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ERGENLERDE OKULA UYUM SÜRECİNDE KARŞILAŞILABİLECEK 

ZORLUKLAR 

Ergenlik dönemi biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimin hızla yaşandığı bir dönemdir. 

Gencin içinde bulunduğu toplumda yer edinmeye çalıştığı ve kendine yönelik kişisel hedeflerini 

belirlemeye çalıştığı bu süreç, sorunlu bir gelişim dönemi olabilmektedir (İnanç, Bilgin ve Kılıç 

Atıcı, 2015). Ergenler bu dönemde birçok çelişki yaşayabilir; kim olduğu, neden var olduğu, 

amacı, kime, neye inanacağı, sorunlar karşısında nasıl tepki vereceği sorguladığı konular 

arasındadır.  

Toplum tarafından kabul görmek isteyen ergen, kendinden izler bırakabilmek ve kendini 

topluma kabul ettirmek ister (Kılıç, 2013). Bu süreçte ailenin yapısı, ailenin sosyoekonomik 

seviyesi, ebeveynlerin eğitim düzeyi, meslekleri, okul çevresi, arkadaş çevresi ve kitle 

haberleşme araçları ergenin toplumsal uyumunun sağlanmasında etkili birer faktördür (MEB 

Gençlerde Uyum Problemleri, 2011).  

Uyum; bireyin hem kendisi ile hem de çevresiyle yakın ilişkiler kurabilme ve bu 

ilişkileri sürdürebilme becerisidir. Uyum durağan değil, aksine dinamik bir süreçtir. Bireyin 

çevresinde meydana gelen değişikliklere verdiği tepkilerle ortaya çıkmaktadır (MEB Gençlerde 

Uyum Problemleri, 2011). 

Ergenin varoluşsal ihtiyaçlarının, temel ihtiyaçlarının ve güvenlik ihtiyaçlarının 

karşılanmamış olması çatışma kaynağı olabilir. Ergenin ihtiyaçlarının karşılanmış olması, 

okuldaki öğretmenleri ile aynı değerlere sahip olması, çevreyle bütünleşmesi ve sağlıklı ilişkiler 

kurabilmesi; sınıfta başarılı olmasını, öğretmenlerine ve arkadaşlarına uyum sağlamasını 

kolaylaştıran etkenlerdir (Ergin, 2014). 

Yeni bir ortama giren meslek lisesi öğrencisi uyum süreci yaşamaktadır. Öğrenci için 

bu sürecin kısa sürmesi, okul ortamına adapte olabilmesi için önemlidir.  Uyum problemi 



yaşayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinde sigara kullanımı, akran zorbalığı, 

kötü söz söylemek, dersin işleyişini engellemek gibi davranış problemleri ortaya 

çıkabilmektedir. 9. Sınıfa yeni başlayan öğrencilerde çevrede edindikleri olumsuz davranışları 

okula taşıma problemi de görülebilmektedir. Sigara içmek, kötü söz söylemek bu davranış 

türlerinden bazılarıdır (Dağ, 2018). Aynı zamanda bu öğrenciler ortaokul 8.sınıfta “Lise Ders 

Geçme ve Disiplin Yönetmeliği” hakkında yeterli bilgi aktarılmadan liseye geçiş 

yapabilmektedir. 8.sınıfta gerekli rehberliği ve yönlendirmeyi almayan öğrenciler, lise hayatına 

başladığında uyum sorunları yaşayabilmektedir (Çiçek-Sağlam ve Topçu, 2015). Ortaokuldan 

liseye yeni geçen bir öğrencinin ders saatinin fazla olması (45 saat) da öğrencilerin uyum 

sağlamasını güçleştirebilmektedir. 

9.sınıfın ara bir sınıf olması, kültür derslerinin (Matematik, Kimya, Türk Dili Edebiyatı 

vs.) yoğun bir şekilde verilmesi, öğrencilerin devamsızlık yaptığı gün sayısının çoğalmasına ve 

okuldan soğumasına neden olabilmektedir. Bu nedenle okulumuzda 9.sınıfın başından itibaren 

alan dersleri gösterilmektedir.  

Ankara ve Kırşehir’de yapılan bir araştırmaya göre sınıf seviyesi ile okul kurallarını 

ihlal etme davranışı arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Yani sınıf seviyesi arttıkça, 

öğrenciler okul kurallarını daha fazla ihlal etmektedir. Cinsiyet açısından karşılaştırıldığında, 

erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla kural ihlal ettiği görülmüştür (Kuş ve 

Karatekin, 2009). 

Okula uyum problemi yaşayan öğrencilerde okula gelmek istememe, okulda sessizce 

gruba katılmadan bir köşede oturma, iştahsızlık, aile bireylerine kırgın ya da kızgın davranışlar 

sergileme, normalde sergilemediği kırıcı ya da saldırgan davranışlar gösterme, okulu ile 

öğretmenini eleştirme, arkadaşlarını şikayet etme, yakınma, içine kapanma, kaygıya bağlı bazı 

psikosomatik belirtiler (baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı vb.) görülebilir. Uyum 

güçlüğü yaşayan öğrencinin bunların üstesinden gelebilmesi için okul ve ailenin birlikte 



götürebilecekleri bir anlayış benimsemesi gerekmektedir. Okula gelmek istemeyen öğrenciye 

herkesin bir görevi olduğu ve onun da görevinin okula gitmek olduğu hatırlatılmalı, kısa ve net 

ifadeler kullanılmalıdır. Öğrenci okuldan eve geldiğinde gününün nasıl geçtiği ile ilgili sohbet 

etmeniz okul deneyimini sizinle paylaşarak rahatlamasını sağladığı gibi okula uyum sürecini 

de hızlandıracaktır ancak sorularınıza cevap alamadığınız durumlarda ısrarcı olmaktan 

kaçınmalısınız. Öğrencinin; öğretmenlere karşı bakış açısı, okula bakış açısını da etkileyecektir. 

Eğer öğretmeni bir şikayet merci olarak kullanırsanız öğrencinin öğretmeni ile kuracağı güven 

ve sevgi ilişkisine zarar verebilirsiniz. Öğrencinin istediğinde okuldan alınabileceğini bilmesi 

veya bunu sezmesi okula uyumunu ve düzenli devam etmesini zorlaştırabilir. Bu nedenle 

önemli bir sorun ya da hastalık durumu söz konusu olmadıkça öğrenci istediğinde okuldan 

gelinip alınmamalıdır. Ayrıca öğrencinin akademik başarısı kadar sosyal becerilerinin de 

önemli olduğu unutulmamalıdır. Çocuğunuzun tüm yaşantısının “okul” olmasına izin 

vermemek okula uyumunda destekleyici olabilir. Eğer öğrencinin okulda kendini güvende 

hissetmesini istiyorsanız sizin de kuruma güvenmeniz ve bunu davranışlarınızla çocuğa 

hissettirmeniz gerekmektedir. 

Ergenin okula gitmekle ya da okula uyumla ilgili bir sorun yaşadığını gözlemliyorsanız 

bunu görmezden gelmemeniz, sebebini öğrenmeye çalışmanız ve elinizden geleni yapmaya 

hazır olduğunuzu ifade etmeniz bu problemin aşılmasında temel anahtardır (Esen, 2015). 
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