
 

 

“Çocuğunuzu tanıyarak eğitime başlayınız”  

J.J.Rousseau  

Okulların açılma zamanı geldiğinde, okula yeni başlayacak çocukları olan her anne ve baba 
ilkokul sıralarında karşılaştığı korku ve heyecan karışımı duyguyu hatırlayarak o dönemi adeta yeniden 
yaşamaktadır. Çocuklarından önce ebeveynlerinin bu duruma hazır olmaları gerekmektedir. Zira 
çocukların bu dönemde karşılaşabilecekleri problemleri önceden kestirmek ve bilinçli bir şekilde 
onlarla baş edebilmenin yollarını aramak önemlidir.  

Ev ortamı gibi rahat bir hayattan, kurallarla dolu okul hayatına adım atmaya hazırlanmak, her 
çocuk için problem teşkil etmektedir. Araştırmalar, çocukluk yıllarında kazanılan davranışların bireyin 
kişilik yapısını, tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını büyük ölçüde biçimlendirdiğini ortaya 
koymaktadır. Bu nedenle okul çağına gelen süreye kadar çocuğun yaşadığı öğrendiği davranışları 
kazanımları onun bu süreçten sonra yaşayacağı yaşantıları üzerinde de etkilidir.  

Çocuklarının gelişim dönemi özelliklerine genel olarak baktığımızda; beden, zihin ve dil 
gelişiminin hızlandığını, mantıksal düşünme, sayı, mekân, boyut, uzaklık kavramlarının yerleştiğini, 
daha önce anne ve baba ile kurulan özdeşime, öğretmen ve arkadaşların eklendiğini, aileden 
kazandığı değerlerin yanında kendisinin de değer yargıları oluşturmaya başladığını, eleştirel 

düşüncenin arttığını gözlemleyebiliriz. Bu yaş dönemindeki çocuklar, dikkatlerini uzun süre 
yoğunlaştırabilir. Sebep-sonuç ilişkisi oluşturabilir. İnsanların farklı algılarının ve duygusal tepkilerinin 
olduğunu anlar. Kendini ve geleceğini güvende hissetmek ister. Toplum tarafından sevgi ve kabul 
duygusuna ihtiyaç duyar. Genellikle kendi cinsinden yaşıtları ile oynar.  

Bütün bu süreçleri değerlendirmek isteyen veli veya öğretmen çocuğun doğum öncesi ve 
sonrası yaşantısını, geçirdiği hastalıkları, aile yapısını ve eşler arasındaki ilişkiyi ve ebeveynlerin çocuk 
yetiştirme ortamını ve tutumunu bir bütün olarak değerlendirmek zorundadır. Ebeveynlerin korktuğu 
konu ise çocuklarının özel durumlarının kimse tarafından bilinmesini istememelerinden 
kaynaklanmaktadır.  

Bu süreçte veli ve öğretmenin iletişim içinde bulunması velinin öğretmeni bilgilendirmesi, 
okul psikolojik danışmanının ve sorumlu sınıf öğretmeninin bunları yazılı olarak kayıt altında tutması 
ve gerekli önlemleri alması önemlidir. Siz söylemezseniz öğretmenin öğrenciyi tanıması uzun sürecek 
sizin ve öğrencinin hassasiyetini anlayıncaya kadar uzun zaman geçecek ve hatalar yapacaktır. Bu sizin 
ve en çok çocuğunuz için önemlidir. Bu konuların genel veli toplantılarında değil de öğretmeniniz ile 
birebir görüşmelerinizde ifade etmeniz daha uygun olacaktır. 



Okula Başlama Sürecinde Çocuklarda Görülebilecek Tepkiler;  

Okul çocuğa yepyeni bir dünyanın kapılarını açar. Karyolanın üzerinde o nefis sıçramaları, 
kanepenin üzerindeyken sanki atıyla kale kapılarına dayanması, teslim ol ‘dan dan ‘ vurdum seni eller 
yukarı demeleri artık uzaklarda kalması beklenir. O kıpır kıpır kımıldayan ilgi için her söze karışan 
konuştuğunda her şeyi abartan çocuk sırasında kıpırdamadan oturmayı, kendisine verilen ödevi 
yapmayı konuşmak için sırasını beklemeyi öğrenmek zorundadır. Bu kısıtlama özellikler erkek 
çocuklar için dayanılmaz bir olaydır. Sadece okula hazırlanmakla kalmayarak, birçok ahlaki davranışı 
da öğrenir.  

Okula başlayan çocuk belli bir zihinsel olgunluğa ulaşmak sınıf içi etkinliklerde başarı 
göstermesi yeterli değildir. Bedensel ve psikososyal açıdan olgunlaşması gerekir, aksi taktide çocuk 
dışlanır ve okulun en önemli işlevi olan toplumsallaştırma işlevinden faydalanmaz. Çocuğun fiziksel 
yapısı özellikle kol ve parmak kasları önemlidir. Bu süreçte normal yaş düzeyindeki çocuklardan bile 
rahatlıkla duyacağınız “parmaklarım acıdı” kolum ağrıdı “ifadeleri bu çocuklarca daha ağır şekilde 
yaşanacaktır. Dikkat süreleri ve ders performansları azalan öğrencilerin çoğu ödevlerini yapmakta ve 

yetiştirmekte sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu durumda çocuğun gerek okulda gerekse evde yaptığı 
çalışmalarda zorluk çekmesi, oyunlara katılamaması katılsa bile arkadaşlarından geri performans 
göstermesi onun kendisine olan güven ve yeterlilik duygularını etkileyecektir.  

Okulda geçen zaman çocuk için çok uzundur. Derslerin sonunda hem fiziksel hem de duygusal 
yorgunluk içinde olan çocuk eve gelince dinlenmek gevşemek ve oyalanmak ister. Okuldan gelir 
gelmez çocuğunuzdan bir şeyler yapmasını veya ders çalışmasını istemeden önce bir süre nefes 
almasını okulun getirdiği gerginlik ve yorgunluğu atmasını bekleyin çocuğunuz okulun oyunla ilgili 
bölümünü sevecek ama ona bir sürü gereksiz iş olarak görünen ödevlerinden hiç hoşlanmayacaktır. 
Yine de okulda öğrendiklerini evde tekrarlayarak gösteriş yapmaktan da hoşlanacaktır. Anne-babaya 

düşen ilk görev, “Çocuğu kendine özgü dünyası olan (bağımsız) bir varlık olarak kabul edebilmektir. 
Çocuğu aşırı derecede koruyup kollayan anne baba onun kendine olan inancını yitirmesine neden 
olur.  

Etkili ve olumlu anne-baba olmanın birinci koşulu bireyin tutumlarında, ikinci koşulu ise 
eylemlerinde ortaya çıkar. Zihninde açıklık ve netlik yaşayan, iyi iletişim kurabilen, kurala uyulması 
için öfkelenmeden, tartışmadan sakin ve sabırlı bir şekilde isteklerini tekrarlayan anne-baba başarılı 
olur. Ancak etkili anne-baba olmak; sevgi göstermek kadar bilgili olmayı, emek ve zaman harcamayı 
gerektirir.   

Herhangi bir evin içinde gezdirilen ince bir bakış O evde sevgi ve mutsuzluğun hüküm 

sürdüğünü anlamak için yeterlidir.  
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