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O S M A N G A Z İ  R A M

Ders çalışmayı, ödev yapmayı sevmeyen

çocukların ailelerine öneriler

 



Pek çok anne baba çocuğunun okulda başarılı

olmasını, ödevlerini zamanında yapmasını,

düzenli ders çalışmasını ister. Bu gayet normal

bir beklentidir. Ancak zaman zaman çocukların,

gençlerin ders çalışmak istemediklerine,

sorumluluklarını ertelediklerine, ailenin kontrolü

olmadan ödev yapmadıklarına tanık oluruz. Bu

durum anne babaların, çocuklarının geleceği

hakkında endişelenmelerine, otorite konusunda

yetersiz hissetmelerine, öfke, kaygı gibi duygular

yaşamalarına sebep olabilmektedir. Bu olumsuz

duygular nedeniyle sıkışmış hisseden ebeveynler

bazen hangi tutum ve davranışların doğru olduğu

konusunda kafa karışıklığı yaşayabilmektedirler.

Bu yazıda böyle bir durumla karşı karşıya

kalındığında etkili ve doğru anne baba

tutumlarının neler olabileceği konusunda bazı

öneriler bulacaksınız.  

 



DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞI
KAZANDIRMA

Genell�kle anne babalar çocuklarına ders
çalışma alışkanlığı kazandırmak �ç�n her yolu
dened�kler�n� ancak başarılı olamadıklarını
bel�rt�rler. Her ne kadar zor b�r uğraş olsa da ders
çalışma, ödev yapma çocukların temel
sorumluluğudur. İy� düzenlenm�ş ödevler
sayes�nde çocuklar sorumluluk kazanır ve “öz
d�s�pl�n” gel�şt�r�rler
Öncel�kle ebeveyn olarak çocuğun yaşı, gel�ş�m
özell�kler�, m�zacı, sosyal çevres�, günlük
rut�nler� g�b� b�r takım b�reysel farklılıklarının
ders çalışma alışkanlıklarını ve öğrenme
becer�ler�n� etk�led�ğ�n� akılda tutmakta yarar
var.  Ders çalışma, ödevler konusunda
çocuğuyla çatışma yaşamayan ebeveyn yok
g�b�d�r. Bu konu �le �lg�l� yaşanan çatışmalar a�le
�ç� �let�ş�m� olumsuz etk�leyeb�l�r.



Peki hangi tutumlar çocuklara ders çalışma alışkanlığı
kazandırmak konusunda yardımcı olmaz? İlk olarak onlardan
bahsetmek istiyorum.

Sürekl� ders çalış �kazı yapmak; ders çalışma eylem�n� �t�c� b�r hale get�r�r
Eleşt�rmek, yargılamak; çocuğun anlaşılmamış h�ssetmes�ne neden olur
Ben sen�n yaşındayken �le başlayan öğüt ver�c� cümleler kurmak; sorunu
çözmez 
Başkalarıyla kıyaslamak, et�ketlemek “tembels�n, haylazsın“ g�b� olumsuz,
çocuğun k�ş�l�ğ�n� hedef alan �fadeler kullanmak: Çocuklar, gençler anne
babalarının kend�ler� hakkındak� düşünceler�n� çok önemserler. Anne
babalarının kend�ler� hakkında söyled�kler� sözcükler� �çselleşt�r�r ve o
doğrultuda b�r k�ş�l�k gel�şt�r�rler. Hayatındak� en öneml� �nsanlardan
duydukları bu sözler onlar �ç�n çok anlam �fade eder sürekl� olumsuz
et�ketlenmeye maruz kalan çocuklar zamanla o et�kete uygun davranmaya ve
buna �nanmaya başlarlar. 
Ceza vermek, küsmek, sevg�den mahrum bırakmak; çocukların kend�ler�
hakkında  değers�zl�k, başarısızlık, yeters�zl�k g�b� olumsuz �nançlar
gel�şt�rmeler�ne neden olur. Kend�ler�n� güvende h�ssetmezler ve
kaygılanab�l�rler.



 

Uygun olan yaklaşımlar nelerd�r?
 
