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 İlk toplumsallaştırma kurumu olan okul, eğitim ve öğretim sürecinde iki 

temel işleve sahiptir: uyum ve bilgilenme.  

 Okul, kişiyi kendisi için yararlı ve yeterli kılmaya çalışırken, bir yandan da 

sosyal bir çevre olarak toplumsallaştırma işlevi görerek çocuğun sınıf içi ve dışı 

etkinliklere uyumlanmasını sağlar. Çocuğun okulda bilgilenme kısmına geçebilmesi 

için önce o ortama uyum sağlaması gerekir.  

 

Çocuğunuzun okula uyumu ve başarısı; 

 

• Çocuğun kişilik özelliklerine, 

• Çocuk yetiştirme tutumlarınıza ve iletişim becerilerinize, 

• İçinde yaşadığı sosyal çevrenin zenginliğine, 

• Daha önceki okul yaşantılarına, 

• Akademik olarak hazır oluşuna ve öğrenme ilgisine bağlıdır. 

 

     Bu nedenle sağlıklı bir eğitim hayatı için çocuğun düzenli, rutin bir ev 

ortamının da olması gerekir. 

 

 

Ev ortamında nelere dikkat edilmesi lazım? 

 

   Her akşam, öğretmeni gibi çocuğunuzu çalıştırmaya kalkmanız doğru olmaz. 

Öğretmeni sizden, çocuğunuz ödevlerini yaparken kendisini teşvik etmenizi 

isteyecektir.  

 

Çok mu Bitkin? 

 Bu durum normaldir. Hafif bir gerileme görmeye hazır olun. Kimi anlarda 

durumu hoşgörü ile karşılayın; ama bir süre sonra toparlanmasını sağlayın. 

 Ona çocukluğunuzdan, okumayı öğrendiğiniz zamanlardan bahsedin. Onu, 

gelişimini sürdürmesi için cesaretlendirin. Anahtar cümleler: “Senin 

öğrendiğini hissetmek beni gururlandırıyor, seninle övünüyorum.” 

 Bütün zamanını ders tekrarları ve kontrolleriyle geçirmemesine dikkat 

edin. Okul dışında arkadaşları ile buluşmasını, serbest zamanları olmasını 

sağlayın. Onu gerekirse okul dışında bir aktiviteye kaydettirin. (spor, müzik 

vb…) 

 

Akşamları Eve Geç mi Geliyorsunuz? 

 

 Çocuğunuzu sabah okula gitmeden önce çalışma yapmaya zorlamayın. Bütün 

gün onu tedirgin ve sıkıntılı yapma ihtimaliniz olabilir. Eğer sabahları 

zamanınız varsa bunu birlikte kahvaltı yaparak geçirin. 
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 Siz geç geldiğiniz için günlük okuma işini bir başkasına devredin. Ama kimi 

akşamlar veya hafta sonları bu işi anne-baba olarak yapmaya çalışın. 

 

Okulla İlgili Hiçbir Şey Anlatmıyor… 

 

  Her akşam, çocuğunuzu bütün gün görememenin verdiği suçluluktan ötürü 

coşkuyla soruyorsunuz: “Anlat bakalım bir tanem, bugün ne yaptın?” Ve her akşam 

aynı cevabı alıyorsunuz: “Hiiç” Peki acaba okulda sıkılıyor mu ya da kendini kötü 

hissediyor mu? 

 

Hiçbir Şey Anlatmıyor mu? Bu Normaldir.  

 

- Az önce okuldan geldi, yani kendisine  

ait dünyasından. Yeni bir dünya keşfediyor 

şu sıralar: Öğretmeni, arkadaşları, her şeyi 

birbirine karıştırmak istemiyor. Herkesin 

kendine ait sırları olabileceğini anlamaya başlıyor. Ona bu dünyayı 

keşfetmesi ve tanıması için fırsat vermek gerekir. Hayatındaki değişikliğin 

olumlu ve olumsuz yanlarını mutlaka size aksettirecektir. 

- Yorgun ve canı istemiyor olabilir.   

- Onu tekdüze, zincirleme sorularla bıktırabilirisiniz: “Ne yaptın bugün? 

Öğretmenin sana ne dedi? Ne yedin?...” Siz onunla ilgilendiğinizi 

hissettirmek isterken, o sizin hayatını kontrol etmek istediğinizi 

düşünebilir.    

 

Çocuğunuzun sizinle daha çok şey paylaşmasına nasıl teşvik edebilirsiniz ? 

 

 Sohbet etmek için rahat olduğu zamanları seçebilirsiniz, mesela yemek 

zamanı ve uykudan önceki sohbet, iletişiminiz için etkili olabilir. 

