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Burası nasıl bir yer? Çok büyük bir bina. Acaba burada kaybolur muyum? 

Evim okula yakın mı? Acaba anne ve babam beni almaya gelecekler mi? 

Ya servisi bulamazsam? Servis evimi bulabilecek mi? 

Ne kadar çok çocuk var. Hiçbirini tanımıyorum. Ya bana zarar verirlerse? 

Öğretmenim beni fark edecek mi? Acaba beni sevecek mi? Ya beni sevmezse? 

Ne kadar çok kural var? Bunları nasıl öğreneceğim? 

Niçin oyun dersi yok? Buradaki dersler çok uzun sürüyor. 

Tuvaletim neden bu kadar sık geliyor? 
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OKULA BAġLARKEN 

 

Okul dönemi çocuğun aileden uzun süreli ayrılıp, dış dünyaya açılmasını, başkaları 

ile ilişki kurmasını, kendi kendine yetebilmesini gerektiren bir aşamadır. 

Bu süreç çocuğun belirli bir süre ailesi yanında olmadan okulda kalmasını, okulla 

ilgili sorumlulukları, belirli bir oranda kendi özerk yaşamına adım atmasını da 

beraberinde getirir. Bundan dolayı okula başlamak çocuk için önemli yaşam 

olaylarından biridir. 

Bununla birlikte, okula başlama sürecinde kaygı ve heyecan yaşayan sadece 

çocuklar değil, aynı zamanda anne ve babalardır. Her anne baba için çocuğunun 

okula başlaması heyecan verici bir olaydır. Günler öncesinden evin içinde 

sürdürülen sohbetlerde ve okul için yapılan alışverişlerde kendisini gösterir.  

Çocukların büyük bir çoğunluğu okula uyum sürecini sağlıklı bir biçimde atlatırken, 

bazı çocuklar için okula gitmek sürekli bir kaygı kaynağı olmaktadır. Okula 

başlamadan önce çok istekli ve meraklı görünseler de bazı çocuklar için okula 

gitmek o kadar kolay olmaz.   

Okul korkusu geliştiren çocuklar genellikle başarı kaygısı olan, uslu, uyumlu, aşırı 

onay bekleyen çocuklardır. Bu kişilik özelliklerine sahip çocuklarda tetiği çeken 

bir etken durumu başlatabilir (ailede hastalık, ailede sosyoekonomik bir kriz, yeni 

bir kardeşin doğumu, göç, bir kayıp, okul veya öğretmen değişikliği gibi). 
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Çocuk Neden Okula Gitmek Ġstemez?   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Çocuk kendi yokluğunda anne ya da babasına bir şey olmasından korkmakta 

ya da kendisini terk edip gideceklerinden korkmaktadır.  

 Çocuk anne ve babasının yokluğunda kendisine bir şey olacağından 

korkmaktadır. 

 Kendisini yetersiz hissediyor olabilir. 

 Okula uyumunu ve başarısını etkileyen ancak tanımlanıp ele alınmamış 

problemleri (dikkat problemi, davranış problemi vb.) olabilir. 

 Öğretmeni ile ilgili problem yaşıyor olabilir. Bu tür çocuklar genellikle 

öğretmenleri tarafından sevilmediklerini düşünürler ya da öğretmen 

çocuğun neye ihtiyacı olduğunu bilmiyor olabilir. 

 Arkadaşları ile ilgili problem yaşıyor olabilir (arkadaşlık kuramama, yalnız 

kalma, sınıf arkadaşlarınca dışlanma vb.) 

 Ailede yaşanan problemler çocuğun öğrenmeye odaklanmasını engelliyor 

olabilir. 

 Okulda veya okul yolunda zorbalığa uğruyor olabilir. 
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Okul Korkusunu Yenmesi Ġçin Çocuğunuza Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz? 

 

Okula başlarken en sık görülen zorluk ayrılma kaygısıdır. Bu kaygı hem anne 

babadan uzak kalmaktan hem de yeni koşullara alışmanın zorluklarından 

kaynaklanır. Bu kaygının okulun ilk birkaç haftası boyunca olmasını fazla dert 

etmeyin; ama kaygılar dördüncü haftada da sürmekteyse, bir bilene danışmanın 

zamanı gelmiştir. Beklerken, sizin de yapabileceğiniz şeyler var… 

 Sabırlı olun. Kolay değil ama yapılacak en doğru hareket de bu. 

 Kaygısını giderici, doğru ve küçük vaatler içeren şeyler söyleyin, 'Akşam 

okul çıkışı geleceğim', 'Eve geldiğinde parka gidebiliriz' gibi. 

 Sizi hatırlatacak herhangi bir şeyi yanında bulundurabilirsiniz. Örneğin, 

birlikte çekilmiş bir fotoğraf. 

 Kaygısını, işin içine kendi kaygınızı katarak artırmayın. 

 Okulda olun ama giderek kısalan sürelerle, program çerçevesinde yavaşça 

uzaklaşın. 

 Zaman verin; ayrılığa hem onun hem de sizin alışabilmeniz için.  

 Birlikte evden çıktığınızda, çocuğunuza sakin, gerginlikten uzak ve mutlu 

görünmeye çalışın. 

 Çocuğunuz onu bıraktığınız anda tedirgin görünmeye başlarsa, kendini iyi 

hissedeceğini, her şeyin yolunda gideceğini ona anımsatın. 
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 Öğretmenin onun kendi sınıfında olmasını beklediğini söyleyin ve okul biter 

bitmez onu almaya geleceğinizi ya da servis aracına bindireceğinizi özellikle 

açıklayın. 

