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Okul çağı, çocuğun anne babasından ayrılıp
dış dünyaya açıldığı, toplumsal dünyaya

katıldığı b�r dönemd�r. Okula başlamak hem
çocuk hem de a�le �ç�n yaşamdak� öneml�

olaylardan b�r�d�r. 

Okula atılan ilk adım çocuklar için olduğu kadar aileler için de sevinç ve
heyecan kaynağıdır. Yeni arkadaşlar, yeni öğretmenler, yeni bir sistem
ve yeni bir yaşam alanı öğrenciyi beklemektedir. Okula geçiş ayrışma

ve bireyselleşme açısından en önemli adımlardan biridir. Okuma
yazma başta olmak üzere pek çok akademik beceriyi öğrenmenin yanı

sıra çocuk bu dönemde topluluk içinde bireysel olarak var olmayı,
kuralları tanımayı ve uyum göstermeyi öğrenir. Bu yıl pandemi

sebebiyle alınan sağlık önlemleri çerçevesinde, 1. Sınıf öğrencilerimiz
eğitimlerine çevrim içi olarak evlerinden başladılar. Öğrenciler ve

öğretmenler sınıfta fiziksel olarak buluşamasalar da, çevrim içi olarak
sınıflarında öğretmenleri ve arkadaşları ile kendi alanlarını

oluşturdular ve hem akademik hem sosyal pek çok beceri edinecekleri
okul yolculuklarına başladılar. 



Anaokulunda temel becer�ler� ed�nmek daha merkezde �ken,
�lkokulda çocuklar bu gerekl�l�ğ� de göz önünde bulundurarak

kend�ler�nden bell� alanlarda bell� becer�ler�
gerçekleşt�rmeler�n�n beklend�ğ� b�r döneme g�rd�ler. Artık
okuma ve yazmanın temel yapı taşlarını oluşturan sesler,

heceler, sözcükler, cümleler ve daha b�rçok yen� kavram, bu yıl
hayatlarında öneml� b�r yer kaplayacak. B�rçok yen� kavramı,
kuralı, görev� �lk defa öğrenerek bunları yer�ne get�rmek �ç�n

gösterecekler� çaba �çer�s�nde daha da büyüyüp okuma-yazma
ve akadem�k yolculuklarında öneml� b�r mesafe kat edecekler.

Her çocuğun farklı �ht�yaçları ve kend�ne has özell�kler�
vardır. Dolayısıyla her b�r�n�n bu süreçte okula uyum sürec�
farklılık gösterecekt�r. Bu bazıları �ç�n çok kolay �ken bazı

çocuklar �ç�n okula alışana kadar geçen süreçte bazen duygu
geç�şler� yaşanab�leceğ�, bazen mutlu, bazen üzgün, zaman

zaman rahat, bazı durumlarda da end�şel� olab�lecekler� göz
önünde bulundurulmalıdır. Anne babalar ve eğ�t�mc�ler

olarak onlara vereb�leceğ�m�z en öneml� destek bu duygulara
eşl�k etmek olacaktır. 



Öğrenmen�n okulda ya da uzaktan
gerçekleşmes�, öğrenc�ler�m�z�n öğrenme

yolcuklarında var olan �ht�yaçlarını
değ�şt�rm�yor. Anne-babaların kend� �y� oluş

haller�n� korumaları, çocukların da
kend�ler�n� �y� h�ssetmeler�n�n ön koşulu.

Çocukların sınıf arkadaşlarıyla,
öğretmenler�yle ve yakın çevreler�yle olan

sosyal �l�şk�ler�n� korumaları ve
güçlend�rmeler� sosyal becer�ler�n�n gel�ş�m�
ve duygusal gel�ş�mler� �ç�n oldukça öneml�.
Ebeveynler�n okul sonrasında çocuklarıyla

sohbet etmes�, neler öğrend�kler�n� �lg�l� b�r
şek�lde sorması, o gün kazandığı yen�

becer�ler ve deney�mler� anlatmasına olanak
sağlaması ve her zaman b�len konumda

olmayıp, bazen de “b�lmeyen” poz�syonda
kalarak çocuklardan öğrenmeye açık olması

çok kıymetl�

"B�lmeyen" Ebeveyn Olab�lmek



Çocukların evde biriktirdikleri enerjinin, koşarak, hareket
ederek ve fiziksel aktivitelerle oksijenle birleşmesi ve beynin
kullanımına hazır hale getirilmesi, beynin kendini öğrenmeye

kapatmaması için önemli bir nokta. Beyin gelişimi için kritik bir
öneme sahip olan glikoz,  beyin tarafından önemli miktarda

tüketiliyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi kaliteli bir şekilde
alabilmek için oksijene ihtiyacı olan beyin, bunu fiziksel

aktivitelerle sağlıyor. Okuldaki teneffüsler ve beden eğitimi
dersleri beynin öğrenmeyi kaliteli bir şekilde

gerçekleştirebilmesi için oldukça gerekli bir ihtiyaç. Bu nedenle,
çocukların tıpkı okuldaki gibi gün içerisinde biriktirdikleri
enerjiyi dışa atabilecekleri fırsatların (spor, egzersiz vb.)

yaratılması gerekiyor. Evde birlikte yapabileceğiniz birçok
egzersize, Youtube’da yer alan farklı kanallardan ulaşabilir,

birlikte bu egzersizleri izleyerek deneyimleyebilirsiniz.

