
 

Okul mu aile mi? 
Okullar açılırken hepimiz çocuklarımızın başarılarına 
odaklanmış durumdayız.  
2012 yılında ABD’de, öğrencilerin başarılarında okulun mu 
yoksa ailenin mi daha etkili olduğunu araştıran bir çalışma1 
yapılmış. Çalışmada 12. sınıf öğrencilerinin, başarıları, okul 
ortamları ve aile ortamları incelenmiş. Araştırmaya katılan 
10.000 öğrencinin aile ortamını değerlendirmek için, anne 
babanın çocuklarının ödevini kontrol edip etmediği, okuldaki 
toplantı ve etkinliklere katılıp katılmadığı, çocuklarına ne 
kadar güvendiği, çocuğun anne babasıyla okul hakkında ne 
sıklıkta konuştuğu ölçülmüş. Okul ortamı değerlendirmesi ise 
okul dışı etkinlikler, okul idaresinin velilerle iletişimi, 
öğretmenlerin çocukların bireysel ihtiyaçlarına destek olup 
olmadığı gibi konularda yapılmış.  
Araştırma sonucunda, öğrencilerin akademik başarılarında 
ailenin rolünün, okulun rolünden daha fazla olduğu 
bulunmuş. Araştırmacılara göre anne baba bu konulardaki 
davranışlarıyla çocuklarına eğitime önem verip vermedikleri 
mesajını iletiyorlarmış. Bu konuda olumlu bir mesaj alan 
çocuk, anne babasıyla güçlü bir ilişkisi varsa okulda daha 
başarılı oluyormuş.  
Sonuç olarak her zamanki gibi önemli olanın tutum ve 
davranışlarımızla çocuğumuza ne mesajlar verdiğimiz olduğu 
bulunmuş. 
1 M. J. Dufur, T. L. Parcel, K. P. Troutman, Does capital at home matter more than capital at school? Social capital effects on academic achievement, Research in Social 
Strartfication and Mobility, Mart 2013, Syf. 1–21 
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Seminer  
Programı 

Sonbahar Seminer Programı  

Okul Öncesi Dönem (1- 6 yaş) 
 

• Bağımsızlaşma süreci ve benlik 
gelişimi  

• Ayrılık kaygısı  
• Duygu düzenlemesi, o ̈z-kontrol 

becerileri ve bu becerilerin nasıl 
kazandırılabileceği  

• Öfke nöbetleri  
• Korkular  
• Uyku ve beslenme rutinleri  
• Kişilik ve bireysel özellikler  
• Akran ilişkileri 
• Cinsel gelişim  
• Dil becerilerinin, bilişsel ve sosyal 

becerilerin gelişimi 
• Anaokuluna uyum 
• Pozitif disiplin yöntemleri 

 
Tarihler: 24 Eylül, 1 Ekim, 8 Ekim Çarş. (3 
toplantı)   
Saat: 13:00-15:00 ya da 19:00-21:00 
 
Yer: Atölye Lokomotif, Güzelbahçe Sokak, 
Güzelbahçe Apt.29/5, Nişantaşı 

Fiyat: 300 TRL + KDV/Kişi 
           450 TRL + KDV/Çift 
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Okul Başarısını Etkileyen Ebeveyn Tutumları  
 

Bilimsel araştırmalara göre 
çocuklarımızın akademik başarılarını 
etkileyen ebeveyn tutumları nelerdir?  

 
Tarih: 9 Ekim Perşembe    
Saat: 13:00-15:00 ya da 19:00-21:00 
 
Yer: Atölye Lokomotif, Güzelbahçe Sokak, 
Güzelbahçe Apt.29/5, Nişantaşı 

Fiyat: 100 TRL + KDV/Kişi 
           150 TRL + KDV/Çift 
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Okul Çağı Çocuklar (6 – 10 yaş)  

• Bilişsel, duygusal ve sosyal 
becerilerin gelişimi  

• Okula uyum 

• Ödev ve sorumlulukların yerine 
getirilmesini sağlayacak  
ebeveyn tutumları  

• Akran ilişkileri  

• Pozitif disiplin yöntemleri  

 

