
                      Öğrenci Başarısı için Velinin Yapması Gerekenler 

Eğitimde öğrencilerin yanı sıra öğrenci velilerine de büyük bir sorumluluk ve görev düştüğü 

unutulmamalıdır. 

Eğitim öğretim faaliyetleri, bütünlük arz eden bir süreçtir. Bu bütünlüğün en önemli 

unsurlarından, temel taşlarından bir tanesi de velidir. Örgün eğitimin her kademesinde 

bulunan öğrenci için, en vazgeçilemez unsurların başında veli gelmektedir.  

 

İlköğretim ve ortaöğretim okullarına baktığımızda, çocuğuna gerektiği kadar sahip çıkan, 

onun eğitimiyle ilgilenen veli sayısı çok azdır. Oysa bilinçli hareket eden, çocuğuyla gerektiği 

kadar ilgilenen ailelerin çocukları, okullarda gözle görülür bir farkla kendilerini 

hissettirmektedirler. Bu fark çocukların üst baş temizliğinden tutun öğrenme faaliyetlerine 

kadar her yönde hissedilir derecede artılarının olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde 

çocuğuna pek zaman ayırmayan, onunla fazla ilgilenmeyen ailelerin çocukları ise okuldan 

yeteri kadar verim almamakla beraber, kişisel yönden de birçok olumsuz davranış biçimleri 

kazanmaktadırlar. Gelişim çağında olan bir çocuğun her yönden ilgiye ihtiyacı vardır. Bu, 

aileden başlayıp okulda/dershanede devam eden bir süreci ifade etmektedir. Eğitimin bir 

parçası olan velinin birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır.  

 

Velinin yapması gereken bir çok görevi bulunmaktadır. Bunlardan birkaç tanesi aşağıdaki 

gibidir:  

- Veli her şeyden önce çocuğunun gerekli olan tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılamalı.  

- Çocuğunun öğretmeni ile sürekli olarak iletişim halinde olmalı, bunun için iyi bir diyalog 

geliştirmeli.  

- Veli, çocuğunun akademik ve kişisel gelişimi konusunda gerekli tüm tedbirleri zamanında 

almalı.  

- Çocuğun bedensel gelişimini dengeleyici ve sağlıklı yetişmesi açısından gerekli ortamı 

hazırlamalı.  

- Tüm veli toplantılarına katılmalı, okula/dershaneye çağrılmayı beklemeden sık sık ziyaret 

etmeli, bu, çocuğu açısından motive edici önemli bir unsurdur; ayrıca idare ya da öğretmeni 

tarafından okula çağrıldığı zaman hemen okula gelmeli, çünkü mutlaka ona ihtiyaç vardır. 

Velinin, aydan aya yıldan yıla okula gelmesi, çocukta değersizlik psikolojisin gelişmesine 

sebebiyet verecektir.  

- Eğitim öğretim süreklilik arz  eder. Çocuğu sadece okula göndermekle velinin işi bitmez, 

aksine yeni başlar. Bir veli çocuğunun gün boyunca neler yaptığından haberdar olmalı. 

Okulda/dershanede yaptıklarıyla, dersleriyle, ödevleriyle ilgilenmesi; arkadaş çevresini takip 

etmesi, üzüntülerini ve sevinçlerini paylaşması gerekir.  

- Sorumlu bir veli, çocuğunun devamını takip eder, okula/dershaneye gidip gitmediğini, derse 

geç kalıp kalmadığını kontrol altında tutar.  

- Öğrencisinin disiplin kurallarına riayet edip etmediğini sürekli olarak takip etmeli, bu 

konuda olumsuz bir durum varsa zaman geçirmeden tüm görev ve sorumluluklarını yerine 

getirmelidir.  

- İyi bir veli çocuğunun sosyal gelişimi konusunda gerekli olan tüm tedbirleri almalı ve bu 



konuda imkanları ölçüsünde çocuğuna gerekli sosyal ortamları hazırlamalı.  

- Çocuğunun gelecekte kendisine, ailesine ve mensubu olduğu topluma yararlı bir kişi 

olabilmesi ve toplumun saygın bir ferdi haline gelebilmesi açısından , onu bir üst eğitim 

kurumuna hazırlayıcı önlemleri almalı, bu konuda uygun koşulları hazırlamalı.  

Velilerimizin bu ve buna benzer yapması gereken nice şeyler vardır. Unutulmamalıdır ki, 

eğitim öğretim faaliyetleri aileden ayrı ve bağımsız olamaz. 


