
OKUL ÖNCESİ
DÖNEMDE ÖZGÜVEN

OLUŞTURMA

          The Portable Therap�st  (1992) adl ı  k � tabında Susanna McMahon,  özgüven�  şu
şek� lde tanımlar :  “Özgüven var oluşun gereğ� olarak, kend�n�  tanıma, kend�ne
bakma ve kend�n�  kabullenmed�r.  Bu b�r yaratı l ış  yoludur.”
         Özgüven ned�r sorusuna ver� lecek yanıt ı  toparlarsak şöyle d�yeb�l �r �z :
Özgüven;  kend�ne güven,  kend�n�  tanıma, kend�ne �nanma ve öz saygı çerçeves�nde
�nançlar ına ve hayat felsefes�ne göre hareket etme cesaret �d�r .  Kend�ne güven
tanımı ,  kend�ne ve dünyaya karşı ,  kend�ne saygı duymaktan doğan cesur eylemlere
yol açan olumlu b�r  duygudur .        

ÖZ GÜVEN NEDİR



SİZCE ÖZGÜVEN DOĞUŞTAN MI GELİR? YOKSA!! !

      Daha � lk yaşlardan,  çocuklar ın kend� ler �ne yönel �k �y �  duygular gel �şt �rmeler � ;
hayatlar ındak�  öneml�  �nsanlar taraf ından nası l  değerlend�r � ld �k ler �ne
bağl ıdır(anne-baba, öğretmen ve d�ğer büyükler � ,  � ler leyen yaşlarda arkadaşlar ı) .
Büyükler �  taraf ından sevg�  gören,  gereks�n�m duyduğunda bekled�ğ�  yakınl ık ve
� lg�y �  bulan,  f �k �r ler �ne değer ver � len ve önemsenen,  güven duyulan ve
sorumluluklar ver � len,  �y �  yapt ığı  şeyler �ç �n övülen,  gurur duyulan,  hataya yer
ver� len ve olduğu g�b�  kabul ed� len çocuğun kend�s �ne özgüven�  olur .

     Buna karşı l ık  sev� ld �ğ�n� ,  önemsend�ğ�n�  h �ssetmeyen,  bekled�ğ�  yakınl ık ve
� lg�y �  görmeyen,  sürekl �  e leşt �r � len ve olduğu g�b�  kabul ed� lmeyen çocuk kend�s �n �
değerl �  h �ssetmez ve özgüven�  olmaz.  
                                  
     Özgüven olmadığında;  Özgüven eks�kl �ğ �  yaşayan,  kend� ler �  � le barış ık
olmayan çocuklar :  Arkadaş çevres�  �ç �nde de hak ett �k ler �  saygıyı  göremeyeb� l � r
ve akranlar ı  taraf ından kul lanı lma �ht �mal ler �  olab� l � r .  Kend� �stekler �n �  d � le
get �remeyeb� l � r ler .  Potans�yel ler �n �  gösteremez ve başarıs ız l ık yaşayab� l � r ler .
Özgüven olmadığında;  Sürekl �  başkalar ının onayına �ht �yaç duyan,  Sorumluluk
almaktan çek�nen,  Yapması  gereken �ş lerden kaçınan,  Kend� kararını  veremeyen,
kaçamıyorsa �ç �nde bulunduğu durumu ger� l �m hal �ne get �ren BAĞIMLI k �ş � ler
olur lar .  Ayr ıca bu özel l �k ler �  taşıyıp ,  a � les �nde de değer görmeyen çocuklar
yaşadığı  a� le ,  çevre,  okul  ve toplum �ç �nde problemlere sebep olur .



Çocuk:  "Anne kazağımı ç ıkarayım mı ter leyeceğ�m ş�md�?

Çocuk:  "Baba çal ışt ığım halde b�r  tür lü anlayamıyorum."

Üç yaşındak�  çocuktan m�saf �r l �ğe g�tt �k ler �nde �k �  saat sess�zce oturmasını

Üç yaşındak�  çocuğun üstüne dökmeden yemes�n�  �stemek yanl ışt ır .  Döküyor
d�ye ona kızmamak, onun yer�ne yed�rmemek gerek�r .

