İYİ EĞİTİM, MUTLU GELECEK.

A İ L E V E O KU L BA ŞA R I S I
Kıymetli Velilerimiz,
Şüphesiz her anne baba çocuğunun başarılı olmasını ister. “Başarılı olmaya” dair algımız
hayatın evrelerine göre, zaman zaman hayat başarısı olarak ön plana çıkarken zaman zaman
ise akademik başarı, yani okul başarısı olarak kendini gösterir. Çocuklarının okula başlaması
ve ilköğretim kademelerinde ilerlemesi ile birlikte ailelerin akademik başarıya yaptığı vurgu
artar. Bu ayki bültenimizde okul başarısını birçok yönden ele alıp, çocuğunuzun başarıya
giden yolunda sizin değerli rollerinizi anlatacağız.
Keyifli okumalar dileriz!

O KU L BA ŞA R I S I N E D İ R ,
NELERDEN ETKİLENİR?
Okul başarısı; birçok faktörün doğru şekilde bir araya gelmesiyle sağlanan, temelde
öğrenme süreçlerinin doğru ve verimli geçmesi sonucu elde edilen bir üründür.
Doğumla başlayıp yaşamın sonuna kadar devam eden öğrenme süreci; bireyin kendi
yeteneklerinden, aile ortamından, okul ve eğitim ortamından, eğitim yöntemi ve
materyallerinden etkilenir. Çocuğun bilişsel becerileri, hazırbulunuşluğu, içsel motivasyonu,
sosyal olgunluğu, f iziksel ve ruhsal sağlığı, ailenin eğitim düzeyi, eğitim ve öğretime olan
bakış açısı, ebeveyn tutumları, okul iklimi, öğretmenin tutum ve davranışları, eğitim ve
öğretim materyalleri genel manada çocuğun okul başarısını etkileyen faktörleri oluşturur.

O KU L BA ŞA R I S I Z L I Ğ I N I N N E D E N L E R İ
Öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin ortak istek ve amaçlarından biri olan okul başarısı
neden her zaman sağlanamaz? İstenilen başarının elde edilememesinin nedenleri nelerdir?
Bu nedenleri sınıflandıracak olursak:

Ö Ğ R E N C İ Y E BAĞ L I N E D E N L E R
1) MOTİVASYON: Öğrenmenin yapı taşlarından en önemlisi motivasyondur. Motivasyon;
öğrencinin kendisine verilene olan ilgisini, yeni bilgilere karşı merakını ve bunları öğrenmiş
olmanın getirdiği tatmin duygusunu sağlar.
Çocuğun derslerine karşı içsel bir motivasyon geliştirememesi, öğrenmenin, eğitim
sürecinin anlam ve amacını içselleştirememiş olması derslere karşı olan ilgisini ve
motivasyonunu azaltır; dolayısıyla okul başarısı olumsuz etkiler.
2) ÖZGÜVEN: Başarılı olmaya ve başarabileceğine dair inançları az olan, öz güven ile alakalı
zorlantılar yaşayan çocuklar hayatın birçok alanında olabileceği gibi akademik anlamda da
zorluklar yaşamaktadırlar.
3) KAYGI-STRES: Kaygı ve stres başlı başına olumsuz ve zararlı iki kavram olarak algılanır.
Aslında akademik başarıyı ya da genel manada hayatımızı olumsuz etkileyen kaygının
varlığı değil düzeyidir. Özellikle akademik başarıda, belirli bir miktarda kaygı ve
stres öğrenmeyi güdüler ve öğrenciye sağlıklı bir motivasyon kazandırır. Bununla beraber
bireylerin bu duyguları yüksek düzeyde yaşaması; dikkat, algılama, yorumlama gibi zihinsel
faaliyetleri engelleyici boyuta ulaşabilir ve sonuç olarak okul başarısını negatif yönde etkiler.

4) ZİHİNSEL, FİZİKSEL NEDENLER: Öğrencinin zihinsel olarak yetersizlikleri ya da
farklılıkları bulunması tek başına bir başarısızlık faktörü değildir. Başarısızlığı sağlayan
asıl durum, söz konusu durumun kritik zamanında tespit edilmemesi, uygun önlemlerin
alınmaması ve çocuğa uygun koşulların sağlanmamasıdır. Unutulmamalıdır ki başarı kriteri
bir ve değişmez değildir, her çocuk kendi kapasite ve özelliklerine uygun koşullar
sağlandığında ilerleme kaydedecektir. Yoğun dürtüsel davranışlar, dikkat eksikliği ve
hiperaktivite gibi durumlar uzman desteği sağlanmadığı taktirde okul başarısını olumsuz
etkiler. Çocuk, var olan potansiyelini, kendi davranışlarını düzenleyemediği, dikkatini uygun
uyarıcıya yönlendiremediği için ortaya koyamaz. Fiziksel rahatsızlıklar ve hastalıklar
çocuğun iyilik halini doğrudan etkiler. Eğitim hayatına aktif katılımın düşmesi, çocuğun
odak noktasının kendi bedenine ve sağlığına dönmesi, ailede ve öğrencinin kendisinde
kaygı seviyesinin yükselmesi gibi nedenlerle okul başarısı olumsuz etkilenebilir.
5) SOSYAL BECERİLER: Okul özellikle okul öncesi ve ilkokul kademesi için akademik bir
ortamdan daha çok sosyal bir çevredir. Çocuklar okuma-yazma ve çarpım tablosundan
önce akranlarıyla doğru ilişkiler kurmayı, kişisel sınırları, oyun kurmayı, oyuna katılmayı,
kendilerini doğru ve işlevsel bir biçimde ifade etmeyi, çatışmaları ve bunları nasıl
çözeceklerini öğrenirler. Zamanlarının önemli bir bölümünü geçirdikleri okul ortamında
bahsi geçen sosyal becerileri geliştiremeyen çocukların okul doyumu düşer. Okula karşı
isteksizlik yaşayan ve okul ortamında mutlu bir şekilde var olamayan öğrencilerin okul
başarısında düşüşler gözlenebilir.

