
 
 

 

 



 
 

 

 

İTK ANAOKULLARI 

ORYANTASYON (OKULA UYUM) SÜRECİ SORU VE CEVAPLARI 

 

1- Okula alışma sürecinde çocuga ebeveyn olarak kimin/kimlerin eşlik etmesi daha yararlıdır?  

Okulun ilk günlerinde çocuğa çok kalabalık eşlik edilmemelidir. Anne veya babanın eşlik etmesi en 

uygun  ve yararlı olanıdır. Ancak anneanne, babaanne ya da bakıcı ile   okula gelmesi zaman zaman 

tercih edilmek istense de  çocuk açısından zaman zaman süreci zorlaştırabilmektedir.  Ayrıca bir 

çocuğun başında 4-5  yetişkinin olması da durumu doğal olmaktan çıkarır. Ayrıca çocuğa aşırı özen 

göstermek okula uyumunu zorlaştırabilir. Kimden daha kolay ayrılıyor ise onunla gelmesi daha sağlıklı 

olacaktır.  

 

2-  Okula başlamadan önce çocuğuma okul ile  ilgili bilgi vermeli miyim? 

Sağlıklı uyumu için çocuğunuzun okul başlamadan önce “okul kavramı” aile içerisinde sohbet 

ederken konuşulmalı ve hikayeler ile desteklenerek anlatılmalıdır. Okul sistemi hakkında çocuğa kısa 

bilgiler verilmelidir. Örneğin, oryantasyon sürecinde okula kaç gün gideceği, günün belli saatlerinde 

orada olup, sonra yine eve döneceği, okula giderken onu kimin bırakıp alacağı çocuğun anlayacağı 

şekilde aile tarafından açıklanmalıdır. Ayrıca okulda öğretmeniyle güvende olacağı, ama bir sorun olursa 

mutlaka kendilerinin okula gelip çocuğun yanında olacağı bilgisi verilmeli ve çocuğun güven duygusu 

sağlanmalıdır. Belirsizlikler çocuklar için kaygı yaratır. Okulun bir gereklilik olduğu, bu yüzden 'okula 

gitmenin zorunluluğu' hakkında uzun konuşmalar yerine, okulun onun için yaparak yaşayarak öğreneceği  

bir yer olduğu vurgulanmalıdır 

 

4- Oryantasyonun ideal süreci nasıl olmalıdır? 

Oryantasyon günlerini sağlıklı geçirebilmeleri için çocukların kademeli alışmalarını sağlamak 

gerekir. Bunun için de ilk günler birkaç saat okulda bulunmaları ve okulu keşfetmeleri, bu süreçte 

ebeveynlerden birinin çocuğa eşik etmesi önemlidir. İTK Anaokullarında oryantasyon dönemi her yeni 

kayıt öğrencimiz için bu şekilde yapılandırılmaktadır.  

  

5-Çocuğumu okula bıraktıktan sonra nasıl ayrılmalıyım? Nelere dikkat etmeliyim? 

Çocuğunuzun öğretmenine alıştığını hissettiğinizde tuvalet, su içme gibi bahanelerle birkaç 

dakikalığına yanından ayrılabilirsiniz. Ancak söylediğiniz gibi birkaç dakika sonra geri dönmeniz  

gerekmektedir. İlerleyen günlerde bu süreyi ‘ben seni dışarıda bekleyeceğim ve sonra tekrar geleceğim’ 

diyerek kademeli uzatabilirsiniz. Okulda siz olmadan kalabilecek duruma geldiğine öğretmeni ile  



 
 

 

hemfikir olduğunuzda; önemli olan kaçmadan onu öperek, güle güle diyerek 

sağlıklı bir vedalaşma ile yanından ayrılmanızdır. Vedadan sonra çocuğunuz ağlasa bile, vedalaşma 

sahnesini uzatmamalı, söylediğiniz saatte geleceğinizi belirterek, öğretmen ve PDR uzmanı süreci 

yönetmesine izin vererek sakince okuldan çıkmalısınız. 

