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Okul fobisi kuvvetli bir endişe sebebiyle çocuğun okula gitmek 

istememesi ya da bu konuda isteksiz görünmesidir. Araştırmalar, 

özellikle ilköğretim döneminde olan çocukların yüzde beşinin okul fobisi 

yüzünden okuldan geri kalmakta olduğunu göstermektedir. İlköğretim 

ikinci devrede ve lisede de görülebilen okul fobisinin tedavisi, yaşı küçük 

olan çocuklarda daha kolay olmaktadır. Okul fobisinin, erkek ve kız 

çocuklarda görülme sıklığı ise eşittir. 

Okul fobisi yaşayan çocuklar sabahları karın ve baş ağrılarından 

yakınmaya başlar. Çocuk “Bugün okula gitmesem olmaz mı?” der. Evde 

kalınca da yakınmaları kısa sürede geçer. Üstüne gidildikçe tedirginliği 

artar. Evden dışarı çıkmaya büyük bir direnç gösterir. Kolundan tutup 

götürülmek istenirse yere yatar. Avazı çıktığı kadar bağırır, ortalığı 

birbirine katar. Korkudan kustuğu olur. Tedirginliği o kadar gerçektir ki, 

anne-baba daha ileri gitmekten çekinir. 
 

 

 

 
 

 

Gerek okul öncesi dönemde, gerekse ilköğretim yıllarında görülen okul fobisi, 
başta çocuklar olmak üzere birçok ebeveynin ve öğretmenin başa çıkması 
gereken önemli bir problemdir. Okula başlamak, bazı çocuklar ve aileleri için 
çok zor bir süreci temsil eder. Ailesine bağımlılığı devam eden çocuklar ve bu 
çocukların aileleri süreçten oldukça olumsuz etkilenir. 

 

OKUL FOBİSİNİN NEDENLERİ 

  - Anneden ayrılmak istememe  
  - Yeni ortama uyum sağlayamama  
  - Ebeveyn ve yakın çevrenin tutumu  
  - Çocuklarda özgüven eksikliği  
  - Öğretmenden korkma 
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OKUL FOBİSİNİN NEDENLERİ 

Bir önceki sayfada sayılan nedenler okul fobisinin kaynağını 

oluşturabilmektedir. Okul korkusunun temel nedeni aileden, 

anneden ayrılma korkusu ve çocuğun yeni bir ortama alışmada 

yaşayabileceği uyum sıkıntısıdır. Fakat bazen buna öğretmeninin 

ve arkadaşlarının nasıl olacağına ilişkin kaygı da eklenebilir. 

Çocuklar ilk defa ailelerinden ayrıldıkları için başlangıçta 

tedirgin olabilmektedir. Ancak bir hafta ile bir ay arasında 

değişen zamanlarda alıştıklarında durum değişmektedir. Fakat 

özellikle küçük yaş gruplarında anne babadan ayrılma süreci 

daha zor olmaktadır. Bu çocuklarda uzun süreli ağlamalar 

olmakta, bu yüzden uyum süreci uzayabilmektedir. Çocuklar 

alışkın oldukları ortamdan yeni bir ortama geldiklerinde, birçok 

çocukla beraber olmak onlarda başlangıçta çekingenlik ve utangaçlık oluşturabilmektedir. 

Çocuktaki okul fobisi, çoğunlukla sinirli bir öğretmen, sınavda başarısızlık korkusu, kendisine kötü davranan 

bir arkadaştan korku gibi yüzeydeki bir nedenle açıklanmaya çalışabilir. Bunlar kimi zaman da doğruluk payına 

sahiptir. Ancak, unutulmaması gerekir ki, genelde bu korkunun kökeninde, duygusal ilişki kurduğu kimselerin 

veya kendisinin başına bir şey gelmesinde ve böylece kendisi için çok önemli bu kişiden ayrılma korkusu 

vardır. 

OKUL FOBİSİ OLAN ÇOCUKLAR VE EBEVEYNLERİNDE GÖRÜLEN BAZI 
ORTAK DAVRANIŞ ÖRÜNTÜLERİ 

Anne-baba çocukla ilişkilerinde aşırı verici, koruyucu kollayıcı bir tutum takınmaktadır. 

Çocuğun yapabileceği her şeyi onlar yapmaktadır. Böylelikle çocuk pasif ve bağımlı kişilikte yetişmektedir. 

Anne-baba gergin, sıkıntılı doğadadırlar. Çocukları için “başlarına bir olumsuzluk, felaket gelirse” endişesini 

taşırlar. 

Ebeveynlerin korku ve endişesi aynen çocuğa yansıtılır. “Acaba yolda bir trafik kazası geçirir mi? 

Arkadaşlarınca dövülür mü?”  

 

Çocuklardaki özgüven eksikliği nedeniyle çocuk anne-babadan ayrı kaldığında başına bir şey geleceği 

korkusunu yaşamaktadır. Çocuk aynı korkuyu anne-baba için de taşır. Onlardan ayrı kaldığında onların da 

başına bir şey gelecek diye korkmaktadır. Veya çocuk, ebeveynlerinin kendisini terk edeceklerini 

düşünmektedir. 

Bazı ailelerde babanın anneye yeterli ilgi ve anlayışı göstermediği; annenin de bu nedenle çocuğuna aşırı 

bağlandığı dikkat çekmiştir. 
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OKUL FOBİSİNİ YENMEK 

Okul fobisi, akademik hayatın hangi döneminde görülürse görülsün, üstesinden gelinmesi gereken bir 

problemdir. Çünkü okul fobisi, akademik başarı başta olmak üzere, bireyin diğer sosyal yaşantılarını da 

etkileyecek bir süreçtir. İnsanlar, yaşamları boyunca birçok ayrılık ve korku ile başa çıkmak zorundadır. 