6) SORUMLULUK VE SINIR ALGISI: Okul ortamı kuralları ve sınırları olan, çocukların
kendileriyle ilgili sorumluluklar almasını gerektiren bir ortamdır. Örneğin, oyun oynamayı
bilen bir çocuk oyunun yeri ve zamanı ile ilgili sınırlara hakim değilse sınıf ortamında zorluk
yaşayabilir. Belirli bir oryantasyon süreci geçirdikten sonra hâlâ dersine ait defter ve
kitaplarını hazırlamak, ödevlerini yapmak gibi görevlerini yerine getiremeyen çocuklar
akademik anlamda olumsuz performans göstermeye daha yatkın olabilirler.

A İ L E Y E BAĞ L I N E D E N L E R :
Çocuklarla ilgili her konuda olduğu gibi okul başarısında da ailenin rolü çok önemli ve
büyüktür. Öğrenme çocuğun hayata gözlerini açmasıyla başlar, çocuğun ilk öğrenme
ortamı ailesi ve evidir. Aile okul başarısında tek başına rol oynamasa da, çocukla ilgili
faktörlerin büyük bir yüzdesi üzerinde de etki sahibi olması sebebiyle çok büyük bir öneme
sahiptir.
1) SAĞLIKSIZ AİLE ORTAMI: Okul başarısı beklenen düzeyde olmayan ya da düşük başarı
gösteren öğrenciler ile çalışıldığında; huzursuz aile ortamı, anne baba iletişiminin zayıf ya
da sağlıksız olması, ebeveynlerin çocukla geçirdiği zamanın ve gösterdiği ilginin azlığı en
başta gelen nedenler arasında yer almaktadır.

Aile ortamındaki olumsuz durumlar çocuğun ruh hali üzerinde çok büyük bir etkiye
sahiptir. Evde huzur ve iletişimin olmayışı çocuk üzerinde genellikle panik ve güvensizlik
duygusu yaratır. Evden okula geldiğinde motivasyonu düşük olan çocuk istenen düzeyde
odaklanamayabilir, okuldan eve döndüğünde ise evdeki atmosfer okul ile ilgili ödev ve
benzeri sorumluluklarını yerine getirmesine engel olabilir.
2) AİLENİN OKULA KARŞI TUTUMU: Çocuğun okula ve öğrenmeye karşı tutumlarını
oluşturan en büyük etmenlerden bir tanesi elbette ki ailenin okula karşı takındığı tavır ve
sahip olduğu tutumdur. Çocuklar durumlar karşısında yorum yaparken büyük oranda
ebeveynlerinin tepkilerinden yola çıkarlar.
Ailenin okul ve dersleri hayatlarının merkezine yerleştirmesi, eğitim ile ilgili konularda
yoğun kaygılar yaşaması, okul hayatında yaşanabilecek olası olumsuz durumlar karşısında
abartılı tepkiler vermesi çocuk için zorlayıcı bir faktör haline gelebilir.
Normal şartlarda daha kolay aşılabilecek akademik zorluklar, akran çatışmaları gibi konular
bu tutum ve davranışlardan dolayı içinden çıkılamaz bir duygu haline gelebilir. Okula karşı
zedelenen olumlu tutum ve motivasyon, yüklenen kaygı okul başarısının düşüşüne zemin
hazırlar.
3) AİLENİN ÇOCUKTAN BEKLENTİLERİ: Her aile çocuğunun başarılı olmasını ister ve bunu
destekler. Ebeveyn tutumlarıyla bağlantılı her konuda olduğu gibi bu konuda da “uç”lara
yaklaştıkça çocuklar negatif etkilenmeye başlarlar. “Çocuğumun okul başarısının benim için
hiçbir önemi yok, okuldan beklentim oyun oynaması ve mutlu olması.” düşüncesine ve bu
yöndeki tutumlara sahip ebeveynler okuldaki sorumluluk ve başarının aynı zamanda gerçek
hayata hizmet eden becerilerin kazanılması için kritik bir öneme sahip olduğu göz ardı
etmektedirler. Bir çocuğun ödevini yapmayışındaki asıl gündem maddesi hiçbir zaman ilgili
konuyu iyi öğrenip öğrenememesi değil, yaşına ve gelişimine uygun olarak kendisine
verilen sorumluluğu yerine getirmemiş olmasıdır. “Çocuğum kesinlikle başarılı olmalı,
en az birkaç alanda üstün yetenek göstermeli, her sorumluluğunu eksiksiz ve muazzam
şekilde yerine getirmeli.” düşüncesi ve tutumu ise uçlardan bir diğeridir. Genellikle okula ve
çocuğunun okul hayatına karşı mükemmeliyetçi beklentilere sahip ebeveynlerin çocukları,
kendilerine ait olmayan, dışarıdan yüklenmiş gerçekçi olmayan ve yüksek hedeflerin altında
yoğun stres ve kaygı yaşarlar. Başarılı olamayacağı ya da çok iyi yapamayacağı
aktivitelerden kaçınırlar.