Etk�l� İlet�ş�m Kurmak: Sağlıklı ve mutlu çocuk yet�şt�rmen�n temel koşulu a�le
�ç�nde sağlıklı ve etk�l� �let�ş�m kurmaya bağlıdır. Çocuğunuzu anlamaya çalışın.
Neden çalışmak �stem�yor, neler h�ssed�yor, neler düşünüyor. Sak�n b�r d�lle bu
konuda çocuğunuzla konuşun. Onu etk�n b�r şek�lde d�nley�n, duygularını fark
etmeye çalışın,onu anladığınızı �fade ed�n; 
“şu anda ders çalışacak kadar enerj�n yok”
“bugün okulda çok yorulduğun �ç�n ödev�n� şu anda yapmak �stem�yorsun”
“ne kadar d�nlenmeye �ht�yacın var?” 
“çalışmaya ne zaman başlamak �sters�n” g�b� �fadelerler kullanarak �let�ş�m
kanallarını açık tutun. Bu davranış b�ç�m� çocuğa değerl� olduğunu, ebeveyn�
tarafından sev�ld�ğ�n�, duygularının önemsend�ğ�n� h�ssett�recek ve sorumluklarını
alma konusunda cesaretlend�recekt�r. 
Evde kural ve sınırlar bel�rlemek: Çocukların a�le dışındak� yaşama uyum
sağlamaları ve kend�ler�n� güvende h�ssetmeler� �ç�n a�le �ç�nde etk�l� kural ve
sınırlar bel�rlenmes� son derece öneml�d�r. Evde anne babaların demokrat�k b�r
tutum ben�mseyerek kuralları çocukların da görüşler�n� alarak bel�rlemes� çocuğun
bu kurallara uyma davranışını arttıracaktır. 
Çocukların b�reysel farklılıklarını gözetmek: Anne babaların çocuklarından
beklent�ler�n� gerçekç� tutmaları gerekmekted�r. Her çocuğun öğrenme şekl�, d�kkat
süres�, algılama kapas�tes� b�rb�r�nden farklıdır. Bu konuda kardeşler arasında b�le
büyük farklılıklar olab�lmekted�r. Bu noktada çocuğun b�reysel özell�kler�n�n
farkında olmak, bunlara duyarlı olmak önem taşımaktadır. Örnek vermek gerek�rse
1,2,3. Sınıfa g�den b�r çocuğun günlük ödev yapma süres� 10-45 dk arasında olmalı
�ken, 4,5,6. Sınıf öğrenc�ler� �ç�n bu süre günlük 45-90 dk olacaktır elbette bu
çalışma saatler� çocuğun d�kkat süres�ne göre zaman d�l�mler�ne ayrılmalıdır. Küçük
çocukların d�kkat süreler� daha kısadır. Oyun yoluyla öğrenme küçük yaş
gurubunda daha etk�l�d�r. 2. Sınıf çocuğundan 1 saat boyunca oturup ödev
yapmasını beklemek gerçekç� değ�ld�r. 7. Sınıfa g�den b�r çocuk günlük 45’ er
dak�kalık 3-4 ssat ders çalışab�l�rler.



 

 

Model Olmak: Çocuklar kend�ler� �ç�n öneml� konumda olan yet�şk�nler� [anne, baba,
öğretmen g�b�] kend�ler�ne örnek alırlar. Yet�şk�nler olarak kend� zaman yönet�m�
alışkanlıklarımızı gözden geç�rmekte fayda var. Günün büyük b�r bölümünü ekran başında
geç�ren b�r ebeveyn�n çocuğuna ekran konusunda kısıtlama get�rmek �stemes� etk�l�
olmayacaktır. Zamanı planlama konusunda çocuğunuza örnek olmaya çalışın. Günlük
zaman ç�zelges� oluşturmak, tablolar yapmak eğlencel� olab�l�r. Çocuğun zaten yapması
gereken b�r sorumluluk olan ödev yapma, ders çalışma g�b� eylemler�n sonucunda madd�
ödüller ver�lmemel�d�r. Manev� bakımdan ödüllend�rmek, takd�r etmek, onaylamak çok daha
mot�ve ed�c� olacaktır. 
Ceza vermek yer�ne ayrıcalıkların �ptal ed�lmes�: Çocuğunuz sorumluluklarını yer�ne
get�rmed�ğ�nde veya onaylamadığınız b�r davranış serg�led�ğ�nde kızmak, bağırmak, f�z�ksel
ceza vermek, küsmek, sevg�y� es�rgemek g�b� tutumlar son derece olumsuz sonuçları olan
yanlış uygulamalardır. Bunlar çocuğa olumlu davranış kazandırmayacak, b�r şey
öğretmeyecek ve aranızdak� �l�şk�y� bozacaktır. Çocuğunuzun olumlu davranışlarına
odaklanarak bunları arttırmak �ç�n teşv�k ed�n. Aşırıya kaçmadan takd�r etmek, olumlu
davranışı olduğunda ger� b�ld�r�m vermek gerekl�d�r. Bazen çocuğunuzun olumsuz
davranışının doğal sonuçlarıyla karşı karşıya kalmasına da �z�n vermek gerek�r. [Ödev�n�
yapmadan g�tt�ğ�nde düşük not alması g�b�. ]
A�lece etk�l� ve eğlencel� zaman geç�rmek: Çocuklar ve gençler �ç�n en değerl� anlar anne
babalarıyla geç�rd�kler� güzel zamanlardır. A�lece planlanan eğlencel� oyun saatler�, sohbet
zamanları çocuklara değerl�, olduğunu, sev�ld�ğ�n�, güvende olduğunu h�ssett�recekt�r.
Haftanın bell� günler� a�le toplantıları yapmak, paylaşımlarda bulunmak, jenga, tabu, kutu
oyunları g�b� evde oynanab�lecek oyunlarla a�le �ç�ndek� etk�leş�m� arttırmak çocukların
kurallara uymasını ve sorumluklarını yer�ne get�rmek konusundak� çabasını olumlu yönde
etk�leyecekt�r. 
Ev �ç� düzenlemeler: Ebeveynler çocukların, gençler�n ödev ve dersler�n� yalnızca
denetlemel�d�r. Onların yapması gereken h�çb�r görev� yapmamalıdır. Bu tamamen çocuğun
sorumluluğudur. Ancak ev �ç� düzenlemeler yapmak gerek�r. Sess�z, �y� aydınlatılmış,
havalandırılmış, normal ısıda b�r odada ve uygun b�r masada ders çalışmak çalışmanın
etk�l�ğ�n� arttıracaktır. Tv, �nternet, tablet telefon karşısında çalışmak tamamen vak�t
kaybıdır ve kötü b�r alışkanlıktır. Anne babalar çocuklar �ç�n uygun ders çalışma ortamı
sağlamalıdır.