Sonuca değ� l ,  sürece ödül ver �n .  Göreceks�n�z sonuç kend� l �ğ �nden zamanla
gelecekt �r .  (  Takd�r  al ı rsan yada teşekkür al ırsan;  sana şunu alacağım deme
yer�ne çal ışmasını ,  gayret �n �  ödül lend�rmek gerek�r .  Zaten o zaman başarı
kend� l �ğ �nden gelecekt �r . )
Çocuğunuz b�r  res�m yapmış s �ze göster �yor .  Onun resm�n�  �nceley�p "  Ne kadar
güzel  olmuş,  afer �n sana" demek hatta bunu eş�n�ze de göster �p onun da
desteğ�n�  sağlamal ıs ın ız Bu durum ona b�r  şeyler başarab� ld�ğ�n�  gösterecekt �r
ve çocuğunuz kend�ne güven duyacakt ır .

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVENİ ARTTIRMAK İÇİN NELER YAPILMALI ?
1- Çocuğun kend�s�n�  �fade etmes�ne müsaade etmek, onu d�nlemek çok
öneml�d�r .

Anne:  "Hayır  hava soğuk.  Üşürsün sonra!
Çocuk:  "Ama anne üşümüyorum k� !
Anne:  "Sus bakayım. Hasta olunca senle m� uğraşacağım!"

Baba:  "  Kend�n�  verm�yorsun k�  anlayasın ."
2- Çocuktan yaşı  ve kapas�tes�  dış ında davranışlar beklememek gerek�r .

beklemek yanl ışt ır .  Eğer çocuk bunu başarab� l �yorsa o çocukta b�r  problem
vardır .

3- Sorumluluklar yüklemek ve bunları  başarmasını  sağlamak gerek�r .
4- Çocuğun çabasını  övmek ve yüreklend�rmek gerek�r .

5- Başarıs ızl ığını  k�ş � l �ğ�yle bağdaştırmamak ve başarıs ızl ığından ders
çıkarmasını  sağlamak gerek�r .



ÇOCUĞUNUZUN KENDİ ÖZGÜVENİNİ ARTTIRMAK İÇİN YAPILACAKLAR
1-  Ona s ık- s ık söz hakkı  ver �n
2- Kend�n�  ve duygular ını  ' 'ne düşünüyorsun ,  nası l  h �ssed�yorsun' '  g �b�  sözler le
anlamaya çal ış ın
3- O konuşurken onun yüzüne bakın ve c �dd�ye al ındığını  h �ssett �r �n
4- Onun f �k �r ler �ne değer verd�ğ�n�z �  h �ssett �r �n
5- Onun olumlu davranış lar ın ı  kes�nl �k le takd�r  ed�n
6- Yaşına uygun görevler ver �n
7- Ver� len görevlerden sonra başarıs ın ı  takd�r  ed�n
8- Onun �ç �n zaman ayır ın
9- Onun � le değ�ş �k konularda sohbet etme ortamı oluşturun
10- Onun korku ve end�şeler �ne saygı duyun
11-  Aşır ı  e leşt �r �c �  olmaktan ve yargı layıc ı  davranmaktan kaçının
12- Hatal ı  davranış lar ın ı  konuşarak uyarın ve ona doğru olanı  anlat ın
13- Başkalar ı  yanında onu küçük düşürmey�n
14- Onun başarıs ız l ık lar ın ı  büyütmey�n
15- Başkalar ı  � le onu kıyaslamayın
16- Kab� l �yet ler �n �  fark ed�n ve teşv�k ed�n
17- Onu sosyal ortamlarda bulunmaya cesaret lend�r �n
18- Topluluk �çer �s �nde söz almasını  teşv�k ed�n
19- Onu çocuk olarak görmey�p ,  varl ığ ını  önemsey�n
20- Yaşına uygun oyun faal �yet ler �n �  destekley�n
21- Onu s ık-s ık sevd�ğ�n�z �  söyley�n .
22- Onun �ç �n öneml�  olan şeylere s �zde önem ver�n
23- Onun öneml�  günler �n �  unutmayın
24- A� le �ç �n vazgeç� lmez b�r  k �ş �  olduğunun alt ın ı  ç �z �n
25- Onun yer�ne yapması  gereken şeyler �  s �z  yapmayın
26- Onun a� le �ç �  bağlar ının kuvvetlenmes�n�  sağlayın
27- Olaylar ı  hep olumsuz değerlend�rmey�n
28- Onun okul  hayatına ve eğ�t �m�ne önem ver�n
29- Sadece onun �ç �n ayırdığınız zamanlar olsun
30- Onunla beraber sosyal akt �v � telerde bulunun
31- Yanl ış  ve uygunsuz cezalandırmadan kaçının
32- Ondan beklent � ler �n �z çok aşır ı  olmasın
33- Onun farkl ı  ve gel �şmekte olan k�ş � l �k  yapıs ı  olduğunu unutmayın
34- Onun �ç �n mutlu ve huzurlu b�r  a� le ortamı sağlayın
Onun a� le �ç �  herkesle olan bağlar ının kuvvetlenmes�n�  sağlayın Unutmayınız k �
bu günün çocuklar ı  ,yar ınlar ın büyükler �  olacak,  çocuğunuzun bu günden davranış
ve k�ş � l �k  gel �ş �m� �y �  yönlend�r � l � rse ,  gelecekte hem onun hem s�z �n açınızdan
�deal olan gerçekleşm�ş olacakt ır .