 Sınıfın kapısının önünde oyalanmayın, çocuğunuz üzgün görünse bile hemen 

oradan ayrılın. 

 Öğretmenin çocuğunuzu gördüğünden emin olun, onunla vedalaşın ve ayrılın. 

 

 Çocuğunuzun okula dönmesi konusunda ısrar edin: 

Okul korkusunda yapılacak en iyi şey, çocuğunuzu mümkün olduğunca çabuk 

okula geri götürmenizdir. Okula devam çocuğunuzun okul korkusunda 

yaşadığı fizyolojik belirtilerin azalmasına yardımcı olur ve sonunda 

çocuğunuz okula gitmekten yeniden zevk almaya başlar. Bu nedenle 

çocuğunuzu okula gitmeye devam ettiği sürece kendini daha iyi hissedeceği 

konusunda ikna edin.  

Okula Gitme Zamanlarında Eskisinden Daha Kararlı Olun: 

Önceleri okul sabahları güç olabilir. Çocuğunuza kendisini nasıl hissettiğini 

sormayın bu durum çocuğunuza şikâyet etmek için fırsat ve cesaret 

verecektir. Çocuğunuzu gözleyin, eğer ev içinde dolaşabiliyor ve çok 

rahatsız görünmüyorsa okula da gidebilecektir. Eğer çocuğunuzun fiziksel 

yakınmaları varsa ve genel yakınmalarına benziyorsa, çok fazla tartışmadan 

onu hemen okula hazırlayın ve gönderin. Eğer çocuğunuzun sağlığı 
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konusunda endişeli iseniz doktor kontrolü yararlı olacaktır. Aksi halde 

okula gönderin ve öğretmeni durumdan haberdar edin, çocuğunuz ciddi bir 

şekilde hastalanırsa sizi arayıp haber vermelerini isteyin. 

 Okul ÇalıĢanlarının Yardımını isteyin: 

Çocuğunuzun öğretmenini konu hakkında bilgilendirmeniz, öğretmenin 

çocuğunuzu anlaması konusunda yardımcı olur. Öğretmenin bilgilendirilmesi, 

öğretmenin çocuğunuzun bazı davranışlarını daha toleranslı olmasını 

sağlayabilecektir. 

 Çocuğunuzla Okul Korkusu Hakkında KonuĢun: 

Okula gitme vakti dışında bir zamanda çocuğunuzla okul korkusu hakkında 

konuşun. Okul korkusu hakkında çocuğunuzu suçlamayın ya da 

küçümsemeyin. Bu durumun birçok çocuk tarafından yaşanabildiğini ve 

zaman için kendisini mutlaka daha iyi hissedeceğini anlatın. Çocuğunuzu tam 

olarak neyin mutsuz ettiğini öğrenmeye çalışın. Çocuğunuza, olabilecek en 

kötü şeyin ne olabileceğini sorun. Eğer sizin bu konu hakkında 

yapabilecekleriniz varsa söylemesini ve elinizden geleni yapacağınızı 

söyleyin. Eğer çocuğunuz okulda fiziksel belirtilerin çok artmasından 

korkuyorsa, öğretmene söyleyip, uygun bir yerde 10-15 dakika 

dinlenebileceğini söyleyin.  
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Sevgili Anne-Baba. Şimdi kendimizi gözden geçirelim. Aşağıdaki ifadelerden 

çocuğunuzun okula uyumuna yardımcı olduğunu düşündüklerinizin yanındaki 

kutucuğu Y (yardımcı), yardımcı olmadığını düşündüklerinizin yanındaki kutucuğu 

YD (yardımcı değil) harfleri ile işaretleyiniz. Sonuçları birlikle gözden geçirerek 

değerlendiriniz. 
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“ Kocaman adam oldun, korkacak ne var” gibi cümleler kurmak.   

Her gün sınıfın kapısında beklemek.   

VedalaĢmaları çok uzun tutmamak.   

Okulla ilgili gerçekçi bilgiler vermek.   

Okulda sürekli oyun oynayacağını ve hep eğleneceğini vadetmek.   

Ağlarsa öğretmeninin onu sevmeyeceğini söylemek.   

Okul ve öğretmenle ilgili olumsuz Ģeyler konuĢmak.   

Sınıfın penceresinden nasıl olduğuna bakmak.   

BaĢka çocukların nasıl kolay alıĢtığını göstermek.   

Okulla ilgili güzel anılarınızı anlatmak.   

Okula gitmezse ona istediği bir Ģeyi almayacağınızı söylemek.   

Nasihat yüklü sözler söylemek.   

Sizin gün içerisinde neler yapacağınızı anlatmak.   

Okulla ilgili sohbet etmek.   

Sınıfını değiĢtirmeye çalıĢmak.   

Çocuğu endiĢeleri üzerine konuĢmaya cesaretlendirmek.   

Sınıf arkadaĢlarını evinize davet etmek.   

Okuldaki sosyal faaliyetlere katılımını sağlamak.   

Okulla ilgili araç-gereçleri akĢamdan hazırlamak.   

Okul çıkıĢı onu tam zamanında almaya geleceğinizi söylemek.   

YARDIMCI MI, 

DEĞĠL MĠ? 
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