Tarih: 25 Eylül, 2 Ekim Perşembe (2 
toplantı)  
Saat: 13:00-15:00 ya da 19:00-21:00 

Yer: Atölye Lokomotif, Güzelbahçe Sokak, 
Güzelbahçe Apt.29/5, Nişantaşı 
 

Fiyat: 200 TRL + KDV/Kişi 
           300 TRL + KDV/Çift 
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Sonbahar Seminer Programı  
 

Ergenlik Dönemi  
 

• Ön ergenlik ve ergenlik 
dönemlerinde çocukların bedensel, 
duygusal, bilişsel ve sosyal 
gelişimleri  

• Öfke krizleriyle baş etmek  
• Cinsel gelişim 
• Akran ilişkileri 
• Tehlikeli alışkanlıklar  
• Sınır ve kurallar koymak ve 

çocuğunuzun bunlara uymasını 
sağlamak  

• Pozitif disiplin yöntemleri  
 
Tarih: 26 Eylül, 3 Ekim, 10 Ekim Cuma  (3 
toplantı)   
Saat: 13:00-15:00 ya da 19:00-21:00 
 
Yer: Atölye Lokomotif, Güzelbahçe Sokak, 
Güzelbahçe Apt.29/5, Nişantaşı 

Fiyat: 300 TRL + KDV/Kişi 
           450 TRL + KDV/Çift 
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Çocuklarımızı nasıl 

motive edebiliriz? 

 
 
Tanıdığım anne babaların hemen hepsinin ortak kaygısı, çocuklarını nasıl motive edecekleri. 
Öncelikleri çocuklarının akademik başarıları da olsa, spor ya da sanat gibi başka alanlardaki 
başarıları da olsa, benzer kaygıları yaşıyorlar. Bizim  anne babalarımız ders çalışmayan 
çocuklarına ceza verirlerdi. Şımartmak kaygısıyla olsa gerek, çocuklarını pek fazla 
övmezlerdi. Yeni kuşak anne babalar, fiziksel cezayı daha az kullanıyor. Bu çok iyi, ama 
muhtemelen Amerikan film ve dizilerinin de etkisiyle çocuklarını motive etmek için bol bol 
kullandıkları övgüler konusunda düşünmek gerek.  
 
Yeni eğilim, çocukların kendilerine güvenmelerini sağlamak ve motive etmek için ne kadar 
zeki, ne kadar yetenekli oldukları üzerine övgüler düzmek. Araştırmalara göre çok iyi niyetle 
yapılan bu övgüler, istenen etkiyi yaratmıyor. Bu konuda en önemli çalışmalar, Carol S. 
Dweck’e1 ait. Dweck’e göre, bazı insanlar başarılarını, doğuştan getirdikleri “sabit” zekâ ve 
yeteneklerine bazıları da eğitim, çalışma ve öğrenmeyle gelişen zekâ ve yeteneklerine 
dayandırıyorlar. Başarıların nedenine ilişkin inançlardaki farklılıklar, büyük ölçüde anne 
babanın tutumuyla şekilleniyor ve insanların aynı koşullar altında farklı biçimlerde 
düşünmelerine, hissetmelerine ve davranmalarına yol açıyor. İşte övgüler bu noktada devreye 
giriyor. Eğer anne babanın övgüleri çocuğun ne kadar zeki, becerikli, yetenekli olduğu gibi 
doğuştan gelen özelliklere vurgu yapıyorsa, çocuk başarılarını doğuştan gelen özelliklerine 
bağlıyor.  
 
Başarılarını doğuştan gelen sabit yeteneklerine bağlayan kişinin kendisini zeki hissedebilmek 
için, Dweck’in deyimiyle “kolay ve fazla çaba gerektirmeyen bir başarı diyeti” yapması 
gerekiyor. Bu inançlara sahip kişiler, kendi zekâlarına güvenseler de zorluklardan ve çaba 
gerektiren riskli durumlardan uzak durmaya çalışıyorlar. Bu kişilerin durumunu zorlaştıran 
bir başka ortak yaklaşımları da hem kendi başarılarını hem de başkalarının başarılarını 
performanslarıyla değerlendirmek. Bu tarz kişiler, kendilerini başarısız hissettiklerinde, bir 
tür çaresizlik tepkisi vererek kilitleniyorlar.   
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...Çocuklarımızı nasıl motive edebiliriz? 