ÇOCUĞUNUZUN KENDİ ÖZGÜVENİNİ ARTTIRMAK İÇİN YAPILACAKLAR
Şartsız Sevg� Göstermek
Anne babanın en öneml� etk�leme aracı, çocuklarıyla olan �l�şk�s�d�r. Çocuğa değer veren
b�r �l�şk�, doğal olarak onun özgüven�n� artırır. Koşullu sevg� çocuklarda korkular,
bağımlılıklar ve özgüven sorunları doğurur. Çocuklarınızı yaptıkları şeyler yüzünden değ�l,
kend�ler� oldukları �ç�n sev�n. K�ş� ve davranışı b�rb�r�nden farklıdır. B�r çocuğun k�ş�l�ğ�n�
onun davranışıyla karıştırmayın.
Kıyaslamak, reddetmekt�r.
‘Ben D�l�’ Kullanmak: Kontroller�n� kaybederek çocuklarını eleşt�ren anne baba, kontrolü
çocuklara verm�ş olur. Örneğ�n, 4 yaşındak� çocuğunuz oyuncağını yatmakta olan
kardeş�n�n yatağına fırlattığı �ç�n s�n�rl�s�n�z. ""Sen kötü b�r çocuksun!"" ya da ""Yapma!""
yer�ne, ""Sen oyuncaklarını attığında kend�m� s�n�rl� h�ssed�yorum. Ona gerçekten zarar
vereb�l�rd�n"" d�yeb�l�rs�n�z. Buradak� mesaj, duygularınızın onun çocuk dünyasına değ�l
onun bel�rl� davranışlarına yönel�k olduğudur.
D�nlemey� Öğrenmek
Çocukların duyguları, gözlemler� ve algıladıkları d�nlenmeye değerd�r. D�nlemek,
çocukların öz saygılarını artırmaktadır. Akt�f d�nlemeyle a�leler, olayları daha çok
çocuğun gözünden görmeye başlamakta ve böylece çocuk da duygularına önem
ver�ld�ğ�n� anlamaktadır.
S�ze b�r şeyler söylemek �sted�ğ�nde, gerçekten ona zaman ayıramayacaksanız uygun
olmadığınızı ve ne zaman uygun olacağınızı söyley�n. Çocuklarınızla aranızdak�
�l�şk�de sah�c� ve �çten olun.
Çocukla Yalnız Vak�t Geç�rmek
B�r çok ebeveyn �ç�n zaman çok sınırlıdır. Bununla beraber uzmanlar her b�r çocukla
yalnız zaman geç�rmen�n çok öneml� olduğunu bel�rtmekted�rler. B�r pazar sabahı
dışarıda kahvaltı ed�leb�l�r veya yemekten sonra parkta küçük b�r yürüyüş yapılab�l�r.
Zaman zaman onun sev�yes�ne �n�p onun kuralları ve oyuncaklarıyla oynamak da yararlı
olacaktır. Kardeş�n� kıskanan ve yen� doğan bebekten dolayı ger� planda kalan
çocuğunuzla yalnız zaman harcamak �ç�n çaba göstermel�s�n�z.



