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Sorumluluk kısaca, başkalarının hakkına saygı göstermek
ve kendi davranışlarının sonuçlarına sahip çıkmaktır.
Sorumluluk, erken çocukluk dönemlerinden başlayarak
çocuğun yaşına, cinsiyetine ve gelişim düzeyine uygun
olarak görevlerini yerine getirmesidir. Yaptığı işi sonuna
kadar götüren ve yapmakta olduğu bir davranışın
sonuçlarına katlanmayı göze alan çocuk, sorumluluk
sahibi çocuktur.

Çocuklarımızın;
-Kendi kararlarını verebilen, 
-Karar alırken elindeki kaynakları kullanabilen, 
-Aldığı kararların sonuçlarını kabul edebilen,
-Değer yargılarını gözeten,
-Bağımsız davranabilen,
-Özgüven sahibi ve başkalarının haklarını çiğnemeden,
kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bireyler olmalarını
isteriz. 
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-Çocuğunuzun yanlış davranışları için
mazeretler üretin,
-Onun adına yalan söyleyin,
-Hatalı olduğunda hatasını reddedin ve/veya
hatalarının bedelini siz ödeyin,
-Daha fazla çatışma oluşturmamak için kabul
edilemez davranışlarını affedin, hoşgörün,
-Bizzat siz sorumluluk, kararlılık ve
söylediklerini yerine getirme konusunda
eksiklikler göstererek “iyi” bir model olun,

''SORUMSUZ'' BİR ÇOCUK
YETİŞTİRMEK İÇİN

Ailede düzen, güven, dürüstlük, sevecenlik, adalet ve uyum
sağlamak için herkesin sorumlulukları vardır. Çocuklarını kendi
sorumluluklarını alacak şekilde eğitmek ise anne ve babanın
sorumluluğudur. Sorumluluğu öğrenmek de diğer beceriler
gibidir; çocuk ne kadar çok denerse, bu konuda o kadar başarılı
olur. Bunun için öncelikle evde bazı sorumluluklara sahip
olması, onun okuldaki sorumluluklarını da üstlenmesine
yardımcı olur. 

Çocuğa sorumluk vermek, k�ş�l�k
gel�ş�m�n� poz�t�f yönde etk�ler.
Çocuğun yaşına ve f�z�k gücüne
uygun sorumlulukları alması
kend�ne güven�n� arttırır, paylaşma
ve başarma duygularını tatm�n eder,
uzun vadede �n�s�yat�f kullanma,
çevres�n� ve kend�n� organ�ze etme
ve koord�ne etme becer�ler�n�
gel�şt�r�r.
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-Yorgun veya bitkin olduğunuz veya
uğraşmaya değmez bulduğunuz zamanlarda
ona kendi davranışlarının sonuçlarına
katlanma konusunda farklı davranın,
-İyi bir mazereti varsa yaptıklarının yanına kar
kalmasını sağlayın,
-Nasıl olsa sizin yapmanız daha kolay,
çocuğunuzun evdeki sorumluluklarını siz
yapın, 
-Bu sefer çok ciddiyim” sözünü sıklıkla
kullanın.

SORUMLULUK BİLİNCİ NASIL
KAZANDIRILIR?