 
 

Başarılarını, geliştirebilecekleri zekâ ve yeteneklerine dayandıran kişiler ise “zeki 
görünmekten” çok öğrenme fırsatları peşinde oluyorlar. Bu kişiler genellikle 

başarılarını, öğrendikleriyle ya da edindikleri yeni becerilerle değerlendiriyorlar. Bu kişiler 
bir sorunu çözemediklerinde yani “başarısız bir performans” gösterdiklerinde diğer 
gruptakiler gibi çaresizlik duygularına kapılmıyor ve uğraşmayı sürdürüyorlar. 
 
Dweck bu sonuçlara, öğrenciler ve gençler üzerinde yaptığı çok sayıda araştırma ve deney 
sonucunda varmış. Örneğin 5. ve 6. sınıf öğrencileri üzerinde yaptıkları bir deneyde benzer 
bilişsel becerilere sahip bir grup öğrenciye, önce çözebilecekleri zorlukta sekiz problem 
verilmiş, daha sonra çözmeleri beklenmeyen, kapasitelerinin üzerinde dört problem daha  
verilmiş. İlk sekiz soruda tüm öğrenciler aynı tepki ve performansı göstermişler. Zor 
problemlere gelindiğinde ise öğrencilerin aşağı yukarı yarısı, çaresizlik tepkileri göstermiş, 
kendilerini suçlamışlar, zaten akıllarının bir şeye ermediğini söylemişler, canlarının 
sıkıldığını, devam etmek istemediklerini belirtmişler. Diğer yarısı ise kendi kendilerini motive 
edici konuşmalarla problemler üzerinde çalışmaya devam etmiş, hatta kimi zaman bazılarını 
çözmeyi başarmışlar. Bu gruptaki çocukların hiç biri ne kendilerini ne de başkalarını 
suçlamamışlar.  
 
Sonuç olarak araştırmalar, çocuklarımızın zekâ ve yeteneklerini övmemizin, onları “zeki 
görünme” çabasına ittiğini söylüyor. Çocuklarımızı motive etmek istiyorsak çabalarını, 
gelişmelerini, yeni şeyler deneme cesaretlerini övelim. Böylece hem beklenen sonucu elde 
edemediklerinde, çökecek bir benlik algısı geliştirmelerine de engel olmuş oluruz hem  
kendilerine güvenlerini desteklemiş olur, hem de motive etmiş oluruz.  
 
 
 
 
 
 
 
1 Carol S. Dweck, Self-theories: Their role in motivation, personality and development. (1999) Philadelphia: Psychology Press. 
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Yeni Çıkan Kitaplar  

 

ÇOCUĞUNUZ VE SİZİN İÇİN MONTESSORİ ETKİNLİKLERİ  
Yazar: Maja Pitamic, Çeviri: Funda Akkaya, Yayınevi: Kaknüs Yayınları  
http://www.kaknus.com.tr/new/index.php?q=tr/node/986 

TUTUNMA ÇABASI: AİDİYET 
Yazar: Adem Güneş, Yayınevi: Timaş  
http://www.timas.com.tr/kitaplar/aile/aile-kitapligi/aidiyet.aspx 

BEŞİKTE DURDUĞU GİBİ DURMUYOR  
Yazar: Dicle Keskinoğlu, Yayınevi: Doğan Novus   
http://www.dogankitap.com.tr/kitap/Beşikte+Durduğu+Gibi+Durmuyor-1889 

ANNELİĞİN ÖTESİNDE: TARİHİN IŞIĞINDA TRENDLERİN GÖLGESİNDE 
ÇOCUK BÜYÜTMEK  
Yazar: Gülüş Türkmen, Yayınevi: Kaknüs Yayınları 
http://www.kaknus.com.tr/new/index.php?q=tr/node/975 
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ANNE ÇİŞİM VAR: TUVALET EĞİTİMİ İÇİN BİR REHBER 
Yazar: Hülya Gürel, Yayınevi: Optimist Kitap  
http://www.optimistkitap.com/kitap-detay.php?kitapId=291#.VA4RX0uec3U  