 

6-Oryantasyon sürecinde çocuklarda normal sayılabilecek davranışlar ve aşamalar nelerdir? 

 Her çocuğun göstereceği tepkiler hazırbulunuşluk, genetik aktarım ve sosyal çevre farklılığı sebebiyle 

kendine özgüdür. Ancak genel olarak  kucaktan inmek istememek, ebeveynin okuldan gitmesine 

sarılarak izin vermemek, gruba katılmadan sessizce bir köşede oturmak, yemek yememek/seçmek, öğle 

uykusuna yatmamak vb. normal tepkilerdir.  

 

7- Çocuğumun okula alışması ne kadar zaman alır, veli olarak bu süreçte ne yapmalıyım? 

Okula başlama, çocuğun erken çocukluk döneminde karşılaştığı onun için en önemli 

değişikliklerden ve ileriki okul yaşantısının niteliğini belirleyen en önemli aşamalardan biridir. Okul 

çocuk için alıştığı, güvendiği ev ortamından bilmediği bir ortama doğru atılan ilk adımdır. Her çocuğun 

okula başlama ve alışma süreci kendi gelişim hızına göredir. Çabuk uyum sağlayabilme; çocuğun belli bir 

düzeyde bilişsel, duygusal ve sosyal olgunluğa erişmiş olmasını gerektirmektedir. Bu sebeple çocuklar 

okula alışma süreleri açısından arkadaşları ile karşılaştırılmamalıdır. 

Kimi çocuk ortama ilk gün adapte olup sorunsuz ilerlerken kimi çocuğun yeni bir ortamla başa 

çıkmayı öğrenip uyum sağlaması zaman alabilir. Uyum sürecini çocuğun mizacı, daha önceki okul 

deneyimleri ya da hiç okul deneyiminin olup olmaması da etkiler.  

 

Bunların yanı sıra yeni bir eve ya da şehre taşınma, yeni bir kardeş doğumu, aile bireylerinden birinin 

kaybı gibi çocuğun hayatında stres yaratabilecek durumların yaşanması da çocuğun okula uyum sürecini 

uzatabilecek ve zorlaştırabilecek etkenlerdir. Böyle bir durumlarda okula başlama süreci aile ile 

görüşülüp ertelenebilir.  Okulun ilk günlerinde çocuğunuzla beraber okula gitmeniz daha güven 

duymasına ve daha az kaygı duymasına yardımcı olacaktır. 

“Ailem beni bırakıp gitti mi veya söylediği saatte gelmeyecek mi?” gibi soru işaretlerini gidermek 

adına söylenenlere uyup tutarlı olmak çocuğunuzun güvendeyim hissini ve uyum sürecini arttıracaktır. 

 

8- Oryantasyon sürecinde çocuklarda görülen sık tepkiler nelerdir? Bu tepkilere karşı nasıl 

yaklaşmalıyım? 

Okula başlamak çocuklar için önemli ve onların ilk sosyal adımıdır. Ailesinden sonra öğretmenlerine 

karşı güven duygusu kazanması zaman alabilmektedir. Bu sebeple çocuklar ailesinden ayrışıp kendini  



 
 

 

okula ait hissedene kadar bir takım tepkiler gösterebilirler. Bunlar; kaygı duygusu, 

kabus görmeye başlama, sabahları uyanmak istememe, kapıda anneden ayrılamama, okula ağlayarak 

gelme, okulda yemek ve uyumak istememe, alt ıslatma, okula eşyasını götürme vb. gibi tepkilerdir. Bu 

tepkilerin hepsi okula uyumda ilk 1-1,5 ay içerisinde normal olarak değerlendirilebilir. 