SİNİRLİ OLMANIZDAN SORUMLU OLDUĞUNU (DOĞRU) İFADE ETMEK
4 yaşındak� çocuğunuz oyuncağını yatmakta olan kardeş�n�n beş�ğ�ne fırlattığı �ç�n
s�n�rl�s�n�z. 
  PEKİ;
  Onun böyle b�r hareket�nde s�n�r�n�z� ona nasıl aktarırsınız?
            Prof. Dr. Thomas Gordon'un
Önerd�ğ� en bas�t mesaj "Ben" mesajıdır. "Sen kötü b�r çocuksun!" ya da "Sen aptalsın!"
yer�ne, "Sen böyle yaptığında, ben ............../............ h�ssed�yorum","Sen oyuncaklarını
attığında kend�m� s�n�rl� h�ssed�yorum. Ona gerçekten zarar vereb�l�rd�n" d�yeb�l�rs�n�z.
            Buradak� mesaj, duygularınızın onun çocuk dünyasına değ�l onun bel�rl�
davranışlarına yönel�k olduğudur.

AÇIK İSTEKLERDE BULUNMAK
Çocuğunuzun ondan ne �sted�ğ�n�z� b�lmes�n� sağlayın.  Bu ona alternat�f davranışları
öğrenmes� �ç�n   b�r   şans verecekt�r. 
Örneğ�n;
"Oyuncaklarını kardeş�n�n beş�ğ�ne atmamalısın. Bunun yer�ne o uyandığında ona tren�n�
göstereb�l�rs�n" şekl�nde b�r açıklama yapılmalıdır. İstekler� ona açıkça bel�rtmek, ondan
ne �sted�ğ�n�z� anlamasını kolaylaştıracaktır.
DİNLEMEYİ ÖĞRENMEK
Çocukların duyguları, gözlemler� ve algıladıkları d�nlenmeye değerd�r ve böyle yapmak
çocukların öz saygılarını artırmaktadır.
S�ze b�r şeyler söylemek �sted�ğ�nde, gerçekten ona zaman ayıramayacaksanız uygun
olmadığınızı ve ne zaman uygun olacağınızı söyley�n.
AKTİF DİNLEMEK
Akt�f D�nleme İle A�leler: Olayları daha çok   çocuğun gözünden görmeye başlamakta,
ve   böylece çocuk da duygularına önem     ver�ld�ğ�n�   anlamaktadır.
Çocukla Göz Sev�yes�nde Konuşmak
Çocuklarla konuşurken, da�ma onlardan yüksekte olmamaya d�kkat ed�lmel�d�r. Bu onun
sadece kend�n� küçük h�ssetmes�n� sağlamakla kalmayacak aynı zamanda ebeveyn ve
çocuk arasında büyük b�r mesafe olduğuna �nanmasına da yol açacaktır. Her zaman
onunla konuşurken, yanına çömelerek ya da oturarak ya da onu s�z�n sev�yen�ze
çıkararak, göz kontağı kurularak konuşulmalıdır. Bu daha yakın b�r �let�ş�m�
sağlayacaktır.



NET VE AÇIK KURALLAR KOYMAK

ÖRNEĞİN
      Yatağa yatış saat�, yemek zamanları bell� değ�şmez düzen �ç�n gerçekleşs�n. Bu tür b�r
değ�şmezl�k çocuğun kend�n� güvende h�ssetmes�n� sağlar. Ney�n kabul ed�lemez olduğunu
çocuk daha �y� b�l�r. Evdek� tüm er�şk�nler�n bu kurallar konusunda anlaşması gerekl�d�r. Farklı ve
uyumsuz mesajlar çocuğun kafasını karıştırır.

YETENEKLERİNİ KABUL ETMEK
Çocuğumuza; kend�s�ne özgü yetenekler�n� ortaya çıkartmasında yardımcı olalım.

Çocuklar b�rb�rler�nden farklıdır. Her çocuğun farklı özell�kler� ve yetenekler� vardır. Heps�n�n
başarılı olduğu alanlar değ�ş�kt�r. Kend�ler�nde var olan yetenekler�n ortaya çıkmasını sağlayarak
kend�ler�ne güven duymalarını
sağlamış olursunuz.



