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Ebeveyn�n öncel�ğ� çocuğu okula göndermek
olmalıdır. Ancak burada çocuk yapıcı şek�lde �kna
ed�lmeye çalışılmalı ve okula g�tmeye
özend�r�lmel�d�r. Ceza, tehd�t ve gerçekdışı
vaatler bu durumda yapıcı yöntemler
olmayacaktır. 

Ebeveyn çocuğa okulda �lk yarım saat, 1 saat
eşl�k edeb�l�r. Ebeveyn okulun bahçes�nde çocuk
derse g�rene kadar bekleyeb�l�r. Gün �çer�s�nde
ebeveyn çocuğu b�rkaç kez z�yaret edeb�l�r. Okul
çıkışında aynı ebeveyn çocuğu almaya geleb�l�r.
Ancak bunlar �lk b�r maks�mum �k� hafta
süres�nce yapılmalıdır. Çocuğun alışkanlık
ed�nmes�ne müsaade ed�lmemel�d�r. İlk b�rkaç
gün her gün g�den ebeveyn yavaş yavaş sıklığı
azaltarak sürec� b�t�rmel�d�r.

Okul fob�s� tedav�s� olan ve erken teşh�s
ed�ld�ğ�nde olumsuz etk�ler� m�n�muma
�nd�r�leb�len ps�koloj�k b�r rahatsızlıktır.
Toplumumuzda görülme sıklığı oldukça fazladır.
Akadem�k başarısızlık yaşayan pek çok
öğrenc�de okul korkusu ve/veya sosyal anks�yete
görülme olasılığı yüksekt�r. Öğretmenler�n
farkındalıklı gözlem�, a�leyle okulun �let�ş�m
hal�nde olması öğrenc�l�kte okul fob�s�n�n fark
ed�lmes�n� kolaylaştırmaktadır.

Okuldan eve dönüşte gününün nasıl geçt�ğ�,
okulda neler yaptığı çocuğa sorulmalıdır.
Çocuğun okula yönel�k deney�mler� ebeveynler
tarafından heyecanla d�nlenmel�, meraklı ve �lg�l�
sorular çocuğa yönlend�r�lmel�d�r.

Çocuk okul alışver�ş�ne çıkarılmalı, �ht�yaçları
alınırken beğen�s�ne göre seç�mler yapması
desteklenmel�d�r. Çocukla konuşurken okula
yönel�k olumlu b�lg�ler paylaşılmalı, negat�f
deney�mler  gerekmed�kçe çocukla
paylaşılmamalıdır. Çocuğa okulun neden gerekl�
olduğu, orada öğrenecekler�n�n ve orada olmanın
faydaları anlatılmalıdır. Çocuk okula gönder�l�rken
vedalaşmalar kısa tutulmalıdır. Ayrılırken anne
veya baba çocuğun aklının evde kalmasına neden
olacak sözler sarf etmemel�d�r. Ayrıca okul dönüşü
çocukla evde kal�tel� zaman geç�r�lmel�, ayrı geçen
zaman telaf� ed�lmel�d�r.

Çocuk Okula Özendirilmeli,
Heveslendirilmelidir

Okul Fobisi İhmal Edilmemeli 
Gerektiğinde Profesyonel 

Destek Alınmalıdır

Okula uyum sürec�nde okul rehberl�k serv�s�nden
ve sınıf rehber öğretmen�nden yardım alın.

Okula g�tmey�p, evde kaldığı zamanlarda
b�lg�sayar �le oynamasına ve TV �zlemes�ne �z�n
vermey�n. 



Okul Fobisi Nedir?
Okul fobisi, kuvvetli bir endişe nedeniyle
çocuğun okula gitmeyi reddetmesi ya da bu
konuda isteksiz görünmesidir. Okul fobisi,
daha çok okula yeni başlayan öğrencilerde
ortaya çıksa da ara sınıfta okuyan öğrencilerde
de rastlanmaktadır. Okul fobisi, öğrenciyi
sadece akademik olarak değil; sosyal ve
duygusal olarak da olumsuz etkiler. Bu
nedenle okul fobisi, hangi dönemde görülürse
görülsün, üstesinden gelinmesi gereken ciddi
bir problemdir. 