Bu süreçte; çocuğunuzun kaygısını anlamalı fakat çocuğunuzla birlikte kaygılanmamalısınız. Bu 

tepkileri normal karşılamadığınızda çocuğunuz kendini engellenmiş hissedebilir ve oryantasyonu daha da 

uzayabilir. Her çocuğun biricik olduğu düşünülürse oryantasyon süresi ve niteliği de birbirinden farklılık 

gösterebilir. Okula ve öğretmenine güvendiğinizi çocuğunuza hissettirmek ve bu konuda onunla 

konuşmak sağlıklı olabilir.Özellikle çocuğunuzun yanında okula alışamayacağı yönünde konuşmamak en 

doğrusudur.  

9- Okula alışmakta zorlanan  çocuklar için aileler nelere dikkat etmelidir? 

Okul ortamı anaokuluna yeni başlayan çocuklar için bilinmezlik içerir. Bu bilinmezliği daha bilinir hale 

getirmek için evde birtakım oyunlar oynanabilir. Bu süreçte çok fazla gereksiz bilgi vermekten kaçınmak 

oldukça önemlidir. Ayrıca rutini çizerek gösterebilirsiniz. Örneğin sabah uyanacağız,kıyafetlerimizi 

giyeceğiz, arabamıza bineceğiz ve okula gideceğiz şeklinde aşamları resimle anlatabilirsiniz.  

İTK Anaokulu PDR Bölümü olarak “okulumda İlk Günüm” konulu oryantasyon kartlarımızla 

çocuklarımıza okulda yapacakları etkinlikler somutlaştırılmış görsellerle verilmekte, zaman kavramı 

anlatılmaktadır .Çocukların oyun ve görseller ile somut olarak öğrenmeleri daha kolaydır.  

Çocukların oyun ve görseller ile somut olarak öğrenmeleri daha kolaydır.  

Özellikle ; 

–Sen  abla oldun ,ablalar ağlamaz.  

-Herkes gidiyor sen neden korkuyorsun ki? 

-Böyle davranırsan öğretmenin / arkadaşların seni sevmez gibi söylemlerden kaçınmak oldukça önem 

taşımaktadır.  

10-Çocuğum okula neden  gitmek istemiyor ve okul kapısından içeri girmek istemiyor, ne 

yapmalıyım? 

Okula yeni başlayan çocuklarda çeşitli sebeplerle okula gitmek istememe durumları yaşanmaktadır. 

a)Ayrılık kaygısı yaşıyor olabilir.  

b)Yeni bir kardeş doğmuş olabilir.  

c)Evde kalan kardeşi kıskanıyor olabilir.  

d)Aile bireylerine çok bağlı ya da bağımlı olabilir.  

e)Evde okulla ya da öğretmenle ilgili olumsuz konuşmalar duyuyor olabilir. 

f) Mizaç olarak utangaç, hassas, kaygılı vs. olabilir.  

g)Değişim ve yeniliklerle baş etmekte zorlanıyor olabilir.  



 
 

 

h)Performans kaygısı yaşıyor olabilir. 

I) Evde her istediği yapılıyorsa, hiç kural yoksa ev okuldan daha cazip hale geliyor olabilir.  

Bu gibi durumlarda ebeveynin sabırlı, sakin, ortak tutumda, kararlı, tutarlı ve işbirliğine yatkın olması 

bu süreci kolaylaştıran etmenlerdir. Anne baba okulun olumlu yanlarından bahsederek okula gitmeyi 

özendirebilir. Hatta kendi okul anılarının çocuğa anlatılması çocuk için ilgi çekici olabilir. Okulla ilgili 

kaygı duyduğu durumu anlamak için ebeveynin çocuğu yargılamadan, tarafsızca dinlemesi, temel nedeni 

anladıktan sonra birlikte hareket edip neler yapılabileceğini konuşması çocuğun kendisini iyi hissetmesine  

yardımcı olacaktır. Anne baba olarak çocuğunuzu okula bırakırken sakin bir ses tonunda ve görünümde 

olursanız, çocuğunuz da bu durumu sakin karşılayacaktır. Çünkü çocuklar, anne babaların ne hissettikleri 

konusunda oldukça duyarlıdırlar, endişeliyseniz bunu hemen anlayacaklardır.  

