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Değerli Velimiz; 

Çocuğunuzun okula alışma döneminde siz velilerimize yönelik önerileri 

içeren bu bültenimizin sizler için faydalı olmasını diliyoruz. 

Sağlıklı ve başarılı bir yıl olması dileğiyle…     

     Rehberlik Servisi 

 Okul Fobisi Nedir? 

● Çocuklarda kuvvetli bir endişe nedeniyle okula gitmek istememe ve okulda 

yalnız kalamama ile kendini gösteren duruma okul korkusu (okul fobisi) adı 

verilmektedir.  

● Bu durum okula gidişin ilk günlerinde ortaya çıkabildiği gibi herhangi bir 

zamanda da ortaya çıkabilir. 

● Okul fobisi birkaç haftayı geçmedikçe normal olarak kabul edilir ve okul 

fobisi olarak adlandırılmayabilir. 

 

 

 

 

 



Nedenleri: 

● Ayrılık Endişesi (Anne babaya ya da anneye aşırı bağımlı olma) 

● Yeni bir kardeşin doğumu ve kıskançlık  

● Çocuğun kendi potansiyelinden yüksek başarı beklenmesi, anne – babaların, 

mükemmeliyetçi tutumları 

● Başarısızlık korkusu ve sınıf içerisinde aktif olamama endişesi 

● Aşırı koruyucu ya da baskıcı aile tutumları 

● Anne ve babanın çocukla ilgili sürekli kaygı halinde olması 

● Aile içinde yaşanan travmatik durumlar (kaza, hastalık, ölüm, ameliyat, 

boşanma, maddi sorunlar vb.) çocukların yeni ortama girmesinde güçlük 

yaşamasına sebep olabilir. 

 

Ailelere Öneriler: 

● Çocuğunuzun evde bir takım sorumlukları kazanmış olması gerekmektedir. 

Küçük işler verilerek sorumluluk duygusu kazanmaları sağlanmalıdır.  

● Okul başlamadan okulu gidip gezmek, okul malzemelerini birlikte seçmek 

çocuğun motivasyonunu arttırabilir. 

● Kaygı bulaşıcı olduğundan eğer siz kaygılarınızı belli ederseniz çocuğunuz 

da böyle hissedecektir.  



• Uyum zorluğu yaşayan çocukların okuldan uzak kalmaması sağlanmalıdır. 

Sınıfa girmese de, çocuk okula götürülmelidir. Çocuğun evde kalış süresi 

uzadıkça, okula dönmesi zorlaşabilir. 

• İlk zamanlar eğer çocuğunuzun okul ile ilgili sorduğunuz sorulara cevap 

vermek istemiyorsa bu konuda ısrarcı olmamanız gerekmektedir. Evde, okul 

ile ilgili çok soru sorulmamalı; eğer çocuk anlatmak isterse dikkatlice 

dinlenmelidir. 

• Çocuğunuzla kademeli olarak okulda geçirdiğiniz saati azaltmanız 

gerekmektedir. 

• Çocuğun okula devamıyla ilgili kararlı olmanız gereklidir. 

• Verilen sözlerin tutulması çok önemlidir. Tutarsız tutumdan kaçınılmalıdır. 

Çocuğunuzu okulda bekleyeceğinize dair söz verdiğinizde okulu asla terk 

etmeyin. Eğer sizi göremezse yaşayacağı güvensizlik okula uyumu 

zorlaştırabilir. 

•  Okula gelmeden önce yapılan vedalaşma olabildiğince kısa tutulmalıdır. 

•  Çocuğunuzla onun yaşadığı duygular hakkında konuşun. 

• Anne – Baba olarak öğretmenleriyle iş birliği içinde olup çocuğunuza okulda 

güven ortamında olduğunu hissettirin.     

• Çabalarınız sonuçsuz kalırsa, Rehberlik Servisi’nden destek alabilirsiniz. 

 

 


