
        HAFTANIN SORUSU     
Ali, sepetteki elmaların yarısını ve bir
yarım elmayı Ayşe’ye; sonra kalan

elmaların yarısını ve bir yarım elmayı
Ahmet’e ve yine kalan elmaların
yarısını ve bir yarım elmayı da

Hasan’a veriyor. Sonuçta sepette
sadece bir elma kaldığına göre

başlangıçta kaç elma vardı?
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“Lütfen ve teşekkür ederim 
demek”, ”sırasını beklemek”, 
”kolunun yerine bir mendile 
burnunu yada ağzını silmek”,  

”diğer çocuğu aniden itmek yerine 
ondan oyuncağını geri vermesini 
rica etmek”. Çocuğun sosyalleşme 
sürecine bağlı olan birkaç davranış 
örneği. Burada, bir süreçten söz ediyoruz.Küçük 
yaşlardan başlayarak çocuk,gitgide neleri yapıp 
yapmaması gerektiğini, kuralları, gelenekleri ve 
içinde yaşadığı toplumun değer yargılarını öğrenir.
Sosyalleşme, çocuğun gelişiminin önemli bir 
parçasıdır. İleride sosyal çevre ile uyum sağlamış 
bir birey olması,buna bağlıdır. Sosyalleşme, 
kendiliğinden olan, mekanik bir süreç değildir.  
Çocuğa bu konuda rehberlik edilmeli ve belli 
bir disiplin kazanmasına çalışılmalıdır. Bununla 
beraber, çocuğun bu süreçle ilgili gösterdiği çaba 
ve işbirliği, onun eğitiminden sorumlu kişilerce 
cesaretlendirilmelidir. Çocuğun işbirliği, sizin ve 
çocuğunuzun eğitiminden sorumlu kişilerin onunla 
kuracağı sıcak ve onaylayıcı bir tutumla gelişir. 
SOSYALLEŞMENİN ŞARTLARI
Sosyal becerileri geliştirmek: 
Sosyal becerilerin gelişimini etkileyen bazı faktörler 
vardır:
Çocuğun mizacı: Bazı çocuklar,diğerlerine göre 
daha sosyaldirler ve böylece, çevrenin daha fazla 
ilgi ve sempatisini toplarlar. Sıcak kişiler-arası 
ilişkileri, sosyal beceri gelişimini kolaylaştırır.
Yakın ilişkilerin niteliği: Çocuğun diğerleriyle yakın 
ilişkiler kurma olanağına sahip olması, belli bir 
sosyalliği garantiler, çünkü; başkaları ile iyi ilişkiler 
kurması konusunda gerekli olan güveni çocuğa 
verir. Diğer başka yetişkinlerle güvene dayalı 
ilişkiler kurma şansı olan çocuk, toplumda kabul 
edilen sosyal davranışları öğrenir.
Çevrenin izlenimi: Çocuk, daha 
bebekken,çevresindekiler,onun ihtiyaçlarına 
cevap verebilmek için kullandığı jest ve mimikleri 
anlamlandırmalıdırlar. İhtiyaçlarının doyurulması 
ve saygı duyulması, onu başkalarına açılmaya ve 
sosyal becerilerini geliştirmeye iter.

Psikomotor gelişim: Psikomotor becerileri ve 
kapasitesi sayesinde çocuk,çevresiyle olan 
ilişkilerini çeşitlendirebilir ve başka kişileri tanıma 
olasılığını arttırarak sosyal ilişkilerini zenginleştirir.
Bilişsel gelişim: Bilişsel beceriler, çocuğu,  
yavaş yavaş egosantrik bakış açısından 
uzaklaştırarak,başkalarının duygu ve ihtiyaçlarını 
daha iyi anlamasına, dolayısıyla,onlarla daha iyi 
ilişkiler kurmasına olanak tanır.
İletişimi geliştirmek: Kendini iyi ifade etme ve 
başkaları tarafından anlaşılma isteği, çocuğu 
“sözlü” ve “sözsüz” iletişim tarzını geliştirmeye 
iter. Etkili biçimde iletişim kurmayı bilmek,sosyal 
becerilerin gelişiminde önemli bir rol oynar. Burada, 
yetişkinlerin desteği ve yardımı çok önemlidir.
Sosyalleşme süreci içerisinde çocuğun kazanması 
gereken temel sosyal beceriler:
Empati duygusunun gelişimi;
Başkalarının haklarına saygı bilincinin gelişimi;
Başkalarına yardım bilincinin gelişmesi ve bundan 
memnuniyet duyma;
İşbirliği bilincinin gelişimi ve rekabet duygusunun 
tehlikelerini öngörebilme;
Arkadaşlığı keşfetme ve bundan zevk alma,sevinç 
duyma;
Kendini daha çok “sözle” ifade edebilme 
hassasiyetine sahip olmak;
Kendi kendini kontrol etme ve ahlaki bilinç
Çocuğa bazı şeylerin neden yapılmaması veya 
yapılması gerektiğini ifade eden tümevarım 
tekniğinin kullanılması: “Kum atmana izin 
veremem, çünkü; kum, kardeşinin gözüne 
gelebilir”. Her açıklama,çocuğa başkalarını da 
düşünerek hareket etme motivasyonu sağlamalıdır.
Böylece, çocuk, kişisel özgürlüğünü kısıtladığını 
düşündüğü kurallara körü körüne uymak yerine 
sosyal çevresine göre davranmayı öğrenir.
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ÇOCUK VE SOSYALLEŞME


