
4. Düşüncelerini sorun:
 

F�k�rler�n� özgürce bel�rteb�len b�r
çocuk, sorun çözerken kend�

kararlarının önem�n� anlayab�lecek
ve bu doğrultuda hareket

edecekt�r. Bu nedenle her zaman
çocuğunuzun f�k�rler�n� sorun ve

neden böyle düşündüğünü
anlamaya çalışın.

 

5. Farklı konularda kitap
okuyun ya da film izleyin:

 Çocuğunuza k�tapta ya da f�lmde
olan karakterlerle �lg�l� sorular
sorun. Örneğ�n; k�taptak� karakter
b�r sorunla karşılaşmıştır, s�z de
çocuğunuza “Eğer, sen onun
yer�nde olsaydın ne yapardın?”
d�ye sorab�l�rs�n�z. Böylece ona
farklı sorunlar hakkında düşünme
fırsatı verm�ş olursunuz.

6. Çeşitli yollar öğretin:
 

Ona çözümü hazır olarak sunmak
yer�ne b�r sorunla nasıl baş

ed�lmes� gerekt�ğ� konusunda b�lg�
ver�n. Bu durumu farklı örneklerle

anlatmaya çalışın.
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dönüştürmek için

tasarlanmış tatil alanları.

Çocuğunuzu cesaretlend�r�n:
 

1.

 B�r sorunla karşılaştığında çözüm
yolu bulması �ç�n çocuğunuzu
cesaretlend�r�n ve onu konu

hakkında düşünmes� �ç�n teşv�k
ed�n.

2. Sorunu kes�nl�kle s�z çözmey�n:

 Çocuğunuzun sorununu sürekl�
s�z çözersen�z, �ler�de bu konuda
sıkıntı yaşayacak ve çoğu zaman

da bu problemlerle baş
edemeyecekt�r. Bu nedenle kend�
kend�ne çözüm bulması �ç�n fırsat
ver�n. Gerekt�ğ�nde yardıma hazır

olduğunuzu bel�rtmekten
çek�nmey�n.

3. Küçük sorumluluklar ver�n:

  Kend�ne güven� olan çocuk
sorunlarla baş ederken daha rahat

olur. Bu nedenle ona ev �ç�nde
küçük sorumluluklar vererek

kend�ne olan güven� artırmaya
çalışın.

K�ş�sel, sosyal ve meslek� alanlarda
karşılaşılan problemler� çözeb�lmek
�ç�n, eleşt�rel düşünme, planlama ve
organ�ze etme, gözden geç�rme ve
değerlend�rme becer�ler�ne sah�p

olmak gerek�yor. 
 

Çözümün sadece
parçası olun

 

 
     PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ

NASIL KAZANILIR

Kendi kararlarını verebilen
Sorunları karşısında çözüm
üretebilen
İnsan ilişkileri kuvvetli

 
Çocuklarımızın kend� sorunlarını
çözeb�lme yetenekler�ne sah�p olması hem
sosyal hem de ps�koloj�k gel�ş�mler�nde
büyük rol oynar. Erken yaşlardan �t�baren
bu becer�y� sah�p olan çocukların
sorunların üstes�nden daha kolay
gelmeler�n� ve daha az kaygı yaşamalarını
sağlar. Bu noktada ebeveyn olarak s�ze 
 düşen görev �se çocuklarınıza �y� b�r rol
model olab�lmekt�r.

  Çocuğunuzla ilgili;

 Cümleler�n� duyunca kend�n�z�
nasıl h�ssedeceğ�n�z� düşünün.
“Mutlu” ve “başarılı” olduğunuzu
h�ssett�recek bu cümleler�
duyab�lmek �ç�n çocuk yet�şt�r�rken
pek çok noktaya d�kkat etmen�z
gerekt�ğ�n� söyleyeb�l�r�z.

 

 “Kend� kararlarını vereb�lmeler�n�
ve problemler�n üstes�nden

gelmeler�n� öğreterek, onları
başkalarına bağımlı b�reyler

olmaktan kurtarab�l�r�z” .

 
 
 

Bu nedenle yaşamın �lk yıllarından �t�baren bu
becer�n�n desteklenmes� önem taşıyor.
anne-babalar olarak, çocuklarımızın bu

becer�ler�n�n gel�ş�m�nde çözümün tamamı değ�l
sadece b�r parçası olmamız gerek�yor.

 
 
 

Problem çözme becerisi için
bu 6 öneriyi dikkate alın


