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 Yeni bir dönem, yeni bir başlangıç… Yeni heyecanları, umutları, kaygıları çocuğunuzla 
beraber sizler de yaşayacaksınız. Ne var ki bu duyguları ilk defa yaşayan, tecrübe eden siz değil, 
çocuğunuz olacaktır. Bu nedenle onun her zaman yanında olan, ona destek çıkan bir ebeveyn 
durumunda olmalısınız. Çocuğunuza olan yaklaşım biçiminiz bütün bir yılı rahat, huzurlu 
geçirmenizi sağlayacaktır. Bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmak ve ders çalışma alışkanlığını 
kalıcı olarak oturtmak birincil amaç olmalıdır.

 5. ve 6. sınıf, ( bireysel farklılıklar olsa da ) 11- 12 yaş grubu çocuklarının 2. Çocukluk 
Döneminin sonuna yani ön ergenlik dönemine denk gelen sınıf düzeyidir. Çocukta ergenlik 
döneminin belirtileri hemen hemen görülmeye başlar.  Bağımsız olma arzusu, anne babaya karşı 
gelme davranışları, varsa kardeşi ile yaşadığı anlaşmazlıkların artması, arkadaşları arasında kabul 
görme isteğinin artması, karşı cins ile yakınlaşmaların yoğunlaşması, alınganlık, sinirlilik hali gibi 
birçok durum ile karşı karşıya kalacaksınız. Önemli olan, sorunlar ile baş edip bu yöntemi doğru 
bir şekilde uygulamaktır. Panik hali size de çocuğunuza da zarar verecektir. Çünkü bu süreç onun 
yaşaması gereken olağan ve geçici bir süreçtir. Aksi takdirde sorunun çözümü için davranış 
noktasında yapacağınız yanlışlar ileride daha büyük sorunlara yol açabilir. “Peki, nasıl 
yaklaşmalıyız?” sorusu aklınıza gelmiştir. Sorunun çözümü için ilk adım ve en etkili yol, tahmin 
edeceğiniz üzere onunla iletişime geçmektir. Onu etkili dinlemeniz önemsendiğini hissettirecek, 
onda oluşturduğunuz bu duygu sizin işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Ayrıca onu dinlerken 
yargılayıcı, küçük düşürücü ifadeler kurmamaya özen gösterin. Kişiliğini değil yaptığı olumsuz 
davranışlarını eleştirin, eleştiri yaparken de onunla ilgili övgü içeren olumlu ifadeler kurmayı da 
unutmayın. Çocuğunuzun gelişim dönemlerini anlatan kitaplar okumayı ihmal etmeyin. Çünkü 
gelişim dönemlerini bilmeniz, dönem içerisinde oluşabilecek kritik durumlardaki yaklaşımınızı 
büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

 Başarıya karşı aşağılık duygusunun geliştiği bu dönemde, çocuğunuzun bir işi başarma 
arzusu önem kazanır. Çalışma ve başarı çocuğun kendine ve yeteneklerine karşı olumlu bir tutum 
geliştirmesine neden olur. Başarısızlıksa çocukta yetersizlik ve aşağılık duygusu yaratır. Bu 
nedenle; anne-baba olarak sizler çocuğunuzu her yönüyle tanımalı, çocuğunuzun düzeyine 
uygun görev ve sorumluluklar vererek başarılı olmasını sağlamalısınız. Öte yandan en çok 
karşılaşacağınız sorun, çocuğunuzun ders çalışmak istememesidir. Bu durum ile birlikte ders 
başarısının düşmesi sizi tedirgin edebilir. Kendinizi yetersiz hissettiğiniz durumda okul rehber 
öğretmeninden, çocuğunuzun sınıf öğretmeninden yardım alabilirsiniz. Onun günlük 
aktivitelerine uygun bir çalışma planı oluşturularak etkili ders çalışma alışkanlığını kazandırmak, 
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sorunun çözüm yollarından bir tanesi olacaktır. Oluşturulan ders çalışma planının sürekli 
olmamasına özen gösterin. Çünkü ders çalışma planı hazırlanırken amaç; öğrenciye yapacaklarını 
hazır bir şekilde sunmak değil, çalışma alışkanlığını sürekli olarak oluşturmaktır. Yapılan planın 
daha sonra çocuk tarafından oluşturulup uygulanması, sonraki yıllarda çocuğun en büyük 
kazançlarından bir tanesi olacaktır. Çünkü bu durum, onda disiplini ve sorumluluk bilincini 
yerleştirir. Karşılaşacağı merkezi sınavlarda iyi bir sonuç elde etmesi de beraberinde gelecektir. 
Evet, henüz önünde bir sınav gerçeği yok.  O nedenle çok sıkı bir çalışma sistemi oluşturmak onu 
sadece yoracaktır. 8. sınıfa geldiğinde belki çalışmak istemeyecektir. 

 Ergenlik döneminin ( 12- 18 yaş ) başları çocuğun 7. sınıfta okuduğu zamana denk gelir. 
Ağırlaşan ders müfredatı ve ergenlik dönemi nedeniyle çocuğunuza daha çok zaman ayırmanız 
gerekebilir. Bu dönemde kimlik kazanma isteği ön plandadır. ‘ Ben kimim? ’ sorusuna cevap arar 
ve sürekli bir arayış içindendir. Bu nedenle uygun bir özdeşim yapması, kişiliğini bulmasına 
olanak sağlar. Sürekli bir çatışma halinde olabileceğiniz bu dönemde onu anladığınızı belirtmek 
ve yardım istediğinde her zaman yanında olduğunuzu hissettirmek çok önemlidir. 

 Çocuk 5. , 6.  ya da 7. sınıfta, ergenlik döneminin ya içindedir ya ergenlik dönemine girmek 
üzeredir. Aile ile olan bağlarının zayı�amaya başlayıp arkadaşlık ilişkilerinin önem derecesinde 
birinci sırayı alması, hırçınlık, kimlik karmaşası, ilgi ve zevklerin değişmesi, sürekli bir arayış hali 
gibi ve daha sayamadığımız birçok değişiklik yaşanacaktır. ‘ Ben artık çocuk değilim. ‘ diye 
serzenişte bulunabilir. Tüm bu durumlarda çocuğunuz için korkmak, kaygıya kapılmak yersiz 
olacaktır. Bilmelisiniz ki bu dönem de yaşanması gereken bir dönemdir ve geçicidir. Sadece 
sını�arı değil yaşları ve içinde bulunduğu dönemleri de değişmektedir. O nedenle, her sene yeni 
bir başlangıçtır, dedik. Gelişim dönemleri itibariyle hem akademik hem de duygusal inişleri ve 
çıkışları olacaktır. Onlara yardımcı olmak, yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve bu zorlu süreci 
en sağlıklı şekilde atlatmalarını sağlamak da hepimizin görevidir. Bu nedenle öğretmen ve 
anne-baba işbirliği çok önemlidir.       

 Yeni başlangıçlar, yeni güzellikleri de beraberinde getirir. Sağlıklı, mutlu, başarılarla dolu bir 
yıl dileriz. 
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