Kalıcı Öğrenmen�n Ön Koşulu: Hareket



Araştırmalar, günde ortalama 9-10 saat uyuyan çocukların, daha
başarılı olduğunu ve kalıcı öğrenmey� daha �y�

gerçekleşt�rd�kler�n� göster�yor. Bu nedenle, uyku �ht�yacının �y�
karşılanması, öğrenc�ler�m�z�n daha kal�tel� b�r öğrenme sürec�

geç�rmes� �ç�n önem taşıyor. Gün �çer�s�nde ekran karşısında
kalarak yorulan beyn�n ve gözler�n yeter�nce d�nlenmes� �ç�n,

uzaktan eğ�t�m dışında kalan ekran süres�n�n de �y� ayarlanması
ve bu konuda çocuklarla konuşarak ekran kullanımı konusunda

neden sınıra �ht�yaç duyulduğunun açıklanması onların da bu
konuda daha kontrollü olmalarına yardımcı olacaktır.

Araştırmalar, günde ortalama 9-10 saat
uyuyan çocukların, daha başarılı olduğunu ve

kalıcı öğrenmey� daha �y� gerçekleşt�rd�kler�n�
göster�yor. Bu nedenle, uyku �ht�yacının �y�

karşılanması, öğrenc�ler�m�z�n daha kal�tel� b�r
öğrenme sürec� geç�rmes� �ç�n önem taşıyor.

Gün �çer�s�nde ekran karşısında kalarak
yorulan beyn�n ve gözler�n yeter�nce

d�nlenmes� �ç�n, uzaktan eğ�t�m dışında kalan
ekran süres�n�n de �y� ayarlanması ve bu

konuda çocuklarla konuşarak ekran kullanımı
konusunda neden sınıra �ht�yaç duyulduğunun

açıklanması onların da bu konuda daha
kontrollü olmalarına yardımcı olacaktır.

Uyku, Ekran Süres� ve
D�nlenmeye D�kkat



Çocukların, �lerleyen sınıflarda ve gelecekte güçlü
yaşam becer�ler�ne sah�p olmaları �ç�n, öz düzenleme
becer�ler�n�n de gel�şt�r�lmes� büyük önem taşıyor. Öz

düzenleme becer�s� b�reyler�n bel�rl� b�r hedefe
ulaşmak �ç�n kend� duygu, düşünce ve davranışlarını

yönlend�rme, kontrol etme ve planlama becer�s� olarak
tanımlanab�l�r. Bu becer�ler�n gel�şeb�lmes� �ç�n,

çocukların hem okulla �lg�l� hem de ev yaşantısı �le �lg�l�
görevler�n�n olmasına ve bunların sorumluluğunu

üstlenmes�ne fırsat sunun ve hata yapmalarına �z�n
ver�n. Öz düzenleme becer�ler�n�n akadem�k becer�lerle

değ�l, günlük hayattak� becer�lerle gel�şt�ğ�n� ve evde
problem çözmes�ne �z�n ver�len b�r öğrenc�n�n, derstek�
matemat�k problemler�n� ya da sosyal problemler� çok

daha rahat çözeb�ld�ğ�n� unutmayın.

Güçlü Yaşam Becer�ler� İç�n Öz
Düzenleme Öneml�



Çocukların, anne-babadan ayrışmış b�r öğrenme
ortamlarının olması, özel alanlarında, kend� zorluk ve

eks�kl�kler�yle yüzleşerek kend� çözümler�n�
üreteb�lecekler� fırsatların sunulması özgüven

gel�ş�mler� �ç�n de çok öneml�d�r. Çocukların özünün ve
kend�l�ğ�n�n oluşab�lmes� �ç�n, anne-babadan

ayrışab�lmeye, bunun �ç�n de ayrışmış alanlara
�ht�yaçları var. Uzaktan eğ�t�m ya da örgün eğ�t�m
sırasında, çocukların yaşadıkları her zorluk ya da

eks�kl�kte “112 Ac�l” poz�syonu alır ve onun bununla baş
etmes�ne alan açmazsak çocuğun kend�ne olan

güven�n�n gel�şmes�ne engel oluruz. Anne-babalar
olarak, devamlı eks�klere odaklanıp eks�ğ� g�dermek

�ç�n öğrenme ortamında bulunmamızın ve orada f�z�ksel
olarak var olmamızın çocuğun gel�ş�m�ne katkı

sağlamadığını unutmamalıyız. 

