
O K U L A  U Y U M  S Ü R E C İ

P S İ K O L A J  A Ğ U S T O S  A Y I  B Ü L T E N İ



Okula başlama, hem çocuk hem anne-baba �ç�n yepyen� b�r döneme
adım atma sürec�, heyecan ver�c� b�r deney�md�r. Bu süreç her çocuk
�ç�n değ�ş�kl�k göster�r.

Bu süreçte anne babaların ve öğretmenler�n tutumu öneml�d�r. Sak�n,
sabırlı, kararlı, �şb�rl�ğ�ne yatkın ortak b�r tutumda olmak bu sürec�n
olumlu geçmes�ne yardımcı olacaktır. 

Okula başlamak çocuğun özel alanından çıkması anlamına gel�r. 
 



ÇOCUK İÇİN OKUL; 

   Yen� b�r f�z�ksel çevre
   Yen� b�r sosyal çevre
   Yen� arkadaşlar (�lg�y� paylaşacağı), öğretmenler
   Yen� kurallar
   Yen� b�r otor�te
   Yen� sorumluluklar 
 başarılması gereken öğren�m görevler�
demekt�r. Bu sebeplerden; kaygı duyup heyecanlanmaları, normal ve beklenen
duygulardır. 
Ancak bu sorunlar uzar ve önlem alınmazsa daha yoğun duygusal sıkıntıların kaynağı
olab�l�r.
Çocukların aldıkları eğ�t�mden en çok yarar sağlamaları, öncel�kle okula uyum
sağlamaları �le mümkündür.



OKULA YENİ BAŞLAYAN ÇOCUKLARDA;

 Okulda çocuk, henüz �lg� duymadığı, merak etmed�ğ� �çer�kler�
öğrenmek durumundadır. 

 Öncek� b�lg�ler�ne başvurarak, bağlantı kuramaması, ona bu
�çer�kler�n anlamsız gelmes�ne neden olur. 

  D�kkat� başka şeylere kayan çocuğun öğrenme �steğ�n�n olmadığı
düşünces�ndense, onun �lg�s�n� çekecek ve gel�ş�m�ne uygun düzeyde
b�lg� sunulması öneml�d�r.

 



ÇOCUKLAR NEDEN OKULA GİTMEK İSTEMEYEBİLİR?

 Anne-babanın aşırı koruyucu tutumu (aşırı koruyucu olma,
sorumluluk alamama vb.)
   Kardeş kıskançlığı
   Ayrılma korkusu
   Çocuğa aşırı �lg� gösterme
   Ev�n kuralsızlığı
  Kavgalar
  Kend�n� yalnız h�ssetme
  Zarar ver�c� davranışlara maruz kalma
  Özgüven eks�kl�ğ�

 



ÇOCUKLAR NEDEN OKULA GİTMEK İSTEMEYEBİLİR?

  Sınıf çalışmalarına uymada zorluk
  A�le �ç� huzursuzluklar
  Anne-babanın boşanması
  Yakın b�r�n�n kaybı
  Yen� b�r yere taşınma
  Annen�n ham�lel�ğ�/yen� doğmuş b�r kardeş g�b� yen� b�r olay
  Performans kaygısı
G�b� faktörler okul kaygısının altında yatan bu sebeplerle çalışmak,
çocuğun sıkıntılarının çözülmes�n� sağlar. 
Oyun Terap�s�, bunun �ç�n en etk�l� yöntemlerden b�r�d�r.

 



ÇOCUKLARDA NELER GÖZLENEBİLİR? 

  Enerj� kaybı
  Hevess�zl�k
  Alınganlık, s�n�rl�l�k, huzursuzluk
  Baş ağrısı, karın ağrısı, m�de bulantısı, kusma
  Uyku bozuklukları, kabuslar
  Evde kalmak �steme
  İçe kapanma
  Ağlayarak okula g�tme

 



ÇOCUKLARDA NELER GÖZLENEBİLİR? 

  İştahsızlık
  Üstünü değ�şt�rmeye d�renç gösterme
  Öfke nöbetler�
  Okulda öğlen uykusuna yatmama
 “Sen� sevm�yorum.”, “Ben� sevm�yorsun.”, “Ya g�d�p ger� gelmezsen!”
benzer� sözel �fadelerde bulunma g�b�…

 



ANNE BABALAR NASIL YARDIMCI OLABİLİR? 

  Konuşmak
  S�n�rlenmemek, sabırlı olmak, tehd�t etmemek, rüşvet vermemek,
azarlamamak, cezalandırmamak
  Okulun amacını anlatmak
  Evde alışkanlıklar kazanmasını sağlamak
  Beklent� düzey�n� gerçekç� tutmak
  Onu her zaman seveceğ�n�z� h�ssett�rmek
  Sosyal becer�ler�n� desteklemek
  Model olmak
  Öğretmen�yle �let�ş�me geçmek

 



ANNE BABALAR NASIL YARDIMCI OLABİLİR? 

