
 

 

Edison'a ampulü keşfetmeden önce, başarısız olduğu 999 deneme için ne hissettiğini 

sormuşlar. Edison şaşırmış: "999 başarısızlık mı? Hayır! Işığa kavuşamamanın 999 yolunu 

keşfettim o kadar." 

İşte başarılı olmanın basamakları: Yapamam... Yapmam... Ne yapacağımı 

bilmiyorum... Keşke yapabilseydim... Belki yapacağım... Yapacağım... Belki yapabilirim... 

Yapabilirim... Yapıyorum... Yaptım. 

Hayat yolunda her şeyde olduğu gibi başarma arzusunu çocuklarımızda yerleştirme ve 

pekiştirmede de ebeveynler olarak bizlere görevler düşmekte: 
 

 Sevgi ve saygı dolu, huzurlu bir aile ortamı yaratın. 

 Sorumluluk duygusunu arttırmaya çalışın, yaşına uygun yapabileceği görevler verin. 

 Ondan yapamayacağı şeyler istemeyin, onun kapasitesinden daha fazla beklentilere 

girmeyin, 

 Aile içi kurallar ve yaşına uygun sınırlar koyun ve bunların uygulanmasında net bir 

tavır sergileyin. 

 Kendine güvenmesini sağlayın, başarılı ve yetenekli olduğu alanlarda destekleyin. 

 Ona her zaman cesaret verin ve konuşun. 



 Onunla mümkün olduğu kadar nitelikli zaman geçirin, kendini ifade etmesini sağlayın. 

 Farklı ortamlara ve etkinliklere katılarak bakış açısını ve deneyimlerini zenginleştirin. 

 Yaşıtları ve başkaları ile onu kıyaslamayın. 

 Başarılı olmuş kişileri ona sevdirin ve örnek gösterin. 

 Okul arkadaşları ile iyi ilişkiler kurmasını sağlayın. 

 Onun okul başarılarını uygun bir şekilde ödüllendirin, başarısızlıklarında kaygısını 

arttırmadan çözüm yolları geliştirin. 

 Uyku ve yemek düzeninin bozulmamasını sağlayın. 

 Evde uygun ders çalışma ortamını hazırlayın. 

 

YAŞAYARAK ÖĞRENME 
 

Bir çocuk kınanırsa her zaman 

O da yapamaz başkalarını ayıplamadan. 

Ve düşmanlık görürse durmadan 

Kaçamaz hiçbir zaman kavgadan. 

Onunla edilirse alay 

Utancı öğrenir en kolay. 

Ve utançla yaşarsa eğer 

Suçlamayı kendisine iş eder. 

Hoşgörü esirgenmezse ondan 

Sabrı da öğrenir bir yandan. 

Ve verilirse ona cesaret 

Nedir, öğrenir kendine güvenmek. 

Övgüyle, ödüle layık görülürse çocuk 

Hep almayı değil, vermeyi de öğrenir çabuk. 

Ve güven duyulmuşsa kendisine 

O da kulak verecektir dostluğun sesine 

Bir çocuk başkalarından görürse beğeni 



Bilir kendisinin de sevmesi gerektiğini. 

Ve ilgi ,dostluk görürse eğer 

Sevgiyi, sevgiyle yürekten sezer. 

Dünya ile arkadaşlık kurmakta 

Kalmaz korkusu... 
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