GERÇEKÇİ BEKLENTİLER OLUŞTURMAK
    Beklent�ler�m�z çocuğumuzun sev�yes�nde olmalı, onu aşacak beklent�ler�nden kaçınmak
zorundayız. Her çocuğun farklı yapab�lme kapas�tes� ve sev�yes� vardır. 
          Çocuğumuzu b�r şey� yapamayacağını b�ld�ğ�m�z halde, bunu ondan bekley�p sonunda hayal
kırıklığı yaratmamalıyız. 
          Ulaşab�lecekler� hedefler amaçlayıp başarılı olmalarını sağlayab�l�r�z.

SORUMLULUK VERMEK
    Çocuklarımıza sorumluluklar verel�m lütfen! Kend�s�ne güven�l�p sorumluluk ver�len çocuklar
kend�ler�n� yararlı ve öneml� h�ssederler. 
        Sadece çok özel yetenek yada başarılarına değ�l her şey�ne değer verd�ğ�m�z� ve takt�r ett�ğ�m�z�
bel�rtmel�y�z. 
        Küçük b�le olsa yaptığı güzel b�r şey yada davranışı �ç�n onu övmel� ve bunun ne kadar önleml�
olduğunu bel�rtmel�y�z.



İSTEDİĞİMİZ DAVRANIŞLARI NASIL ARTTIRABİLİRİZ?
a)  Överek 
b)  Gülümseyerek, sarılarak, öperek 
c)  Sevd�ğ� b�r �ş� yaparak (Örneğ�n b�r öykü okuyarak, TV’de sevd�ğ� b�r programı �zlemes�ne
�z�n vererek, parka götürerek g�b�.) 
d)  Küçük b�r hed�ye vererek (Örneğ�n b�r küçük şeker g�b�)
       Olumlu davranışları hemen, açık b�r b�ç�mde ve her sefer�nde ödüllend�r�n.
      Olumsuz davranışları �se her sefer�nde tutarlı b�ç�mde görmezden gel�n. Bu davranışı
başkasının ödüllend�r�lmes�ne �z�n vermey�n.  Olumsuz davranışlarıyla �lg� çekt�kler�nde çocuklar
sıklıkla bu durumdan hoşnut olurlar.
"Unutmayın"
Onlara dargın olduğunuz zaman b�le aslında onlara �lg� gösterm�ş olursunuz bu nedenle
yalnızca görmezden gelmeye çalışın.  Bağırarak, vurarak, küserek de olsa �lg�lenmek
�stenmeyen  davranışları arttırır.

YENİ, VE İSTENEN DAVRANIŞLAR ÖĞRETMEK
a)Yönlend�rme: Göstererek, yardımcı olarak ve yapab�lmes�ne �z�n vererek yen� b�r davranış
öğreteb�l�rs�n�z. 
b)Her seferde tek b�r adım: Zor �şler� daha küçük adımlara bölerek çocuğun her seferde b�r
adım öğrenmes�n� sağlayab�l�rs�n�z. Özgüven kazanmanın b�r sürece bağlı olduğunu asla
unutmamamız gerek�r. 
c)Başkalarından öğrenme:
Çocuklar ana babalarını örnek alır onlar g�b� davranırlar.  
Çocuğunuzun sizin istediğiniz gibi bir şey yaptığını fark etmeye çalışın ve onu hemen
övün.
ÇOCUĞU ELEŞTİRMEK DEĞİL ÇOCUKLA İŞBİRLİĞİ YAPMAK
Çocuğunuza olumlu tutumları öğret�rken eleşt�r� yer�ne �şb�rl�ğ� yaparak b�rl�kte
çalışmalıyız. Şunları yapmaktan kaçınalım:
 1.Suçlamak: “Y�ne kardeş�n� ağlattın.”  
2.İs�m takmak: “Kıskanç b�r çocuksun”  
3.Tehd�t etmek; “Bunu b�r daha yaparsan sen� evden atarım” 
4.Em�r vermek; “Hemen dersler�n� b�t�rmen� �st�yorum”  
5.Konferansa çekmek; “Kardeş�n� üzmen�n ne kadar kötü b�r davranış olduğunu b�lm�yor
musun, böyle yaparsan �lerde de k�mseyle geç�nemezs�n.”  
6.Uyarılar; “O duvara çıkma, düşers�n”  
7.Acındırma cümleler�: “Böyle davranman yüzünden hastalanıyorum, görmüyor musun? Sen�n
yüzünden ölüp g�deceğ�m”  
8.Kıyaslamalar; “Ağabey�n ne kadar �y� notlar alıyor, sen neden onun g�b� değ�ls�n?”  
9.Alay etme; “Bak sen! Ders�n� ne kadar da çabuk b�t�r�verd�n, çok mu akıllısın?.”  
10.Geleceğ� yönel�k tahm�nler: “Böyle g�dersen sen adam olamazsın



SORUNLARLA BAŞETMEK İÇİN NE YAPABİLİRİZ?
1.Problem� tanımlayın: “Kor�dor çamur �ç�nde kalmış”  
2.B�lg� ver�n: “Çamurlu ayakkabıların eve g�rmeden önce çıkması �y� olur.”  
3.İsteğ�n�z� kısaca tek kel�meyle bel�rt�n: “Ayakkabılar”  
4.Kend� duygularınızı anlatın: “S�l�p tem�zled�ğ�m yerler� çamur �ç�nde görünce çok kızıyorum” 
5.Hatırlatıcı notlar yazın: “Lütfen eve g�rer g�rmez ayakkabılarınızı çıkarın”

CEZALANDIRMAK YERİNE NELER YAPILABİLİR:
1.O andak� duygunuzu çocuğun k�ş�l�ğ�ne saldırmadan net şek�lde anlatın: “Notların düşük
olmasına çok üzüldüm.”  
2.Kend� beklent�n�z� �fade ed�n: “İk�nc� dönem notlarının daha yükseleceğ�n� umuyorum” 
3.Çocuğa kend�n� affett�rme yolu göster�n: “Dersler�ne daha fazla zaman ayırarak bunu
halledeb�l�rs�n” 
4.Çocuğunuza seçme şansı ver�n: “Kend�n çalışab�l�rs�n yada sana dersler�nde yardımcı olacak
b�r�s� olab�l�r, nasıl �sters�n?”
5.Problem� çözmek �ç�n b�rl�kte çalışın:  
a)Çocuğunuzun duygularını konuşun 
“Bu karne sen�n �ç�n de çok üzücü olmalı”   
b)Çocuğunuzu bu konuda b�rl�kte b�r çözüm üretmeye teşv�k ed�n 
“Bu sorunu çözmek �ç�n sen neler düşünüyorsun?”  
c)Ortaya çıkan f�k�rler�n l�stes�n� yapın ve bu f�k�rler �ç�nden hang�ler�n� uygulamaya
koyacağınıza b�rl�kte karar ver�n.  
“Evet, bu söyled�ğ�n� yapab�l�r�z.”

ÖVERKEN ŞUNLARA DİKKAT EDİN:
1.Genel şeylerden kaçının. Onun yer�ne gördüğünüz şey� tanımlayın. 
“Çok güzel b�r res�m yapmışsın ”yer�ne” Bu res�mde canlı renkler b�r arada
kullanılmış”  
 2.Geleceğe yönel�k yansıtmalar yapmayın, ş�md�ye yönel�n: 
“Sen büyük b�r ressam olacaksın ”yer�ne” Bu res�m üzer�nde gerçekten sabırla uğraştın.”
3.Kend� duygularınızı anlatın:  
“Bu resme bakmak �ç�m� sev�nçle dolduruyor.” 
4.Çocuğun övülmeye değer davranışını kısaca tanımlayın: 
“Bu res�m çok özenl� b�r çalışmanın ürünü.”

     Çocuğumuzdan sorunlarla mücadele etmes�n� bekleyel�m. Çocukların, çatışmalar ve
zorluklarla, nasıl mücadele ed�ld�ğ�n� öğrenmeler� gerekl�d�r.

             Bu konuda herkes�n duyarlı b�r anne baba olduğuna �nanıyorum. Unutmayalım k�
çocuklarımız b�ze ve çevres�ndek� arkadaşlarına; b�z�m ona davrandığımız g�b� davranacaklardır.