  Güven vermek, rahatlatmak ("B�rçok arkadaşın olacak, ne kadar
heyecan ver�c� değ�l m�?" "Sen okuldayken aklım hep sende olacak
ama eğlend�ğ�n� b�lmek ben� mutlu edecek." vb)
   Kend� kaygınızı kontrol etmek
   Vedalaşmayı kısa tutmak
   Okuldan sonra eğer �sterse okulla �lg�l� yaşadıklarıyla �lg�l� konuşmak

 



OKUL DEĞİŞİKLİĞİ;

   Okul değ�ş�m� g�b� öneml� b�r kararın sorumluluğu ebeveyn�nd�r. Aks�
takd�rde, çocuk kaldıramayacağı b�r yük taşır.
   Çocuğun soruları yanıtlanmalı
   Anlayışlı olunmalı
   Bu değ�ş�m�n gerekl�l�ğ� açıklanmalı
   Olası zorluklara karşı hazırlamak
   Yen� okula g�tmek, öğretmenle tanışmak
   Çocuk kend� okul değ�şt�rmek �st�yorsa, sebeb� araştırılmalı
   Uyum sürec�nde okul ps�koloj�k danışmanı desteğ�
   Öğretmen �le temas
   Sık okul değ�ş�kl�ğ� ≠ sorun çözme = sorundan kaçma



ÖNERİLER

     A�len�n tutumu çocuğun benl�k algısını olumlu/olumsuz etk�ler. 
   Çocuğun okul ortamına uyumu, a�leden aldığı �let�ş�m becer�ler�yle
mümkündür.
  Çocukta bağımlılığa yol açacak aşırı koruyucu tutumdan kaçınmalı
     Bağımsızlığı desteklenmel�
     Yaşına uygun sorumluluklar ver�lmel�
     Çocuğun kend�ne güvenmes� sağlanmalı
     Açık ve net olunmalı
     Baskı kuran söylemlerden uzak durulmalı
 Anne babalar çocukları �ç�n yaşadıkları kaygıları çocuğa
h�ssett�rmemel�

 



ÖNERİLER

    Kararlı b�r şek�lde çocuğu okula götürmeye devam etmek gerekl�
    Olumlu b�r d�l kullanılmalı (“Bu sen�n �ç�n daha �y� olacak.” g�b�). 
    Okuldan sonra çocukla olumsuz duyguları hakkında konuşulmalı, bu
duygular �s�mlend�r�lmel�, konuşmak �stemezse zorlanmamalı
    Çocuğun sıkıntısının kaynağı araştırılmalı. Anne-babadan ayrılmayla
mı yoksa okulla mı �lg�l� problem� olduğu netleşt�r�lmel�
    Başkalarıyla kıyas yapmamalı

 



ÖNERİLER

    Kararlı b�r şek�lde çocuğu okula götürmeye devam etmek gerekl�
    Olumlu b�r d�l kullanılmalı (“Bu sen�n �ç�n daha �y� olacak.” g�b�). 
    Okuldan sonra çocukla olumsuz duyguları hakkında konuşulmalı,
bu duygular �s�mlend�r�lmel�, konuşmak �stemezse zorlanmamalı
 Çocuğun sıkıntısının kaynağı araştırılmalı. Anne-babadan
ayrılmayla mı yoksa okulla mı �lg�l� problem� olduğu netleşt�r�lmel�
    Başkalarıyla kıyas yapmamalı

 



UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ
 

Pandem� dönem�nde okul çağındak� çocuklar uyum konusunda 
zorluk yaşayab�lmekted�r. 

   Evde de okuldak� düzen devam ett�r�lmel�d�r. 
   D�kkat dağıtacak uyaranlar mümkün olduğunca aza �nd�r�lmel�d�r.
   Uyku, beslenme ve f�z�ksel hareket düzen�ne d�kkat ed�lmel�d�r. 
  Okul dersler� dışındak� zamanların planlaması yapılmalıdır. Örneğ�n ders
saat�nden sonra 1 saat serbest zaman olması g�b�. 
   Çocukların teknoloj� kullanımı sınırlı ve ebeveyn denet�m�nde olmalıdır. 

 



UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ
 

  Ebeveyn olarak sınırların ve d�s�pl�n�n sağlanıp korunması çocukları
güvende tutar. 
    Dersler konusunda sorumluluk çocuktadır, bunun yanı sıra çocuğa rehber
olmak öneml�d�r. 
  Uzaktan eğ�t�m sürec�ne her çocuğun aynı şek�lde uyum sağlaması
beklenmemekted�r. 
    Uyum sağlama konusunda zorlanan çocuklar �ç�n okul rehberl�k serv�s� ve
uzman desteğ� faydalı olacaktır. 

 



''OKULA UYUM SÜRECİ'
 

adlı bülten�m�z� okuduğunuz �ç�n 

TEŞEKKÜR EDERİZ.

a�les� olarak