4) SINIR VE SORUMLULUK KAVRAMLARININ KAZANDIRILMASI: Sınır ve sorumluluk
kavramlarının önemini “Çocukla İlgili Nedenler” başlığında da ele almıştık. Elbette bu
kavramların kazanılıp kazanılmamış olması çocuktan daha çok aileyle ilgili bir durumdur.
Okul öncesi döneme gelene kadarki süreçte çocukların sahip olması gereken bir sınır algısı
ve yaşlarına uygun olarak yerine getirmeleri gereken sorumluluklar mevcuttur.
Aileler bilmelidir ki, evde belirli sınırlarla karşılaşmış ve bunları benimsemiş olan çocuklar
okulda yeni karşılaştıkları sınırlara daha kolay uyum sağlamaktadırlar. Benzer olarak ev
içerisinde sorumlulukları olan çocuklar da okul ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmede
daha istekli ve başarılı olmakta, bununla birlikte kendisine sorumluluk verilmesinin
getirdiği öz güvenle okul ortamında ayakları yere daha sağlam basmaktadır.
(Bu konuyla ilgili Kasım Ayı Bülteni “Sınırlar ve Çocuklar” ile Ocak Ayı Bülteni “ Çocuklar ve
Sorumluluk” yazılarını okuyabilirsiniz.)

A İ L E L E R E ÖN E R İ L E R
1) Çocuğunuzun okul başarısını desteklemek için okul ile ilgili konularda kendini rahat bir
biçimde ifade etmesi için imkân sağlayın.
2) Okulda yaşanan olaylar, başarılar, başarısızlıklar karşısında abartılı tepkilerden kaçının,
sakin ve anlayışlı bir tavır sergileyin.
3) Sadece başarılarla ilgili değil çocuğunuzun başarısızlık olarak gördüğü noktalarla alakalı
da sohbet etmeye gayret edin. Sorgulamaktan ve suçlamadan uzak bir biçimde bu
durumun nedenlerini birlikte araştırıp daha iyi olması için neler yapabileceğinizi bulmaya
çalışabilirsiniz.
4) Çabaya övgüde bulunmaya önem verin. Çocuğunuzun size sunduğu her ürün için sarf
ettiği zaman, gösterdiği ilgi ve verdiği emeğe vurgu yapın.
5) Uygun çalışma ortamı oluşturmaya gayret edin. Çocuğunuzun ders çalıştığı ortamın ısı,
ışık ve ses gibi faktörler açısından uygun olup olmadığını kontrol edin.
6) Her çocuğun öğrenme süreçlerinin birbirinden farklı olabileceğini unutmayın ve kıyastan
kaçının. Kıyaslanan çocuklar kendini değersiz hissederler, bununla birlikte çabalamaktan
vazgeçip okula ve derse karşı isteksizlik yaşayabilirler.
7) Evde mutlaka yaşına uygun sorumluluklar verin. Böylece okul ve derslerle ilgili
sorumluluklarını yerine getirmesi için sahip olması gereken sorumluluk algısına ve
öz güvenine destek olabilirsiniz.
8) Çocuğunuzun okul ile ilgili görevlerine ufak yardımlar ve hatırlatmalarda bulunabilirsiniz
fakat onların yerine kesinlikle sorumluluklarını yerine getirmemelisiniz.
9) Çocuğunuza başarılı olduğu ya da çok çaba sarf ettiği zamanlarda maddi değeri düşük,
sembolik ödüller verebilirsiniz.
10) Çocuğunuzun teknoloji kullanımı, oyun ve ekran süresi gibi durumlarını düzenlemeye
gayret edin.
11) Çocuğunuzun boş vakitlerini iyi değerlendirebilmesi için günlük planlar yapmasını
destekleyin, bu konuda model olarak birlikte gününüzü planlayabilirsiniz.
12) Çocuğunuzla ilgili her konuda olduğu gibi bu konuda da okul ile iş birliği içerisinde olun.
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