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Değerli ebeveynlerimiz,

1- Okul öncesi ve ilkokul dönemi, öğrencilerimizin uzun yıllar sürecek olan 
eğitim yaşantısının temelidir. Özel Akant Okulları ekibi olarak, çocuğunuzun 
eğitim hayatına güven dolu adımlarla başlamasını ve bunun yanında gelişimsel 
ihtiyaçlarının doğru ve yerinde karşılanmasını sağlamak ilk hedeflerimizdir.

2- Okul öncesi ve İlkokul döneminde çocuklar oldukça hızlı gelişim ve değişim 
gösterirler. Özellikle zihin kapasitesinin hızlı gelişimi çocukların öğrenme süreçlerini 
de hızlandırır. Çocuğun bu süreçten keyif alarak geçebilmesinin yolu, okula dair 
ilk deneyimlerinin olumlu olması ile bağlantılıdır. Bu nedenle okula uyum 
döneminde sabırlı ve çocuğun öğretmenleri ile işbirliği içinde olmanız, süreci 
kolaylaştıracak ve uzun vadede eğitim hayatını olumlu etkileyecektir.

3- Her çocuğun okula karşı tepkileri farklıdır. Genellikle bir hafta ile birkaç ay 
arasında değişen sürede okula uyum tepkileri gözlenir. Bunlar:

• Ağlama

• Uyku (uykuya dalamama, 
uykuda konuşma, uykuda gezme 
gibi) ve beslenme problemleri,

• Karın ağrısı, mide bulantısı gibi 
fizyolojik tepkiler, 

• Bakıcı kişiden ayrılmaya karşı 
direnç,

• Tuvalet alışkanlıklarında değişim 

• Gerginlik ve saldırganlık

• Bakım görevi üstlenmiş kişiye aşırı 
bağımlılık 

• Altına kaçırma

• Tırnak yeme gibi uyum zorlukları 
olabilir. Ebeveynleri endişelendiren bu 
tepkiler çoğunlukla olağan ve geçicidir. 



4- Okula uyum sürecinde; çocuğu kaygılandıran sebebin ne olduğunu 
anlamak için sakin bir şekilde, onu sorgulamadan dinlemelisiniz. Sorunun temel 
nedenini anladıktan sonra çözüm yolları için ebeveyn, öğretmen ve çocuk 
birlikte hareket etmeli neler yapabileceğinizi konuşmalısınız.

5- Okul öncesi evrede çocukların okul deneyimi çok sınırlı olduğu için okul ile 
ilgili yetişkinlerden gelen tüm paylaşımlar çocuk için yol göstericidir. Bu nedenle 
okulu ve öğretmeni korkulması gereken, cezalandırıcı bir yer olarak tanıtmamak 
çok önemlidir. Çocuğa okulun nasıl bir yer olduğunu gerçeğe uygun ifadeler ile, 
abartmadan anlayacağı dil kullanarak aktarabilirsiniz. Örneğin “okul çocukların 
yeni şeyler öğrenmek için gittiği büyük bir yerdir. Orada öğretmenler olur ve 
çocuklara yeni şeyler öğretir, onlara zorlandıkları konularda yardımcı olurlar. 
Okulda yemek yenir, tuvaletin geldiğinde tuvalete gidilir ve okul saati bittiğinde 
anne babalar gelerek veya servise binerek çocukları evlerine götürürler” gibi 
ifadeler ile anlatılabilir. Böylece çocuk önceden edindiği bilgiye uyan gerçek 
durumlar ile karşılaştığında daha kolay adapte olacaktır.

6- Ayrılırken çocuğunuz süreci uzatmak istediğinde kararlı davranarak 
gidiyorum dedikten sonra gitmeniz bir süre sonra çocuğunuzun duruma uyum 
sağlamasına yardımcı olur. Süreci kısa tutmaya, tören haline gelmesine izin 
vermeden kısa ve etkili bir veda olmasına özen göstermeniz önemlidir. 

7- Çocuğunuza hangi duyguyu yansıttığınız oldukça önemlidir. Bu nedenle 
yoğun endişe veya korkular yerine ona güven ve rahatlık yansıtmanız onun da 
benzer duygular içinde olmasına yardımcı olur. Bu süreçte öğretmen ve okul 
rehber öğretmeninden destek almak size yardımcı olabilir. 

8- Net, kararlı, anlayışlı ve tutarlı bir tutum sergilemeniz oldukça önemlidir. 
Çocuklar her defasında aynı tutum ile karşılaştığında uyum sağlar ve rahatlar. 

