
 

 
 

 
 
 
Sevgili Anne ve Babalar, 
Ne mutlu ki, okul öncesi dönemin önemi artık herkesçe bilinir ve kabul edilebilir duruma geldi. Çocukların 
kişilik gelişimlerinin büyük bölümünün tamamlandığı 0-6 yaşta çocuklarımız için yaptıklarımız onlara 
yetişkin dönemleri için en büyük katkı ve destek olacaktır. 
 
Hepimizin en çok istediği kendi ayakları üzerinde durabilen, problem çözme becerisi gelişmiş, özgüvenli 
çocuklar yetiştirebilmek. Bu dönemde karşılaşılan olumsuz davranışlar yerine koyacağımız olumlu 
davranışlarla, en büyük adımı atmış olacağız çünkü bu yaşlardaki davranışlar; çocuğumuzun yavaş yavaş 
yetişkinlikte nasıl bir birey olabileceğine dair ipuçları vermeye başlar; kişilik özellikleri fark edilme yoluna 
girer. 
 
Problem çözme becerisini kazanmasını istediğimiz çocuğumuzun bize bağımlı bir birey olmasını 
engellemeliyiz öncelikle. Her işini ondan önce yapmak, her atacağı adım öncesi detaylı direktifler vermek, 
belki çok daha hızlı olarak bir şeylere yetişmemizi sağlayacaktır ama bize bağımlı ve her adımdan önce ne 
yapacağını bizim direktifimiz olmadan bilemeyen bir çocuk yetiştiriyor olacağız. 
 
Yetişkinlikte kişisel, sosyal ve mesleki alanlarda karşılaşılan problemleri çözebilmek için eleştirel düşünme 
organize etme, değerlendirme, becerilerine sahip olmak gerekiyor, o zaman ilk yıllardan itibaren 
desteklenmeleri de gerek. 
 
Onları kendimize bağımlı bireyler olmaktan kurtarmak için kendi kararlarını vermelerine, problemlerin 
üstesinden gelebilmelerine ve bu şekilde başkasına bağımlı bireyler olmalarını engellemiş olabiliriz. Okul 
öncesindeki uygun eğitim ve öğretim ve demokratik aile tutumları çocuklara problem çözücü düşünce 
biçiminin kazandırılmasına, yardımcı olacaktır. Bu beceri geliştikçe özgüvenini geliştirecek olan çocuk birçok 
zorluğun üstesinden gelebilecek güçte hissedecek ve güçlenen kişiliğinin farkında olarak zor durumlardan 
kaçmak yerine problemi çözmeyi, çözüm üretmeyi tercih edecektir. İleriki yaşlarda problemlerden kaçan, 
kaygı düzeyi yüksek bireylerden olmayacaktır. 
 
Okul öncesinin amaçlarından en önemlisi çocukların günlük hayatta karşılaşılan problemlerini çözmek için 
gerekli sosyal becerileri büyürken kazandırmaktır. Sadece aileyi değil, diğer yetişkinleri de gözlemler ve 
örnek alırlar. Bu süreçte kendi deneyimlerinden edindikleriyle, problem çözümü için bu harmandan 
kendilerine uygun olanı kullanırlar. Bu dönemde aşırı baskıcı ve koruyucu ve aşırı disiplinli olmanın çocukları 
olumsuz etkileyeceğini aklınızda tutmak gerekiyor. Bunun yerine bir konu hakkında çözüm bulması için 
düşünmesi ve cesaretlendirilmesi gerektiğinde yardıma hazır olduğunuz bilgisini çözmesi için fırsat 
verilmesi onu motive edecektir. 
 
Çocuklarımız hepimiz için çok kıymetli. Onlara verdiğimiz değeri, sürekli onlar bir şeyler yaparak değil, 
onları cesaretlendirip onları dinleyerek ve düşündürerek, geleceğe ve yetişkinliklerine özgüvenle 
hazırlanmalarını sağlayarak gösterelim. 
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