
Çocuklarda Kaygısını Gidermek İçin Sınıf İçi Destekler

Kaygı problemi olan çocukları sınıfta rahatlatmak için uygulanabilecek birtakım uyum 
çalışmaları nelerdir? Yalnız unutmayın ki bazı okul strateji planları çocuğunuzun özel kaygı 
probleminin tedavisi için uygun olmayabilir. Hangi tür okul desteklerinin çocuğunuz için 
doğru olduğunu ruh sağlığı danışmanınızla kararlaştırabilirsiniz. Ve eğer çocuğunuzda kaygı 
bozukluğu olduğunu düşünüyorsanız, doktora gözükmekten asla çekinmeyin. İşte 
öğretmenlerin deneyebileceği stratejiler aşağıda belirtilmiştir.

Teselli ve Duygusal Destek İçin
 Rehber öğretmeni veya terapisti tarafından kendini sakinleştirmek ve kaygıyı azaltmak

için öğretilen teknikleri kullanması için öğrencinizi teşvik edin.

 Öğrencinizin kendini rahatlatmasına yardımcı olan herhangi bir nesneyi ya da aile 
resmini elinde tutmasına izin verin.

 Aileden ayrılma kaygısı yaşayan öğrenciler için ‘’evi arama’’ zamanları belirleyin.

 Sınıfta öğrencinin kendini en iyi hissettiği yerde oturmasını sağlayın (kapının, 
öğretmenin ya da bir arkadaşın yanı). 

 Herkesin toplanıp kalabalık oluşturduğu anlarda, öğrencinin sınıfın arkasında ya da 
çıkışa yakın bir yerde oturmasına izin verin.

 Öğle aralarında, teneffüslerde ya da koridorlarda öğrenciye eşlik etmesi için bir 
arkadaş tayin edin.

 Tedirgin hissettiğinde önceden belirlediğiniz bir sağlık görevlisinden yardım 
istemesini sağlayın. 

 Okul gezilerinde tercih ettiği kişilerle bir grup oluşturmasına izin verin. 

 Öğrencinin, ihtiyaç duyunca sınıfta yürümesine, bir şeyler içmesine ya da sınıftan 
çıkıp bir süre ‘’ara vermesine’’izin verin.

 Devamsızlık yaptığında ya da hasta olduğunda derse yetişip eksiğini kapatması için bir
kolaylık sağlayabilirsiniz(örneğin, geç getirilen bir ödevi kabul etmek ya da telafi 
etmesi için ona ek süre tanımak).



Öğretim Teknikleri ve Sınıf Düzeni İçin
 Olmak üzere olan geçişler hakkında öğrenciye önceden haber verin ve ek süre tanıyın 

(teneffüsten veya öğle yemeğinden önce gibi) ve ayak uydurabilmesi için bu geçişleri 
ona daha sakin bir ortamda anlatın.

 Sınıftan beklenenleri ve sonuçlarını açık bir şekilde ifade edin ve / veya yazın.

 Ödevleri daha küçük parçalar halinde verin.

 Rutindeki herhangi bir değişikliği önceden ona haber verin ki kendi ayarlayıp adapte 
olabilsin.

 Öğrenciye söz hakkı vereceğiniz zaman sınıfa bir sinyal vererek önceden anlamalarını 
sağlayın ve çocukla göz teması kurarak onu kaldırın.

 Sözlü talimatların yanı sıra yazılı talimatlar da verebilirsiniz. 

Ödev ve Sınav İçin
 Yüksek sesle okumayı gerektiren etkinliklerden veya yaptığı ödevi sınıfın içinde 

sunmaktan öğrenciyi muaf tutun.

 Tüm sınıf yerine, yaptığı ödevleri yalnızca öğretmene sunmasına izin verin.

 Sınavlarda ek süre verin ve / veya sınavın bölümlerini ayrı ayrı verin (performans 
kaygısını azaltmak için).

 Sınav zamanlarında donup şok geçiren ve hiçbir şey yapamayan öğrencilerin sınava 
çalışma kağıtları ile girmelerine izin verin. 

 Ödevler için zaman sınırları koyun veya ödevin miktarını azaltın.

 Vaktinde tamamlanmayan ödevin onun aleyhine olmadığını anlamasını sağlayın.

 Gözden geçirmesi için ders notlarını ona elektronik posta ya da okulun sitesi 
aracılığıyla gönderin. 

 Olacak sınavların önceden haberini verin, ‘’habersiz sınav’’ yapmayın.
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