• Israr etmek,

• Çocukla pazarlık yapmak,

• Ödül ceza gibi yöntemleri denemek,

• Sözel veya fiziksel şiddet uygulamak,

• Her istediğini onaylamak veya reddetmek,

• Kararsızlık içinde olup bunu çocuğa yansıtmak gibi tutumlar yerine 

• Kararlı bir ses tonu, vücut duruşu ve duygu ile ondan ne 
beklediğinizi aktarmak ve uygulamak gerekir.



9- Okul ile ilgili konuşurken okula ve öğretmenine güvendiğinizi hissettirmeniz 
önemlidir. Eğer uyum zorluğu yaşıyorsa, okulda ağlıyor veya okulda yaşadığı 
zorlukları anlatıyor ise ona “Peki bu sorunu nasıl çözmeyi başardın, zorlandığında 
rahatlamayı nasıl başardın” gibi sorular ile yardımcı olabilirsiniz. Böylece sorun 
yaşamanın olağan olduğunu ve çözüm için yapabileceği şeyler olduğunu 
kavrayacaktır. 

10- Okul öncesi dönemde çocuklar kurallı ortama adapte olmakta 
zorlanabilirler. Doğru konulan sınırlar, kurallar ve etkili disiplin çocuğun çevresini 
güvenilir kılar ve öğrenme sürecini kolaylaştırır. Okulda belirlenen programa 
sizlerin de eşlik etmesi, evde benzer ortamın oluşturulması çocuğun uyumunu 
kolaylaştırır. 

11- Okula devam, en önemli konulardandır. Aile, çocuğun okula düzenli 
gitmesi konusunda kararlı olmalıdır. Ebeveyn olarak bu konuyu doğru açıklamalı 
ve çözüm yoluna gitmelisiniz. Uyum sürecinde ebeveynlerden biri çocuğa okula 
saatinde gidilmesi gerektiğini söylerken, diğer ebeveynin saatinde gitmenin çok 
önemli olmadığını söylemesi gibi bir durumda çocuk okul saati kavramını 
öğrenmekte zorlanır. Yetişkinler tarafından çocuklara aktarılan bu tür ikili 
mesajlar olduğunda çocukların yaşadığı karmaşa büyür ve uyum süreci zorlaşır. 
Tutarlı ve ortak bir yaklaşım izleyiniz. 

12- Öğretmen ile kuracağınız işbirliği çok önemlidir. Öğretmenlerin tecrübe 
sahibi olduğuna ve size yardım etmek istediğine güvenerek yardım etmelerine 
izin verin. Çocuğun okula ve öğretmenine güvenmesi ve bağlanması süreç 
gerektirir. Bu süreçte profesyonel ekibimiz ile yanınızdayız. Sabır ve güveniniz için 
teşekkür ederiz. 

Okula Uyum Sürecinde Aşağıdaki İfadeleri Kullanmaktan Kaçınınız!

• Eğer ağlarsan giderim.

• Okula gitmek zorundasın, gitmezsen okumayı öğrenemezsin.

• Ağlayacak ne var, bak kimse senin gibi ağlamıyor.

• Sen artık büyüdün, bebekler ağlar.

• Hiç arkadaşların ağlıyor mu?

• Çok ayıp, arkadaşların seni görmesin.

• Sen çok akıllı bir çocuksun, neden ağlıyorsun.

• Ağlarsan akşama gelip seni almam.



Çocuklar okula başlarken korkabilir, endişelenebilir, kendini çaresiz 
veya terk edilmiş hissedebilirler. Bu duygular yok sayılmamalı ve çocuğun 
duyguları kabul edilerek onlar ile baş etmesine yardımcı olunmalıdır. 
Yukarıdaki ifadeler ile çocuğun duygularını yok saymış ve önemsememiş 
oluruz. Oysa çocuk korkabilir, endişelenebilir ve ağlayabilir de. “ 
Korktuğunu anlıyorum, ben yanında olmadan gitmek biraz korkutucu 
olabilir. Ancak zamanla korkuların azalacak.” gibi ifadeler daha yapıcı 
olacaktır. 

Akant ailesi olarak; siz velilerimiz ile işbirliği içerisinde verimli, keyifli ve birçok 
güzelliği içinde barındıran bir yıl geçireceğimize inanıyor ve mutlu bir eğitim 
öğretim yılı diliyoruz. 

Akant İlkokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü


