
Tüm öğretmenler okula

hazırl ık ve çocukların

okula uyumu konusunda

bilgi  ve beceri  olarak

donanıma sahiptir .

Öğretmenler öğrencilerin

ve ebeveynlerin

kaygılarının farkındadır.

 Değerli Velimiz, okula başlama çocuğun yaşamındaki

önemli dönüm noktalarından biridir. Okula başlayan

çocuk, sıcak aile ilişkilerinin egemen olduğu bir

kurumdan toplu yaşam ilkelerinin geçerli olduğu ilk

toplumsallaşma kurumu olan okula adım atmış olur. 

    Okula başlamak hem çocuk hem de aile için büyük

bir yenilik ve değişimdir. Bu önemli başlangıç için

çocuğun hazır olması ilerideki başarısını da

etkileyecektir. Okulun uyulması gereken kuralları,

çocuğun tanımadığı diğer çocuklarla ve öğretmenlerle

karşılaşması, başarmak zorunda olduğu öğrenim

görevleri, onun bu yeni çevreye uyum sağlamasında

güçlüklerle karşılaşmasına neden olabilir. Ancak

gerekli bilgi ve becerilere sahip olursa okula uyum

sağlayacaktır

ÇOCUĞUM OKULA BAŞLIYOR

MEV KOLEJİ ÖZEL BASINKÖY OKULLARI
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

VELİ BÜLTENİ



Okul F�kr�ne Çocuğumu Nasıl
Hazırlamalıyım?

Okula başlamadan önce yapılacak hazırlıklar çocuğun okula

uyumunda çok büyük önem taşımaktadır. Çocuk, öncesinde duygusal

olarak hazırlanmalıdır. Mutlaka evde okulla ilgili olumlu konuşmalar

(okul sadece oyun oynanan bir yer olarak anlatılmamalı) yapılmalı,

okul kavramı çocuğa verilmelidir. Okula başlama hakkında resimli bir

hikâye kitabı okunabilir veya okula başlayacağı ilk gün hakkında

konuşup resmini çizmesi istenebilir.

Çocuğunuzu gönderebileceğiniz bir okul seçtikten sonra hangi okula

gideceğini ve bu okulu seçişinizde etkili olan tüm olumlu nedenleri

ona anlatın. Okula nasıl gidip geleceğini( servis kullanıp

kullanmayacağını), eve geldiğinde kimin karşılayacağı konularında

çocuğu bilgilendirin.

Okul için gereksinim duyacağı giysileri ve okul malzemesini birlikte

satın alın. Seçimde onun görüşüne başvurun.

Okula başlamadan önce okulu ziyaret etmek, çocuğunuzun okulu

gezmesi ve tanıması açısından yararlı olabilir.

Çocuklar, bizim kendi okul hayatımızla ilgili deneyimlerimizi

dinlemekten, o günlere ait hissettiklerimizi öğrenmekten çok

hoşlanırlar. Bu, onları bize yakınlaştırır ve okula başlamanın normal

bir süreç olduğunu çocuğa düşündürür. Bu nedenle, çocuklarınızla

kendi okul hayatınızı paylaşmanız, onların kendilerini anladığınızı

hissetmeleri açısından önemlidir



    

Birlikte evden çıktığınızda, çocuğunuza sakin,

gerginlikten uzak ve mutlu görünmeye çalışın.

Okul başlangıcının, her ikinizin de yaşamında belli

bir çağın artık sona erdiği anlamına geldiğini fark

ettiğinizde yaşayabileceğiniz strese karşın,

herhangi bir kaygı belirtisi göstermemeye özen

gösterin.

Çocuğu okula götürecek kişi çocuğun kolayca

ayrılabileceği kişi olmalıdır. Çocuğunuzu önceden

bilgilendirin. Ayrı kalacağınızı gizlemeyin.

Yanında olmadığınızda da çocuğunuzun mutlu ve

güvende olacağına ilişkin onu bilgilendirin.

Ağladığında istese de istemese de oradan

ayrılmak zorunda olduğunuzu kesin ve anlayışlı

bir dil kullanarak anlatın.

Çocuğunuz onu bıraktığınız anda tedirgin

görünmeye başlarsa, kendini iyi hissedeceğini,

her şeyin yolunda gideceğini ona anımsatın.

Diğer çocukların dostça davranacaklarını,

öğretmenin onun kendi sınıfında olmasını

sabırsızlıkla beklediğini söyleyin ve okul biter

bitmez onu almaya geleceğinizi ya da servis

aracına bindireceğinizi özellikle belirtin.

Endişesini, sıkıntısını artıracağı için

kaygılandığınızı ve üzüldüğünüzü belli etmemeye

çalışın.

Uyum sürecinde en önemli şey ebeveyn
tutumudur. Anne-baba güven duyarsa, çocuk
da güven duyacaktır. Anne-baba hazır olursa

çocuk da hazır olacaktır.

 Çocuğun Okula Başladığı İlk Gün



İLK GÜN vedalaşmayı çabuk ve kısa süreli tutun. Vedalaşma ne kadar uzun

sürerse, duygusallığa eğiliminiz de o denli artar. Sizi sıkıntılı görmek

çocuğunuzu sadece daha da fazla üzer. Hızlı bir öpücük verip çocuğunuzu

kucakladıktan ve onun okul kapısından güvenli bir şekilde içeri girdiğinden

emin olduktan sonra, gönül rahatlığıyla okuldan ayrılabilirsiniz.

Çocuğun düzenli olarak okula getirilmemesi veya çeşitli sebeplerle okuldan

uzak kalması gibi nedenler okula alışma sürecini zorlaştıracaktır. Ailenin tüm

bireyleri çocuğun okula gitmesi konusunda kararlı olmalıdır. 

O K U L A  B A Ş L A R K E N  D E S T E K
A L A B İ L E C E Ğ İ M İ Z  K İ T A P

Ö N E R İ L E R İ

M E V  K O L E J İ  Ö Z E L  B A S I N K Ö Y  O K U L L A R I
R E H B E R L İ K  V E  P S İ K O L O J İ K  D A N I Ş M A  S E R V İ S İ