Aslında okula başlama döneminde görülen okul fobisi, anneden fizyolojik olarak ilk ayrılık gibi adlandırılsa da, 

doğum ve sütten kesilme gibi süreçler de fizyolojik olarak ayrılıklar olarak adlandırılabilir. Bu bağlamda 

bakıldığında, çocuk okula başlayıncaya kadarki hayatında ayrılma deneyimini kısmen yaşamıştır ve üstesinden 

gelmiştir. 

Okul fobisiyle baş etmede ailelerin izleyeceği bazı yöntemler vardır. Öncelikle çocuğun okula gitmesi 

konusunda tutarlı davranmak gerekmektedir. Okul fobisiyle baş etmede yapılacak ilk iş çocuğun olabildiğince 

çabuk okula geri dönmesidir. Okula gitme zamanı yaklaştıkça ebeveynlerin kaygılarını kontrol etmeleri 

gerekmektedir. Bu nedenle çocuk okula gideceği gün, aile üyelerinin sıradan bir günmüş gibi davranmaları, 

korkuyu çağrıştıracak ya da tetikleyecek davranımlardan uzak durmaları gerekmektedir. 

 

Okul fobisi, bazı özel durumlarda sancılı bir süreci temsil etse de çoğu zaman basit eğitimsel yaklaşımlarla 

çözümlenebilecek bir korkudur. Önemli olan bu korkuyu bastırmak yerine, çocuk, okul ve aile üçgeninin iş 

birliği içerisinde çözüme ulaşılmasıdır. Burada en önemli görev evde ebeveynlere, okulda ise öğretmenlere 

düşmektedir. 

ÖNERİLER 
 

Okul öncesi eğitime başlayacak olan çocuklar için 

öncelikli problem, ebeveynlerinden ayrılma 

durumudur. Dolayısıyla çocuklar, okulla tanışmadan 

önce gerek oyunlarında gerekse diğer sosyal 

ilişkilerinde bağımsız bir şekilde davranabilme 

özelliği dikkate alınarak yetiştirilmelidir. 
 

Okula başlama sürecinde çocukların mutlu olduğunu 

ifade eden ebeveynler, çocukların sınıf içi 

davranışlarını da dikkate almalıdırlar. Bunun için 

ebeveynlerin özellikle ilk zamanlarda öğretmenlerle 

sürekli iletişim içerisinde olmaları gerekmektedir. 
 

Okul korkusu ortaya çıktığında öncelikli olarak 

korkunun nedenini anlamak gerekir. Bu bağlamda 

çocuklarla konuşmak çok önemlidir. Fakat bu 

konuşmalarda kesinlikle çocukların korkularıyla alay 

edilmemeli, sert tepkilerden de kaçınılmalıdır. 
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Öğretmenler, çocukların okula uyum sürecinde farklı stratejiler kullanabilirler. Çocuklarla konuşma, sevecen 

davranma, eğlenceli etkinlikler yapma birçok durumda etkili olabilir. Fakat bütün çocuklar aynı stratejiden 

hoşlanmayabilir; örneğin bazı pekiştireçler çocukların bir kısmı için önem ifade etmeyebilir. Bu yüzden 

çocukların bireysel farklılıkları bu süreçte de dikkate alınması gereken önemli bir ilkedir. 

Her yıl öğretmenler, çocukların okula uyum sürecini kolaylaştırmak için bir plan hazırlamalı, özellikle korku 

yaşayan çocukların evlerinin ziyaret edilmesi başta olmak üzere, çocuklarla iletişime geçilmeli ve bireysel 

özellikler dikkate alınarak oryantasyon sağlanmalıdır. 

Okul çıkışlarında ebeveynler çocuklarını zamanında almalı ve çocuklarda gereksiz kaygılara neden 

olmamalıdır. 

Ebeveynler, varsa okulla ilgili olumsuz tutum ve düşüncelerini çocuklarının yanında söylememelidir. Çünkü bu 

durumdan çocuklar da olumsuz etkilenebilmektedir. 

Okula uyum sürecini olumlu olarak atlatmış çocukların okul korkusu yaşamamaları, öncelikle öğretmen ve okul 

çevresinin, öğrenme ve öğretme sürecinin yanı sıra sosyal ilişkileri iyi yönetme becerisiyle ilgilidir. Bu yüzden 

özellikle okul öncesi eğitim kurumlarının eğlenceli ve sosyal ilişkilerin iyi yönetildiği kurumlar olması gerekir. 

Okul korkusu, mide bulantısı, kusma ve ağlama nöbetleri gibi ciddi tepkilere dönüştüğünde mutlaka 

profesyonel yardım alınmalıdır. 
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MALTEPE REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Unutmayın ki çocuklar yeni şartlara büyüklerden daha kolay ve rahat uyum sağlarlar. Bu yüzden sizin 
kaygısız ve rahat olmanız çok daha önemlidir. Kaygı bir virüs gibidir, anneden çocuğa bulaşır. Bu yüzden 
önce aileler tavır, davranış ve ilişkilerini düzeltmelidir, böylelikle çocuklarına sağlıklı, mutlu ve başarılı bir 
yaşam sunabilirler. 