Güçlü B�r Öz ve Kend�l�k İç�n
Ayrışmış Alanlara İht�yaç

Var



Çocuklar nerede ve ne zaman yardım
�steyecekler�ne kend�ler� karar

vereb�lmel�d�rler. “Bağlantım koptu, dersten
düştüm ve bunu çözem�yorum” g�b� somut b�r
yardım �steğ� s�ze gelmed�ğ� sürece, �lave b�r

yardıma çocukların �ht�yacı olmadığını
unutmayın. Çocukların, eks�kler�n� kabul

edeb�len ve bunları gel�şt�rmek �ç�n uğraşan
b�reyler olmaları �ç�n çaba göstermem�z onlar

�ç�n çok daha kıymetl� olacaktır. 

Eks�kler�n� Kabul Edeb�len
Çocuklar Yet�şt�rmek



Uzaktan eğ�t�m dersler� sırasında çocuklara
“Neden parmak kaldırmıyorsun?” “Öğretmene
öyle söylen�r m�?” “Derste öyle şey yapılır mı?”

“N�ye ders� d�nlem�yorsun?” g�b� müdahalelerde
bulunduğumuzda kend�m�ze şunu soralım: “Eğer

çocuğum şu anda okulda olsaydı, bunu
göreb�lecek m�yd�m?” Eğer bu soruya cevabınız
hayırsa, hem kend� çocuklarımızın hem de d�ğer

çocukların mahrem�yetler�n� gözeterek, öğrenme
ortamlarında çocukları öğretmenler� ve
arkadaşlarıyla baş başa bırakmaya özen

göster�lmel�d�r.

"Eğer çocuğum şu anda
okulda olsaydı bunu
göreb�lecek m�yd�m?



Okuma-yazma yolculuğuna başlayan
b�r�nc� sınıf öğrenc�ler�m�z artık adım adım

harflerden hecelere, hecelerden
kel�melere doğru g�den basamakları
çıkmaya başlayacak, ses gruplarıyla

oluşturulan heceler� ve kel�meler�
okumaya çalışacak, bu seslerle yen�

kel�meler oluşturacaklar. Bazen harfler�n
kuyrukları karışacak, bazen aradak� sesler

unutulacak, bazen de heceler�n ve
kel�meler�n sonu uydurularak bambaşka
şek�lde telaffuz ed�lecek ve bu serüven

yılsonuna kadar devam edecek. 

Okuma-yazma serüven�



Okuma-yazma serüven�n daha eğlencel� ve
key�fl� geçmes� ve çocukların okuma-

yazma serüven�nde daha rahat yol
alab�lmeler� �ç�n bu yıl anne-babalara b�raz

daha fazla rol düşecek. Okulda
deney�mlenemeyen ve eks�k kalan

noktaların tamamlanab�lmes� �ç�n evde
esk�s�nden daha yoğun b�r şek�lde,

harflerle ve sayılarla dolu b�r macera
olacak. Bu öğrenme serüven�nde onlara

eşl�k etmen�z s�z�n �ç�n de çok key�fl�
olacak. 

Öğrenme serüven�ne eşl�k etmek



Zaman zaman b�z� zorlayan, okuldak�
koşullardan b�raz daha farklı gerçekleşen
uzaktan eğ�t�m sırasında, çocukların anne

babaları ve öğretmenler� �le kurdukları
güçlü duygusal bağları ve �l�şk�ler� devam

ett�ğ�, gereks�n�mler� göz önünde
bulundurularak hareket ed�ld�ğ� sürece bu
deney�m�m�zden eğ�t�m adına b�rçok şey�

öğrenerek çıkacağız.

Duygusal Bağları Güçlü Tutmak
ve İl�şk�ler� Sürdürmek Çok

Öneml�



Bu süreçte çocukların �ht�yaçlarını doğru anlayarak
bunları karşılamaya çalışmanız ve süreç �çer�s�nde

çocuklar arasında gözlemled�ğ�n�z b�reysel
farklılıkların doğal olduğunu b�lerek hareket etmen�z

oldukça öneml�. Çocukların öğrenme hızlarının
b�rb�r�nden farklı olab�leceğ�n� ve her öğrenc�n�n kend�

�ht�yacı olan sürede öğrenmes� gerekt�ğ�n� b�lerek,
gerekl� durumlarda sınıf öğretmen� ve düzey ps�koloj�k

danışmanından destek �steyeb�l�rs�n�z. B�z�mle
kuracağınız �şb�rl�ğ�, öğrenc�ler�m�z�n öğrenme

�ht�yaçlarının hızlı b�r şek�lde anlaşılarak, etk�l� b�r
öğrenmen�n gerçekleşmes� �ç�n büyük önem

taşımaktadır.

