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OKUL BAŞLAMADAN ÖNCEKİ CUMA – CUMARTESİ –PAZAR

Ebeveynler çocuklar ile okula dair neleri özlediğini ve
okula gitmek isteyip istemediğini sorarlar. 
Çocuk ve ebeveyn evde okula dair en güzel anılar, en
sevdiği aktiviteye dair sohbet ederler.
Okula başlama sürecine dair masallar, hikayeler okunur,
oyunlar oynanır. (Okulun ilk günü oyunu gibi) 
Ebeveynler çocuklara okulun ona hazır olduğunu ama
bazı değişikliklerin de olacağını iletir. (maske takmak,
girişte kapıda vedalaşmak, bekleme alanları gibi) 
Ebeveynler öğretmenlerin maske, siperlik takacağını,
okulun kapısında çocuk ile sarılıp vedalaşacağını, okul
içerisinde eskisi kadar ten teması olmayacağını ve
bunun sebebinin mikrobun zayıflasa da tamamen yok
olmadığını açıklarlar.  
Birlikte okulda en çok özlenen ve okula tekrar gidince
yapmak istediği şeylerin listesi çıkartılır. Eğer çok fazla
ten teması içeren aktiviteler var ise, birlikte bunlara
alternatif aktiviteler önerilir ve onlar listeye çizilerek veya
yazılarak eklenir. 
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Pazar günü, ertesi gün okulun başlayacağı çocuğa
hatırlatılır. ‘Bu akşam uyuyacağız ve sabah
uyandığımızda ben her zamanki gibi seni
uyandıracağım, sonra kahvaltımızı edip, maskelerimizi
takıp evden çıkacağız ve öğretmenlerin, arkadaşlarının
bir kısmı seni okulda bekliyor olacak’ diye açıklanır.
Pazar günü ilk okul gününe çocuğun ne giymek istediği
konusunda anlaşılır, birlikte kıyafet seçilir ve okul
moduna girilir.
Eğer çocuğun uyku düzeninde bir değişiklik var ise
Cuma ve Cumartesi akşamı uyandırma saati ile
oynanarak eski uyku düzenine dönmesine yardımcı
olunur.
Perşembe ve Cuma günü öğretmen görüşmelerinde
öğretmenler; okula başlayacak çocuklara, yakında onu
göreceği için heyecanlı olduklarını söylerler.
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Bugün çocuklar için çok heyecanlı olduğu kadar biraz da kaygı
uyandırıcı olabilir. Dolayısıyla her senaryoya hazır olmak, günün
devamına önemli iş ve toplantılar koymamak veya çocuğun okula
gitmediği durumda onunla evde kalacak alternatif birini ayarlamak
önemlidir. 
 
1.Sabah çocuğun uyandırılması süreci için
zaman tanımalıdır. Uzun zamandır eğer çok erken bir saatte
online dersi yoksa çocuklar kendi kendiliğinden uyanmaktalardı.
 
2.Sabah rutinleri olduğu gibi devam etmeli, yüz yıkama, el
yıkama, diş fırçalama, kahvaltı gibi rutinler evde ne ise
uygulanmalı.
 
3. Birlikte bir gün önceden seçilen kıyafet giyilmeli. Eğer çocuk
fikir değiştirirse, hızlı bir alternatif seçilip kaygısını yenme
konusunda desteklenmeli.
 
4. Evden çıkmadan önce gün ile ilgili hangi konuda heyecanlı,
endişe duyduğu bir konu var mı bu konular konuşulmalı, ebeveyn
de kendi hislerini paylaşmalı.
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5. Evden çıkmadan önce çanta ve ihtiyaçlar kontrol edilmeli, okula
bırakılmak üzere yedek ayakkabılar çocuk ile birlikte
bir iki gün önceden seçilmeli.
 
6. Evden çıkarken maske takılmalı, yolda çocuk ile sohbet edilip
yolda gördüğü değişiklikler neler konuşulmalı. 
 
7. Okula varmaya yakın çocuğa ‘Neredeyse geldik,
nasıl hissediyorsun? Ben okula giremeyeceğim biliyorsun kapının
önünde park edeceğim, seni indireceğim ve kocaman sarılıp
tekrar arabaya bineceğim. Okul bitince 4 saat sonra da seni yine
ben alacağım’ gibi bir açıklama yapılmalı.
 
8. Okula varmadan önce, çocuk kendisini sınıf öğretmeninin değil
ancak görevli bir öğretmen ve okul personelinin karşılayacağını
bilmeli, ebeveyn tarafından çocuğa sınıfa girdiğinde öğretmenini
ve arkadaşlarını göreceği hatırlatılmalıdır. 
 
9. Çocuk eğer araba içerisinde ağlamaya başladıysa veya okula
gitmekten vazgeçtiğini söylediyse, yol üstünde müsait bir yerde
durup, ebeveyn arka koltuğa çocuğun yanına geçip onunla
konuşmalı, sakinleştiğine emin olmalı. Birlikte okula bir şans
verebileceğine karar verdiği ve hazır hissettiğini söylediği zaman
yeniden yola çıkılmalı. 
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10. Yolda birden fazla kez benzer durumların yaşanma
olasılığı normal karşılanmalı.
 
11. Okulun önüne gelindiğinde ‘Hazır mısın?’ diye
sorulup onay alınmalı. Eğer hazırsa ebeveyn arabadan inip
çocuğu kapıda öğretmenlere teslim etmeli eğer hazır değilse
müsait bir bekleme alanında çocuk kendini iyi hissedene kadar
durmalı.
 
12. Çocuk eğer arabadan indiği anda ağlamaya başlıyor
ve kesinlikle okula girmeyi red ediyorsa, ebeveyn; arabayı kapının
önünde en fazla 5 dakika tutabileceği için çocuğa içeri girmesini
ve öğretmeniyle kendisi arabayı park edip okulun kapısına gelene
kadar beklemesini önerebilir, birlikte ileride bir yerde park edip
hazır hissettiğinde okula yürüyebileceklerini söyleyebilir, sokağın
karşı tarafında birlikte durup içeri kimlerin girdiğini
izlemeyi teklif edebilir.
 
13. Tüm bunlara rağmen çocuk kesinlikle girmek istemiyorsa, o
gün için eve dönmek kabul edilebilir ve ertesi gün bu süreç
tekrar denenir. 
 
14. Gün içerisinde uygun bir zamanda sınıf öğretmeni veya okul
psikoloğu ile görüntülü konuşma yapıp ertesi gün için bir kontrat
yapılabilir.
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