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Özel Güney Gel�ş�m Okulları
İlkokul Rehberl�k B�r�m�

 Merhaba sevg�l� vel�ler�m�z, uzun süren b�r tat�l dönem�n� ger�de bırakıyoruz. Yen� 
eğ�t�m-öğret�m yılının başlamasına çok az b�r zaman kaldı. Bu durum �lkokula başlayacak çocukların
k�m�s�ne heyecan vereb�l�rken k�m� çocuklar �ç�n kaygı ver�c� olab�l�r. Daha önce okul önces� eğ�t�m 
deney�m� yaşamış öğrenc�ler �ç�n �lkokula uyum daha kolay olmak �le beraber bu süreç farklılıklar 
göstereb�l�r. Öğrenc�ler duygusal ve sosyal açıdan okula uyum sürec�nde zorluklar yaşayab�l�r. Bu 
süreçte çocuk uyum sağlaması gereken b�rçok süreç �le karşılaşır. 

 Okulun f�z�ksel ortamına, yen� arkadaşlıklara, öğretmene , akadem�k sürece uyum bunların en
başında gelen süreçlerd�r. Çocuğun okul yaşamına başlaması onun yaşantısındak� �lk en öneml� 
olaylardan b�r�d�r. Bu dönemde çocuk alıştığı, kend�n� güvende h�ssett�ğ� a�le ortamından ayrılarak, 
yen� b�rtakım yaşantılar deney�mleyeceğ� �lk toplumsal çevreye adım atar. Çocuğun yaşadığı 
heyecanla karışık kaygının temel neden� b�l�nmezl�ğe doğru attığı adımdır. İlk gün yaşayacağı en 
öneml� kaygı a�leden ayrılmak �le b�rl�kte sürekl� okulda kalacağı ya da günün tamamını okulda 
geç�receğ� �le �lg�l�d�r.

 B�r�nc� sınıf öğrenc�s�, sadece yer�ne get�rmek zorunda olduğu akadem�k sorumlulukları 
çerçeves�nde değerlend�r�lmemel�d�r. O ‘okul çocuğu’ k�ml�ğ�n� ed�nmeye çalışan, aynı zamanda 
‘oyun çocuğu’ özell�kler�n� de taşıyan b�r b�reyd�r.

 1.sınıf çocuklarının gel�ş�m özell�kler�;

 • Meraklıdır.
 • Öz bakım becer�ler�n� kend�s� karşılayab�l�r.
 • Davranışlarının sorumluluğunu alab�l�r.
 • Başkalarının haklarına saygı göster�r.
 • Akranları �le öncek� yaşlarına göre daha sağlam kalıcı �l�şk�ler kurab�l�r.
 • Duygusunu tanımlayab�l�r.
 • Kend�n� �y� �fade eder.

                           “Çocuğumu Okula Nasıl Hazırlamalıyım?’’
 Okula başlamadan önce onu duygusal açıdan hazırlamak, yaşayacakları hakkında b�lg� 
vermek kend�s�n� �y� h�ssetmes�n� sağlayacaktır. Okulda çok sayıda arkadaş ed�neceğ� ve onu seven 
öğretmenler�n olduğunu söyleyeb�l�rs�n�z.

 Oryantasyon haftası �çer�s�nde, okulun �lk gününde çocuğunuza okula gel�ş-g�d�ş saatler� 
hakkında b�lg� vermen�z, okul çıkışında onu s�z alacaksanız zamanında okulda olmanız, okula uyum 
açısından öneml� süreçlerd�r. Böylel�kle çocuğunuz kend�n� güven �çer�s�nde h�ssedecekt�r.
S�zler�n çocuğunuzu öğretmen�ne tesl�m ett�kten sonra onu merak etmen�z çok doğaldır. Ancak bu 
meraktan dolayı yanına g�d�p gelmeler, bahçede neler yapıyor d�ye bakmak �stemen�z, yaşadığınız 
end�şen�n çocuğunuza yansımasına neden olur ve ona kaygılanmakta haklı olduğunuz mesajını 
verm�ş olursunuz.

 Oryantasyon haftası �çer�s�nde sabahları evden sak�n, huzurlu ve mutlu ayrılmasına özen 
gösterel�m. B�rkaç gün önces�nde uyku düzen�ne ve beslenme alışkanlığımıza d�kkat edel�m. Sabah 
kahvaltısını mutlaka beraber yapalım.

 Çocuğunuz sabah okula gelmen�z konusunda ısrar ed�yorsa, ona herkes�n sorumlulukları 
olduğunu hatırlatarak, kend� sorumluluğunuzdan bahsedeb�l�r, onun sorumluluğu da okula g�tmek 
olduğunu bel�rteb�l�rs�n�z. Kullanacağınız �fadeler�n kısa ve net olması, ayrıca söz ve davranışlarınızın 
tutarlı olması çok öneml�d�r.

 Çocuğunuz okuldan eve geld�ğ�nde gününü nasıl geç�rd�ğ� �le �lg�l� sohbet etmen�z, onun okul 
deney�mler�n� s�z�nle paylaşarak rahatlamasını sağladığı g�b�, okula uyum sürec�n� de 
hızlandıracaktır.
Çocuğunuz herhang� sağlık ş�kayet� �le okula g�tmek �stem�yorsa öncel�kle onu yargılamadan ve 
eleşt�rmeden d�nlemel�s�n�z. Eğer rahatsız olmadığından em�nsen�z; ona okulda rev�r olduğunu, 
hastalık durumunda gerekl� müdahalen�n yapılıp, s�zlere haber ver�l�p okula geleb�leceğ�n�z� uygun 
b�r d�lle açıklamalısınız. Yaşadığınız bu olayı sınıf öğretmen�n�z �le paylaşmalısınız.

 Okulun �lk günü çocuklarımızı okul get�r�p öğretmenler�m�ze tesl�m ett�kten sonra okul 
bahçes�nde ve çevres�nde bulunmamanızı r�ca ed�yoruz. S�zler�n �lk gün heyecanı yaşadığınızı 
b�l�yoruz. Çocuğumuzun okula uyumu açısından hazır olmasını �st�yoruz. Bu konuda b�ze 
güvenmen�z� r�ca ed�yoruz.

 B�zler hayatlarının bu öneml� dönem�nde �ht�yaç duydukları her konuda yanlarında olacak, 
atacakları her yen� adımda onları destekley�p, yüreklend�recek, heyecan ve başarılarını b�rl�kte 
paylaşacağız.

            Değerl� vel�ler�m�z her çocuğun özel olduğu düşünces�yle çocuklarımıza en �y� eğ�t�m� vermeye 
b�zler Güney Gel�ş�m Okullarının öğretmenler� olarak her zaman hazırız. Yaşadığınız bu yen� 
deney�mde yalnız değ�ls�n�z. Çocuklarımız bu h�kayen�n baş kahramanı, b�ze emanet. 

 Sağlıklı, huzurlu ve bol başarılı b�r yıl olmasını d�l�yoruz. 2018-2019 eğ�t�m öğret�m yılımız 
hayırlı uğurlu olsun.
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