
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANAOKULUNA UYUM SÜRECİNİ HIZLANDIRMA YOLLARI 

 

Sayın Veli; 

     Okulların açılmasının habercisi olan Eylül ayının gelmesi ile birlikte, okula ilk kez adım 

atacak olan ya da bir üst yaş grubuna yükselen minik öğrencilerimizin ve siz kıymetli 

velilerimizin heyecanını paylaşıyoruz.  Bu nedenle okulumuz rehberlik servisi olarak ilk 

bültenimizde “Anaokulu Velisi Olmak ve Anaokuluna Uyumu Desteklemek Adına Neler 

Yapılabilir?’’ konusuna değinmek istedik.  

     Anaokulu, öğrencilerimizin ilköğretime uyum sürecini arttıran, onları psikolojik, 

davranışsal, sosyal ve psikolojik açıdan hazır hale getiren eğitim ve öğretimin temel 

taşlarından biridir.  Öğrencilerimizin bu süreçten en iyi şekilde yararlanabilmesi, potansiyelini 

ortaya çıkarması, grup çalışmaları ile sosyal etkileşim ve iletişim konularında ilerleme 

kaydedebilmesi için okula isteyerek gelebilmesi ve gerekli uyumunun sağlanabilmesi 

gerekmektedir.  Bu konularda sizlere yardımcı olabilecek öneriler ve ipuçlarına aşağıda 

maddeler halinde değinilmiştir.  

 Öncelikle ebeveynlerinin çocuklarından ayrı kalma sürecine ne kadar hazır olduğu 

önemlidir. Sizler bu süreci ne kadar başarılı yönetirseniz bu durum çocuğunuza da 

olumlu bir şekilde dönüt sağlayacaktır.  

 

 

 



 

  Çocuğun okul süreci ile ilgili önceden bilgilendirilmiş olması gerekir.  Okul 

ortamında ne kadar zaman geçireceği, neler yapacağı ve günün sonunda evine geri 

döneceği ebeveynler tarafından çocuğa karmaşık olmayan, basit cümleler ile 

aktarılmalıdır.  

                                                          

 Çocuklar oyun yoluyla ve somut olan 

anlatımları daha rahat benimseyebilirler. Bu nedenle 

bir günlük okul planını çizim yoluyla ona 

anlatabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki bilinmezlik her 

zaman kaygı yaratır ve bu durumda uyumu 

güçleştirir. 

 Öğretmenlerinin kendisini okulda merakla ve büyük bir istekle bekledikleri bilgisi 

çocuk ile paylaşılabilir. Kabul ve kıymet gördüğünü düşünmek okul hakkında olumlu 

imgelerin oluşmasına neden olur. 

 Okula başlama konusunun evde gereğinden fazla gündem maddesi haline getirilmesi 

de çocuğun kaygılanmasına neden olabilir. Bu nedenle bu durumun doğal sürecin bir 

gerekliliği ve parçası olduğu çocuğa yeterli düzeyde aktarılmalıdır. Kendisi kaygılarını 

paylaştığı an, onu rahatlatıcı cümleler kurulabilir ve süreç anlatımı tekrarlanabilir. 

Okuldan beklentileri üzerine konuşulabilir.  

  Özellikle anneler çocuklarının 

kendilerinden ayrı kalıp kalamayacağı, okulda 

beslenme gereksinimini tek başına sağlayıp 

sağlayamayacağı konularında endişeler duyarlar 

Bu durumun üstesinden gelebilmek adına evde 

çocuğunuzun özerklik kazanmasına yardımcı 

olabilecek bir takım uygulamaları gerçekleştirebilirsiniz.  Örneğin; odasında tek 

başına oynaması konusunda çocuğunuzu destekleyebilirsiniz. Ayrıca üstesinden 

gelebileceği durumları da deneyimlemesine destek vererek ve pekiştirerek söz konusu 

endişelerinizi giderebilirsiniz. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Çocuğunun size bağlı mı? Yoksa bağımlı mı? Eğer bağımlı bir ilişki örüntünüz varsa 

bu durum okula uyum sürecini güçleştirir. Bu yüzden çocuğunuzun deneyimleyerek 

öğrenmesine izin vermelisiniz. En kalıcı öğrenmelerin deneyimleyerek kazanıldığı 

unutulmamalıdır.  

 Çocuğun diğer arkadaşları ile okula alışması konusunda kıyaslanmaması gerekir. Her 

çocuk biriciktir ve durumlara karşı hassasiyetleri, uyum süreleri farklılık gösterebilir. 

 

 

  Vedalaşma süreleri mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve çocuk tam tersi bir tepki 

gösterse bile kararlı bir tutum sergilenmelidir. Çocuğun ayrılmasının en zor olduğu 

ebeveyn yerine diğer ebeveynin tercih edilmesi süreci hızlandıracaktır. 

 

 

 

 