Okul fobisi birden fazla nedenle ortaya çıkabilir.  
Anneden ayrılma korkusu, kardeş kıskançlığı,
yeni kardeşinin olması, bir yakınını kaybetmesi,
okul ya da öğretmenle yaşanan olumsuz bir
olay, yeni eve taşınma ve bunun gibi birçok
sebep çocukta okul fobisine neden olabilir.
Çocuğun okulda akranları tarafından dışlanması,
alaya alınması, şiddet görmesi ve benzeri de
okul korkusunu tetiklemektedir. 
 Aynı şekilde aşırı korumacı ebeveyn tutumları
da çocuğun okul korkusu geliştirmesine neden
olabilmektedir. 
Ailenin, öğretmenlerin ve okulun gerçekdışı
beklentileri de çocuğun korku geliştirmesine
neden olmaktadır. Sosyal beceri eksikliği olan
çocuklarda da akran ilişkileri gelişmediği için
yalnızlık hissi okul fobisi oluşumuna neden
olmaktadır. 

 Çocuğunuzu anlayışla karşılayın;  sak�n ve
yatıştırıcı b�r d�l kullanarak onu okula g�tmekten
asıl alıkoyan sebeb�n ne olduğunu anlamaya
çalışın. 

Okul fobisi yaşayan öğrenciler sabahları
okula gitmek istemezler. Israr edildiğinde 
 ise karın ağrısı, baş dönmesi, titreme, kalp
atışlarının hızlanması, terleme, baş ağrısı,
sık tuvalet ihtiyacı, baygınlık, mide bulantısı,
kusma gibi belirtiler sergileyebilirler. Bu
belirtilere öfke, depresyon ve saldırganlık da
eşlik edebilir. Anne-baba okula gitmemesini
onaylayınca, yani tehdit algıladığı durum yok
olunca bu belirtiler de çabucak ortadan
kaybolabilir. Kabul edilmemesi halinde ise
öğrenci kendine çeşitli şekillerde zarar
vermeye çalışabilir ya da hem evde kalmak
hem de çalışan ebeveyni evde tutmak için
yalvarmaya yönelebilir.

Okul Fobisi Belirtileri

Kaynak:https://abapsikoloji.com/
https://www.yesilay.org.tr/

Okul Fobisi Nedenleri

Çocuğun kaygı ve korkusunun s�z�n ondan uzak
kalmaktan duyduğunuz kaygı ve korkuya bağlı
olarak gel�ş�p gel�şmed�ğ�n� kontrol ed�n. Anne-
babalar olarak bazen farkında olmadan kend�
kaygı ve korkularımızı çocuğumuza transfer
eder�z. 

Özell�kle küçük b�r çocuğunuz varsa sabah
okula/�şe g�tmeden önce b�rl�kte geç�rd�ğ�n�z 
 zamanı nasıl değerlend�rd�ğ�n�z� gözden geç�r�n.
Eve tam b�r kargaşa, pan�k, kaos ve
öfkel�/yargılayıcı yüksek sesler m� hak�m yoksa
sak�n ve key�fl� b�r atmosfer m� b�r �nceley�n.
Eğer cevap b�r�nc�s�yle �y�leşt�r�c� önlemler alın.
Hem kend�n�z hem de çocuğunuz �ç�n stresle
başa çıkmak �ç�n yen� yollar deney�n.

Ebeveynlere Öneriler

Çocuğunuzun, karnının ağrıması g�b� f�z�ksel
ş�kayetler� varsa doktora götürünüz. Okula g�d�p
g�tmemes�ne doktorunuz karar vers�n.


