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Çocuklarımız günün büyük bir bölümünü geçirdikleri yuvaları olan okullarına artık geri döndüler.
Bu yıl kimi öğrencimiz ortaokul kademesine geçiş yaptı kimi öğrencilerimiz ise sınava 
hazırlanacak. Her bir kademede çocuklarınızın biraz daha farklılaştıklarına, bireyselleştiklerine 
yani büyüdüklerine şahit olacaksınız.
Çocuğunuzun bir ergenlik dönemi içerisinde ya da başlangıcında olduğunu bilmeniz gerekir. Bu 
dönem çocuklarımızın hem bedensel hem de ruhsal değişimlere uğradığı bir dönemdir. 
Çocuklarınız “Ben olmak istiyorum.” diyor. Bunun farkında olmak, çocuğumuza yaklaşırken ve 
onu yönlendirirken dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biridir.
 Bu heyecanlı serüvende ortaokul öğrencisinin velileri olarak sizlere, yeni eğitim döneminde 
onlara nasıl daha iyi destek olabileceğiniz hakkında bazı önerilerimiz olacak:
• Öncelikle çocuğunuzu tanıyın onun kendine has yönlerini, başarılarını ve ihtiyaçlarını fark 
etmeye çalışın.

• Çocuklarınız zihinsel yönden gelişiyor, düşünüyor fakat düşündükleri gerçekleştiğinde 
sonuçlarını tam olarak kestirememe gibi birtakım sıkıntılar yaşıyorlar. Bu noktada ailenin 
desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Fakat bunu “Biz zamanında böyle değildik, bizim zamanımızda 
böyleydi.” tarzında bir yaklaşıma tepki gösteriyorlar. Bunun yerine 
“Böyle bir şey olursa sence ne olabilir, sonuçlar istediğimiz gibi olmazsa ne gibi önlemler alabiliriz. 
Gel beraber düşünelim.” demeli, onun karar verme sürecine kadar, kendi dönemimizden fazlaca 
bahsetmemeliyiz. 

• Duygusal yönden daha olgunlaşıyor ama bir tarafıyla da hâlâ çocuk kalıyorlar. Karşı cinsle 
ilişkileri artıyor. Sadece dersleri ile ilgili değiller, başka heyecanlar da arıyorlar. Sosyal olgunlukları 
gelişiyor fakat bir taraftan da toplum içerisinde duygularını paylaşma konusunda bazı sıkıntılar 
yaşıyorlar. 

• Her çocuğun farklı yetenekleri, zekâ kapasitesi ve öğrenme yöntemi vardır. Çocuğunuzu 
başka çocuklarla kıyaslamayın, ona başkalarını örnek göstermeyin. Ancak çocuğunuza başarılı 
insanların hayat hikâyelerini örnek vermeniz olumlu olacaktır.

• Çocuğunuzun öğretmenleri ile iş birliği yapın. Çocuğunuzun durumu hakkında sürekli 
öğretmenlerle iletişim içinde olun. Okulunu sık sık ziyaret edin. Bu süreçte hem öğretmenleri 

OKULA DÖNÜŞ
hem de öğrenciyi sıkmamalısınız. Ancak öğrenciniz takip edildiğini bildiği için derslerinde daha 
da başarılı olacaktır.

• Çocuğunuzun mutluluğunu önemseyin. Çocuğunuzu üzecek davranışlardan kaçının. 
Mutluluk başarıları açan önemli bir anahtardır. Çocuğunuz sizinle mutlu olduğu sürece kendi 
potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirecektir.

• Ortaokul öğrencilerinde ergenlik başlangıcı genellikle 6. sınıfta görünür ve lise yıllarına kadar 
devam eder. Ergenlik sürecinde çocuğunuz vücudunu tanımaya başlayacaktır. Bu durum 
çocuğunuz için utanç kaynağı olabilmekte, toplum içinde çekingenlik ve derslerde başarısızlık 
görülebilmektedir. Çocuğunuzu ergenlik sürecinde desteklemeli, onunla bol bol sohbet 
etmelisiniz. Kendisinin de artık bir yetişkin olmaya başladığı bunun �zyolojik bir olay olduğu ifade 
edilmelidir.
• Evinizi çocuğunuza göre değil, ailenize göre ayarlayın. Çocuğunuz evin kendisine ait 
olmadığını ancak evin bir parçası olduğunu bilmeli.

• Çocuğunuzla ev ve okul dışında aktivite yapın. Doğada yürüyüşe çıkın, sinemaya gidin. Hatta 
haftada bir gün ailecek dışarıda yemek yiyin.

• Çocuğunuzun bir spor dalında ilgilenmesini sağlayın. Spor yapmak vücuda iyi geldiği gibi 
zihinsel aktivitelere de iyi gelmektedir. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya 
göre spor yapmak öğrenilen bilgilerin zihinde kolay ve daha uzun süre kalıcı olmasını 
sağlamaktadır.

• Çocuğunuzun düşmesine, hata yapmasına, sorunlarla karşılaşmasına izin verin. Bu sayede 
tecrübe kazanacaktır ve ilerleyen süreçte daha başarılı olacaktır. Unutmayın ki çocukları, sadece 
bilgileri ezberlemek için değil hayata hazırlamak için yetiştiririz. Çocuğunuzun kendi ayakları 
üzerinde durması için düşmesi ve tekrar kalkması gerekecektir. Kalkmayı öğrenemeyen çocuk, 
yanında olmadığınız zamanlarda düştüğünde ayağa ya kalkamayacak ya da çok zorlanacaktır.
Umarım çocuklarımız bol bol dinlenip eğlendikleri, yıl içerisinde öğrendiklerini tekrar ettikleri bir 
yaz dönemi geçirmişlerdir.
Ders zili çalıyor. Yuvalarına tekrar hoş geldiler. 

Kaynakça
1. Barış Tuncer
2. Ortaokul velilerine tavsiyeler
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