ÇOĞULLARLA A’DAN Z’YE YAŞAM  
Yazar: Dr. Gülnihal Şarman, İlknur Okay, Ferda Maden Yıldırım Yayınevi: 
Remzi Yayınevi  
http://www.remzi.com.tr/kitap.asp?kitapId=3818&anakategori=106&kateg
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İngiltere’den merkezi 

sınavlara giren çocuklara 

mektup var... 

1

İngiltere’deki Barrowford İlkokulundan bir öğretmenin 6. sınıfta merkezi sistem sınava 

giren öğrencilerine sınav sonuçlarını bildirmek için yazdığı mektup internette olay yarattı. 

Ülkemizde de çocuklarımızın eğitim hayatlarındaki en belirleyici faktörün TEOG ve ÖSYS 

gibi merkezi sınavlar olduğunu düşünerek bu mektubu sizlerle paylaşmak istedim.   

 

‘.....bu sınavların sizleri özel ve benzersiz yapan bir çok niteliğinizi her zaman 

değerlendiremediğinden endişe duyuyoruz. Bu sınavları hazırlayan ve sonuçları 

değerlendiren insanlar, sizleri öğretmenlerinizin sizi tanıdığı gibi, benim sizi tanımış olmayı 

umduğum gibi ve kesinlikle ailenizin sizi tanıdığı gibi tanımıyorlar. Bir çoğunuzun iki dil 

konuşabildiğinizi bilmiyorlar. Bir enstrüman çalabildiğinizi ya da dans edebildiğinizi ya da 

resim yapabildiğinizi bilmiyorlar. Arkadaşlarınızın, her zaman yanlarında olacağınıza 

güven duyduğunu ya da kahkahanızın en korkunç günlerini aydınlattığını bilmiyorlar. Şiir 

ya da şarkı yazdığınızı, spor yaptığınızı, geleceği merak ettiğinizi ya da bazen okuldan sonra 

kardeşinizle ilgilendiğinizi bilmiyorlar. Çok güzel bir yere seyahat ettiğinizi ya da çok iyi 

hikaye anlattığınızı ya da ailenizden özel bazı kişilerle ve özel arkadaşlarınızla zaman 

geçirmekten ne kadar hoşlandığınızı bilmiyorlar. Güvenilir, nazik ya da düşünceli bir insan 

olabileceğinizi ve elinizden gelenin en iyisini yapabilmek için her gün nasıl çabaladığınızı 

bilmiyorlar..............bu sınavdan aldığınız notlar sizin hakkınızda bazı şeyler söyleyebilir, 

ama her şeyi söyleyemez. 

Dolayısıyla, aldığınız notların tadını çıkarın, bu notlarla gurur duyun, ama akıllı olmanın 

çok çeşitli yolları olduğunu da unutmayın.’ 
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Bazı  

öneriler...  

 

Bir sergi… 
Gerçek ve kapsamlı bir Joan Miró sergisi. 23 Eylül 2014 – 1 Şubat 
2015 arasında  S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi’nde açılacak sergiyi 
çocuğunuzla birlikte gezmek eğlenceli olacaktır.  
http://www.sakipsabancimuzesi.org/tr/sayfa/haberler/joan-miro-kadinlar-kuslar-
yildizlar-pek-yakinda-ssmde 

