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Okul seçimi şüphesiz ki çocuk için alınan en önemli kararlardan biri. 

Aldığı eğitimin izlerini ömür boyu taşıyacağını düşündüğünüzde karar vermek 

şüphesiz ki çok zor bir durum haline geliyor. İyi bir okul için kriterim ne 

olmalı? Hangi kriterlere öncelik vermeliyim? Özel mi yoksa devlet okulunu mu 

tercih etmeliyim? gibi. ardı arkası kesilmeyen birçok soruyla karşılaşmak okul 

seçimi yaparken kaçınılmaz.  

Artan özel okul sayıları ile idealist öğretmenlerin olduğu devlet okullarının varlığı aileleri seçim 

yapmakta zorluyor.  Ailelerin okul seçimi yaparken dikkat ettikleri en büyük kriterler arasında çocuğu 

için en iyi olan okulu ve en başarılı öğretmeni bulabilmektir. Aileler doğru seçimi yaparken 

kendilerine göre değil çocuklarına göre karar vermelidirler. Bu sebeple doğru tercihi yapabilmeleri 

için çocuklarının özelliklerini çok iyi bilmeleri gerekir.  

Okulun misyon ve vizyonu, eğitim profili, amacı, sizin çocuğunuzun özellikleri ile uyuyor mu? Okulun 

yönetici profili, öğretmen yeterlilik, donanım ve yaklaşımları, okul personeli ve çalışanları gerçekten 

iyi bir eğitim platformu oluşturabilir mi? Bu soruların cevabı okul seçiminde büyük önem 

taşımaktadır. Çocukların okulu sevmesi, okula gitmek istemesi orada mutlu olabileceğini düşünmeleri 

sizin okul tercihi için vereceğiniz kararı etkilemede büyük rol oynamaktadır. Bu yüzden okula 

giderken çocuğunuzu da götürmeniz ve onun fikirlerini öğrenmeniz çok önemlidir. 

Akademik başarı; okulun önemli tercih nedenlerinden birisi olsa da öğrencilerin uygulamalı olarak, 

yaparak ve yaşayarak öğrenecekleri bir müfredat programı almaları gerektiğinin unutulmaması 

gerekir. Çünkü çocukların beyin gelişimine uygun ezberden uzak bir öğretimin verilmesi çocuğun 

gelecekteki başarısını etkilemektedir. 

Öğretmenler; şüphesiz ki verilecek olan kararı en çok etkileyen kriterdir. Sahip oldukları bilgi, birikim 

ve donanım, mesleğini sevmesi, fedakâr olması, eğitimci bir kimliğe sahip olması son derece önem 

taşımaktadır. Çocuğunuzun öğretmeni sevmesi özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için okulu sevmesi 

ve her gün okula isteyerek gelmesi demektir. Okul öğretmenlerinin deneyimli olması çok önemli 

fakat genç ve dinamik öğretmenlerin öğrenciler ile iyi bir iletişim kurabileceği göz ardı edilmemesi 

gerekir. Bununla birlikte okulun öğretmenlere hizmet içi eğitimlerini ne sıklıkta verildiğini ve 

yeniliklere ne kadar açık olunduğu yine sorulması gereken önemli sorulardan biri. 

Yabancı dil eğitimi; ailelerin özel okul tercih etmelerinin en büyük nedenleri arasında gelmektedir. 

Yabancı dil için nasıl bir eğitimin verildiği, hangi müfredat programının takip edildiği, yabancı 

öğretmenlerin varlığı, öğrencilere uluslararası geçerlilikte bir sertifikanın verilip verilmediği, yurt dışı 

gezi programlarının varlığı tercih yaparken yine dikkate alınması gerekir.   

Fiziki durumuna, semtine ve evinize uzaklığına dikkat ediniz. Evinize uzak okullardan birini 

düşünüyorsanız servisi olup olmadığını ve hangi saat aralığında çocuğunuzu alacağını mutlaka sorun. 

Eğer İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorsanız ulaşım sorunu yaşamak ve çocuğunuz için yorucu 

olabilecek bir mesafe istemiyorsanız evinize yakın olan okullar önceliğiniz olmalı. 

Ama bütün bu kriterlerden daha da önemlisi aileler bireysel eğitime önem veren eğitim kurumlarını 

göz önünde bulundurmalıdır. Her birey farklı bir kişiliğe sahip olduğundan, öğrenme çeşitliliğine 

önem veren kurumların seçilmesine dikkat edilmesi gerekir. 

Öğrencilerin özelliklerine göre yön verilmesi, sahip oldukları yeteneklerinin keşfedilmesi bireyin 

gelişimi ve geleceği için son derece önem taşımaktadır. Çocukların bireysel farklılıkların dikkate 

alındığı, istenmeyen durumlarla karşılaşıldığında erken önlemlerin alınabileceği ve veli ile iletişimin 

yoğun olduğu bir eğitim kurumunu tercih etmek sizin beklentilerinize ışık tutacaktır.  

Saygılarımızla… 
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