Öğrenme Deney�m� Parmak
İz� G�b� Özeld�r



2019-2020 Eğ�t�m Öğret�m Yılı’nın �k�nc�
dönem�nde b�rl�kte �lk defa

deney�mled�ğ�m�z “uzaktan eğ�t�m”le �lg�l�
artık çok daha fazla b�lg� ve b�r�k�me

sah�b�z. Geçt�ğ�m�z yıl yaptığımız ders
gözlemler�m�z, öğrenc�, vel� ve

öğretmenlerden gelen ger� b�ld�r�mler�n
yanı sıra uzaktan eğ�t�m sürec�ne da�r

akadem�k araştırmaların sonuçlarından
aldığımız ver�ler ışığında uzaktan eğ�t�m

sürec�nde s�z vel�ler�m�z�n d�kkat
etmeler�n� �sted�ğ�m�z bazı öneml�

noktaları bel�rtmek �st�yoruz:

Deney�mle zeng�nleşm�ş b�r
uzaktan eğ�t�m �ç�n hazırız



• Canlı ders�n yapıldığı odanın b�r çalışma odası olması, ders
esnasında d�kkat�n� dağıtacak fazla uyaran bulunmaması sınıf

ortamında olduğunu h�ssetmes�ne yardımcı olacaktır.

• Öğrenc�ler�n çevr�m �ç� derslere odaklanab�lmeler� �ç�n okul
günler�nde olduğu g�b� bel�rl� b�r uyku düzen�n�n olması, yemek
düzen�n�n olması, ders önces�nde gerekl� hazırlıklarını yapmış

olmaları, okul kıyafet� olmasa da ev kıyafet�nden farklı b�r
kıyafet g�yerek ekran başına oturmaları öğrenc�ler�n uzaktan

eğ�t�m sürec�ne uyumlarını kolaylaştıracaktır.

• Uzaktan eğ�t�m�n �steğe bağlı olmadığını, tıpkı okul g�b�
zorunlu b�r eğ�t�m olduğunun b�lg�s�n� çocukla paylaşılmalıdır.
Okuldak� eğ�t�m sırasında, nasıl bell� b�r çerçeve ve sınır varsa

evde de okul �le �lg�l� sınır ve kuralların net olması
gerekmekted�r.

Etk�l� b�r öğrenme ortamında bu
noktalara d�kkat:



Etk�l� b�r öğrenme ortamında bu
noktalara d�kkat:

• Çocuklarınızla uzaktan eğ�t�m sürec�ndek� derse devamlılıkları
�le �lg�l� olarak yaşayab�leceğ�n�z olası çatışmaları önlemek ya da

azaltmak adına, uzaktan eğ�t�m sürec�nde evde uyulması
gereken kuralları b�rl�kte bel�rlemek faydalı olacaktır. Kuralları
odasının duvarlarına asab�l�r, ders programını büyük kâğıtlara

yazarak odasının g�r�ş kapısına yapıştırab�l�r, ders�n başlamasına
yakın çalacak b�r alarm kurmasını sağlayarak çocuğunuzun
ders�yle �lg�l� sorumluluğunu kend�s�n�n almasına yardımcı

olab�l�rs�n�z.

• Bu süreçte, çocuğunuz uzaktan eğ�t�m dersler�ne katılmak
�stemed�ğ�nde bunun sebepler� üzer�ne konuşarak neden

katılmak �stemed�ğ�n� anlamaya çalışılmalıdır. Derse katılmama
konusundak� ısrarı devam etmes� durumunda sınıf öğretmen�n�

ya da �lg�l� ders�n öğretmen� �le �let�ş�me geç�lmel�d�r.

• Çocuğunuzun ev ortamında sosyal ve duygusal olarak zorluk
yaşadığı ve çözüm bulamadığınız durumlarda okul ps�koloj�k

danışmanını b�lg�lend�reb�l�r ve destek �steyeb�l�rs�n�z.



Sağlıklı günlerde, en kısa sürede, okul
kor�dorlarında öğrenc�ler�m�zle buluşmak
ve s�zlerle b�r araya gelmek �ç�n büyük b�r
arzu duyuyoruz. İlerleyen günlerde, s�z�nle
b�r�nc� sınıftak� öğrenc�ler�m�z�n akadem�k

ve b�l�şsel becer�ler�n� güçlend�rmen�ze
katkı sağlayacak ev öner�ler�n� ve kutu

oyunu öner�ler�n� paylaşacağız.

Hep�m�z �ç�n güzel b�r dönem�n başlangıcı
olması d�leğ�yle.

Güzel b�r dönem olması ve en
kısa sürede

buluşmamız d�leğ�yle
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