 

12-Çocuğum okul hakkında hiç konuşmak istemez ya da olumsuz konuşursa  ne yapmalıyım? 

 

 ‘Okula başlamak’ ifadesi; okul deneyimi olmayan ve hatta belki o güne kadar hiç anne-babasından 

ayrı kalmayan bir çocuk için büyük bir soru işaretidir. Hele bir de annesinin yanında olmak isterken 

okulda kalmak durumunda olması… Her an terkedilme, bırakılıp gidilme korkuları içinde annesini 

bekleyen çocuğun annesiyle buluşunca ‘Okul nasıldı, okulu sevdin mi, arkadaşlarını sevdin mi?’ vb. 

sorularla karşı karşıya kalması, okul ile ilgili aklındaki soru işaretini iyice büyütmesine ve okulla ilgili iyi 

şeyler söylemekten çekinmesine neden olabilir. ‘ İyi şeyler söylersem ya da okulu seversem tekrar 

annemden ayrılacağım’ düşüncesiyle çocuk ya sessiz kalmayı tercih edecek ya da okula dair olumsuz 

duygu ve düşüncelerini ifade edecektir.  

1-Böyle zamanlarda sabırlı olup kendisinin paylaşımda bulunması için ve durumu anlaması için ona 

zaman verebilirsiniz. Ondan hemen iyi şeyler duymak istemek pek de gerçekçi olmayacaktır (Okula dair 

olumlu algıya sahip çocuklar ilk günden sizlere güzel geri dönüşler verecektir).  

2- Önce sizler kendi gününüzün nasıl geçtiği hakkında paylaşımda bulunarak konuşmaya teşvik 

edebilirsiniz. Çocuğunuz olumsuz duygu ve düşüncesini dile getirirken onu sonuna kadar yorum 

yapmadan etkin bir şekilde dinlemeli ve duygularını anladığınızı bir geribildirimle hissettirmelisiniz 

(Bugün okulda çok sıkıldın. Beni özledin. Yanımda olmak istedin. Bana kızdın vb). Çocuğunuzun 

duygularını anlayarak yaşamasına fırsat verdiğinizde zamanla okulla ilgili ifadelerin olumluya  

 

döneceğini ve sizinle paylaşmaya başlayacağını deneyimleyeceksiniz. 

3-Okulla ilgili velinin kaygılı ifadeler kullanması ya da okulu çok övmesi de çocuğun okula karşı 

olumsuz tutum geliştirmesinde etkili olabilmektedir. Evde, okulu sürekli gündem haline getirmeden 

doğal  bir süreç olduğu çocuğa hissettirilmelidir.  

 



 
 

 

 

13- Okula başladıktan sonra çocuğumun uyku, yemek, tuvalet düzeni değişir mi, veli olarak nasıl 

yaklaşmalıyım? 

 Okula başlama, çocuk için kırılmaların yaşandığı bir süreçtir. Biz yetişkinler dahi bilmediğimiz, 

yönetemediğimiz ve savunmasız kaldığımız ortamlara girdiğimiz zamanlarda gerilir ve fizyolojik 

reaksiyonlar sergileriz. Uyumak çocuklar için tam anlamıyla savunmasız olmak demektir. Uyandığında 

ne ile karşılaşacağını bilmeyen ya da uyurken neler olup biteceğinden habersiz olacak çocuk okulun ilk 

zamanlarında bu sebeple uykuyu reddedebilir. Uyuyup uyanan çocukları gördükçe, her gün annesinin 

gelip aldığını kendi gözleriyle gördükçe çocuk bu durumu normalleştirmeye ve alışmaya başlar. Okula 

alışmaya başladıkça da güveni artar ve nihayetinde uykusu gelen çocuk direnmeyi bırakır. 