Bir internet sitesi… 
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi uzmanı Özge Selçuk Bozkurt’tan 
‘Çocuğumla Evdeyim’ aktiviteleri. Son derece yaratıcı ve keyifli 
görünüyor. Bana keşke kızım büyümemiş olsaydı da bunları kızımla 
yapsaydım dedirtti.    
http://www.ozgeselcukbozkurt.com/#!ocuumla-evdeyim-aktiviteleri-
1/crd2 
facebook.com/cocugumlaevdeyim 
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Bir kitap… 
Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk! 
Perryi tavma geçirmiş çocuklar konusunda dünya çapında bir otorite olan bir 
psikiyatri profesörü, Svalavitz ise sinirbilim ve psikiyatri konularında 
uzmanlaşmış bir gazeteci. Kitap, travma geçirmiş on farklı çocuğun dokunaklı 
öyküleri çerçevesinde küçük yaşlarda yaşanan travmaların beyne nasıl bir etkisi 
olduğunu ve bu durumun nasıl tedavi edilebildiğini anlatıyor. 
Yazar: Bruce D. Perry ve Maia Szalavitz  
Çeviri: Elif Söğüt, Yayınevi: Okuyanus Yayınevi 
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Atölye 

Lokomotif’te 

Sonbahar  

  

 Heykel atölyesi  (5 yaş üstü)  
Bu atölyede iki boyuttan 3 boyutlu tasarıma doğru ilerliyoruz. 
Nesnelere farklı bir gözle bakmayı, kafamızdaki tasarımı 
somutlaştırmayı deneyimliyoruz. Kimi zaman tahta, tel ve kimi 
zaman kağıt atıklarıyla heykel tasarımları gerçekleştiriyoruz.  
Çok boyutlu bir atölye çalışması: Atıkların yeniden kullanımını, 
tasarım ve sınırların dışında düşünme becerilerini destekleyen 
eğlenceli bir aktivite. 
http://www.atolyelokomotif.com/#!kurslar/c21nf 

Çizgi film yapım atölyesi (7-12 yaş)  
Bilgisayarın kendini ifade aracı olarak yaratıcı ve üretken 
kullanımına örnek bir atölye çalışması.  Atölye İçeriği: 
* Animasyon üretimi hakkında kısa bilgilendirme 
* Film yapımı hakkında kısa bilgilendirme 
* Örnek çizgi film gösterimi 
* Çizgi çalışması 
* Çizgi film yapımı (3-4 adet kısa film üretimi) 
http://www.atolyelokomotif.com/#!kurslar/c21nf 
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Sanatçıların dünyası: VanGogh, Gaugen, Degas ve Monet'in 
izinde(4-6 yaş) 
Çocukların içlerindeki ışığa ulaşmanın belki de en iyi yollarından biri, 
onların özgürce kendilerini ifade edebilecekleri zamanlar 
yaratabilmektir. Dört hafta sürecek olan bu atölyede de ışığın gücü bu 
kez ressamların içlerindekini görmemizi sağlayacak. Işığın ressamları 
ile tanışan çocuklar da, kendilerini ayçiçeği tarlasında dolaşırken 
hayal edip, yorulunca bir nilüfer göletinin serinliğinde dinlenirken, 
uzak egzotik ülkelerin varlığını düşleyerek yürüdükleri yolda, güneşin 
aydınlattığı bir pencereden  içeri bakıp dans eden balerinlerin ritmini 
tutacaklar. 
http://www.atolyelokomotif.com/#!kurslar/c21nf 
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Öğrenme istasyonu (3-6 yaş) 
 Çocukların okul dışında, okul kuralları olmadan, kendi 
dünyalarında, aktif, tepkili, yaratıcı ve kapsamlı düşünmelerine 
yardımcı olarak gizli yeteneklerini ortaya çıkaran bir program.  
Deneyler, uygulamalı aktiviteler, takım çalışması ve 
prezantasyonlar, çocuğun bilgiyi uygulamasını ve transfer 
etmesini sağlıyor.  

http://www.atolyelokomotif.com/#!kurslar/c21nf 

İngilizce ve Fransızca konuşma kulübü: (12 yaş üstü ve yetişkinler için)  
İngilizce dilini günlük yaşamda akıcı ve rahat konuşmayı hedefler. 
Gündelik yaşamdan seçilen konu başlıkları etrafında katılımcılar 
İngilizce / Fransızca olarak kendilerini doğru ifade etmeyi 
deneyimler. Ayda bir kez film geceleri düzenlenir.  
http://www.atolyelokomotif.com/#!kurslar/c21nf 
 

 


