


Değerli Velimiz,

Okula başlamak, aile ortamından çıkıp yeni bir sosyal çevreye adım atmak hayatın önemli başlangıçlarından 
biridir. Çocuk için okul; öğretmenler, yeni arkadaşlar, uymak zorunda olduğu kuralları içeren yeni bir sosyal çev-
redir. Bütün bu süreç hakkında çocuğun zihninde sorular olabilir. Bununla birlikte pandemi döneminin getirmiş 
olduğu yeni sorular ve kaygılar olacaktır.

 Pandemi döneminde aile ile geçirilen uzun zamandan sonra yeni bir sosyal ortama girmek, sizin ve çocuğu-
nuz için bir uyum ve geçiş süreci olacaktır. Çocuklarımızın yeni karşılaştıkları bu süreçte onlara destek olabilmek 
için bazı önerilerde bulunduk:

• Öncelikle çocuğunuza okulla ilgili bilgi verin.
• Mümkün olduğunca tüm soruları net ve doğru bir şekilde cevaplayın.
• Çocuğa okulla ilgili güzel anılarınızdan bahsedebilir, “ Okula Başlama” konulu bir masal anlatabilirsiniz.
• Okul gidiş-geliş saatlerini, onun okula nasıl gidip geleceğini açıklayın.
• Ona gününün nasıl geçeceğini anlatın. Veli olarak kendi gününüzün nasıl geçeceğini ve günlük görevleri-

nizi de anlatın.
• Okulda bazı değişiklikler olacağının bilgisini verin: Maske takmak, kapıda vedalaşmak…
• Pazar günü, ilk okul gününde ne giymek istediği konusunda anlaşıp beraber kıyafet seçin. Bu okul modu-

na girmenizi kolaylaştıracaktır.
• Kaygı yaşarsa bunun geçici olduğunu; suçlayıcı ve alaycı olmadan, aşırı duygusal tutumdan uzak durarak

açıklayın. Yaşadığı duyguların normal olduğunu, zaman zaman sizin de benzer duygular yaşadığınızı ifade
edin. Duygularının anlaşıldığını hissetmek, öğrencimizi rahatlatacaktır.

• Okula ve ayrılmaya dair kendi korku ve kaygılarınızı, çocuğunuza sözel olarak yansıtmasanız da çocuklar
sizin beden dilinizle iletişim kurabildikleri için korku ve kaygılarınızı anlarlar. Annesi korkarken, endişe-
liyken onun korkması ve ağlaması da gayet doğaldır. Bu nedenle öncelikle ebeveyn olarak kendi korku ve
kaygılarınızı kontrol etmeye çalışın.

• Okula gelirken çocuğa yolda gördüğü değişikliklerin neler olduğu sorulabilir. Okula varmaya yakın çocu-
ğa “ Neredeyse geldik, nasıl hissediyorsun? Ben okula girmeyeceğim, kapının önünde seni öğretmenlerin
karşılayacak, sana sarılıp arabaya bineceğim. Okul bitince seni yine ben alacağım.” gibi açıklamalar yapıl-
malı.

• Vedalaşmayı uzun sürdürmeyin.
• Akşam bir araya geldiğinizde tüm ailenin gününü nasıl geçirdiğini anlatması, iletişimin gücü ile süreci

normalleştirir ve öğrencimizi rahatlatır.
• Akşamları erkenden yatmasına özen gösterin.
• Çocuğunuza ilişkin gelişmeleri(olumlu-olumsuz) mutlaka rehberlik birimine ve özellikle sınıf öğretme-

nine bildirin.

Çocuğun okula hazır olması kadar sizin de çocuğunuzu okula vermeye hazır olmanız önemlidir. Çocuğu okuluna 
verdiğiniz için yalnızlık, çaresizlik, suçluluk, kaygı, çocuğu kaybetme korkusu ve hatta öfke gibi duygular yaşıyorsa-
nız onlarla yüzleşin.
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