 Yemek ve tuvalet için de süreç böyledir. Bu üç durum kendini güvende hissetme ve alışma ile 

paraleldir. Bu nedenle, bu konularda asla zorlama yapmadan, bıkmadan ve yorulmadan çocuk telkin ile 

rahatlatılmaya çalışılmalı ve süreci yaşamasına fırsat verilmelidir. Kaygı ve stres yeni durumlarla 

karşılaşmada sık yaşanan duygulardır. Bizler nasıl stres altında uyuyamıyor yiyemiyor ve bağırsak 

sorunları yaşıyorsak çocuklar da aynı bizler gibi bu sorunlarla karşılaşıyor ve baş etmeyi öğreniyorlar. 

Çocuğunuzun problem çözme becerisine güvenin ve bunu geliştirmek için ona zaman verin. 

     

COVİD SONRASI OLASI ÖĞRENCİ TEPKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

1. Öğrenci kendini ortama yabancı hissedebilir ve girişte zorlanabilir 

Okula ilk gelişle birlikte pek çok değişeni bir arada gören öğrenci ortamı yadırgayabilir. Sınıf 

öğretmenlerinin ön planda olduğu sıcak ve samimi bir karşılama bu durumu çabuk kabullenip adapte 

olmalarında önemli bir etken. Bunu yaparken temasın olmadığı, eğlenceli bir okula giriş planlanmış 

olacaktır. Çocuğunuza bu süreci önceden anlatmak kabullenmesini kolaylaştıracaktır. 

2. Öğrenci öğretmenlere yabancılaşmış olabilir  

 Maske ve siperlik kullanımını öğrenci ile önceden konuşmak, bunun normal olduğunu anlatmak 

öğrencinin karşılaştığı durumu anlamlandırmasını kolaylaştıracaktır. 

3. Bu dönemde evden çalışmış ve çocuğunuz ile uzun süreleri birlikte geçirmiş olabilirsiniz. Bu 

durumda sizden ayrılması zorlaşabilir. 

Oryantasyon önerilerimizde olduğu gibi önceden süreci açıklamak, okul bitiminde yeniden birlikte 

olacağınızı anlatmak ve söz verdiğiniz sürede çocuğunuzu okuldan almaya geldiğinizde süreç içinde bu 

ayrılmalar kolaylaşacaktır. 



 
 

 

 

4. Sevgi kavramı ve sevginin farklı İfadeleri hakkında çalışmalar yapmak gerekebilir. 

Öğrencilerle birlikte sarılmak, öpmek, kucaklaşmak gibi sevgi ifadelerine alternatif yollar 

düşünmek ve etkinliklerle bunu desteklemek çocukların kabulünü hızlandırıp reddedilme duygusunun 

önüne geçecektir. Evde de sarılmadan birbirinize ya da evinize gelen misafirlerinize sevginizi 

göstermenin yollarını birlikte önceden deneyimlediğinizde uyum süreci kolaylaşacaktır. 

5. Okula dönüş sonrası ebeveyn olarak ne yapabilirim? 

Anne ve babasının oyunlarından uzak kalacağı düşüncesinin önüne geçebilmek için bir süre akşam 

oyunlarına veya film izlemelerine devam edilebilir. Bununla birlikte okula da gerekli tedbirlerin alındığı 

anlatıp, kendisi de dikkat ettiği sürece bir şey olmayacağı anlatılarak çocuğun kendini güvende hissetmesi 

sağlanabilir, rahatlatılması sağlanabilir. Çocuklarınızın ilk günlerinde yaşayacağı kaygı ve korkularla baş 

etme konusunda onlara örnek olabilirsiniz. Kendi çözüm örneklerinizi onlarla paylaşabilirsiniz. 

İTK PDR BÖLÜMÜ 

 