 Sohbete başlamadan önce gününüzün nasıl geçtiğini, önemli randevularınızı, 

yaptığınız işin genel özelliklerini anlatarak, konuya giriş yapabilirsiniz. Ve 

sonra ondan adım bekleyebilirsiniz. Bana gününün nasıl geçtiğinden 

bahsetmek ister misin? Bugün güzel bir şey oldu mu? Neleri tercih ettin? 

Seni ne mutlu etti?” gibi sorular sorabilirsiniz… 

 

Size Yol Gösterecek Düşünce: 

  Önemli olan, çocuğunuzun bütün bir gün boyunca yaşamış olabileceği heyecanları 

ve duyguları anlamaya çalışmaktır; (Acaba memnun kaldı mı, üzgün müydü, 

öğrenmeye hevesli mi?) Onun yaptığı aktivitelerle ilgili sorular (İyi resim yaptın 

mı, tuvalete gittin mi? vb.) iletişiminizi kısıtlar.  
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OKUL SENDROMU ( FOBİSİ )  

 

  Çocuğunuz okula gitmeme yönünde yoğun çaba sarf ediyor ve çocuğunuzda 

aşağıdaki davranışları gözlemliyorsanız ; 

 

 Heves ve enerji kaybı 

 Alıngan ve sinirli olma 

 İştahsızlık 

 Uykuda huzursuzluk 

 Ortada neden yokken ağlamak 

 Baş-karın ağrısı, mide bulantısı, kusma 

 

çocuğunuz okul sendromu yaşıyor olabilir. 
 

Olasılıklar 

 

1. Ayrılık Endişesi. 

2. Yeni deneyimlerle baş etme. 

3. Gerçekçi olmayan yüksek beklentiler. 

4. Kendini yalnız hissetme. 

5. Zarar verici davranışlara maruz kalma. 

6. En yakın arkadaşıyla tartışma . 

7. Sınıftaki çalışmalara uymakta güçlük çekme. 

8. Özgüven eksikliği. 

9. Görünüşüyle ilgili sataşmalar. 

10. Sınıf öğretmeninden hoşnut olmama. 

11. Okul tuvaletlerini kullanma korkusu. 

12. Okul yemeklerini beğenmeme. 

 

 Çocuğunuzun böyle bir sorun yaşadığını düşünüyorsanız öncelikle sınıf öğretmeni 

ve rehberlik birimi ile iletişime geçmeniz işinizi kolaylaştıracak, problemi çözme 

sürecini hızlandıracaktır. 

 

OLUMLU ÖĞRENME ORTAMININ HAZIRLANMASINDA 

ANNE-BABANIN ROLÜ 

 

• Öğrenmeyi olumlu kılmak için atılması gereken ilk adım, azarlamayı, 

bedensel ceza vermeyi, eleştirmeyi ve başkalarıyla kıyaslamayı 

bırakmaktır. Çünkü kıyaslamak reddetmektir. 

 

• Anne ve baba çocuğu olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmelidir. Çocuğunu iyi 

tanımalı ve beklentilerini de buna göre şekillendirmelidir. 
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• Her çocuğun başarısı başkalarıyla kıyaslanarak değil, kendi içinde 

değerlendirilmelidir. Başarı çocuğun dünü ve bugünü arasındaki değişimdir. 

 

• Önemli olan performans değil, çabadır. Çocuğun bir faaliyette ustalaşması 

için, bu çabanın anne-baba tarafından görülerek desteklenmesi gerekir ki 

çocuk yeni girişimlerde bulunma cesareti göstersin. 

 

• Aile içindeki sağlıklı iletişim ortamı ve huzur, çocuğun gelişimini olduğu 

kadar arkadaş ilişkilerini ve okul başarısını da etkiler. 

 

• Çocuk kendi görevleriyle baş başa kalmalıdır. Onun görevini üstlenip 

sorununu çözmeye kalkışan anne-baba, yaşam boyu böyle bir yükün altına 

girmiş olur. Anlaşılmayan sorular için çocuğa yardım edilmeli, ödevini 

yapmadığında öğretmenine hesabını kendisi vermelidir. 

 

• Başarıda önemli bir faktör çok çalışmak değil etkili ve verimli çalışmaktır. 

Bu nedenle çocuğunuza zamanı iyi kullanmasını ve yönetebilmesini öğretin. 

Programını öyle bir yapsın ki ders çalışmanın dışında bir spor veya müzik 

faaliyetine zamanı kalsın. 

 

• Çalışma arzusunu artırmak için ödevleri, sevilen rutin aktivitelerin önüne 

koyabilirsiniz. 

  

• Çocuğunuza yapabileceğiniz en büyük yardım onun ilgi ve yetenekleri 

doğrultusunda onu yönlendirmek; ihtiyacı olan desteği ona sağlamak, 

sorununu çözmede ona yardımcı olmaktır. 
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