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      Şu an Türk�ye de dah�l olmak üzere b�rçok ülke, çocuklar ve a�lelerden oluşan tüm dünya nüfusu,
Cov�d-19 pandem�s�n�n neden olduğu b�r ruh sağlığı sorunu �le karşı karşıyadır.

  Pandem� sonrasında sosyal-duygusal, ps�kosomat�k, b�l�şsel ve davranışsal tepk�ler görülmeye
başlanmıştır. Şüphes�z bu süreçten en çok etk�lenenler çocuklardır. Bunun sebeb�; çocukların
�ht�yaçlarını kend� başına karşılayamıyor olmaları ve gel�ş�mler�n� tamamlamamış olmalarıdır. Bu süreçte
çocuklar okullarından, öğretmenler�nden ve akranlarından uzakta kalmak zorunda kalmıştır. Eğ�t�m
s�stem� tamamen değ�şm�ş ve uzaktan eğ�t�m s�stem�ne geç�lm�şt�r. Bu an� değ�ş�kl�klere uyum sağlamak
ve gereken değ�ş�kl�kler� yapmak �ç�n yeterl� zaman olmadığından dolayı, pandem� sürec�n�n başlarında
eğ�t�mc�ler ve a�leler ne yapacaklarını b�lemem�ş ve tüm bu değ�ş�kl�klere uyum sağlamak da a�leler,
çocuklar ve öğretmenler �ç�n b�r hayl� zor olmuştur.

     Yaşanan bu atmosferde, çocukları yanlış b�lg�lerden ve uygun olmayan başa çıkma yöntemler�nden
korumak �ç�n, yet�şk�nlere büyük sorumluluklar düşmekted�r.



OKULUN ÇOCUĞUN HAYATINDAKİ ÖNEMİ

    Çoğu zaman okullar, eğ�t�m öğret�m sürec�nde sadece b�lg� ed�n�len b�r
yer olarak görülmekted�r. Aslında okullar, aynı zamanda, öğrenc�ler�n
sosyalleşme �ht�yacını karşılar ve becer�ler�n� gel�şt�reb�lecekler� b�r
ortam sağlar. Evde her ne kadar sanal b�r öğrenme ortamı oluşsa da ve
öğretmenler eller�nden gelen çabayı gösterm�ş olsalar da öğrenc�ler
arkadaşlarıyla sosyal paylaşımda bulunacakları f�z�ksel b�r mekândan
mahrum kalmıştır. Okul, çocukların b�l�şsel kapas�tes�n�n gel�şmes�n�
sağladığı kadar; özgüven, arkadaşlık, empat�, sevg�, saygı, merhamet ve
sorumluluk g�b� sosyal yeterl�kler� öğren�p gel�şt�reb�lecekler� güvenl� b�r
ortam sağlamaktadır.



     Okulların kapatılması, uzaktan eğ�t�me geç�lmes� ve bu durumun
öğrenc�ler üzer�ndek� ps�koloj�k etk�s� oldukça öneml� b�r konulardır.
Okulların kapatılması, özell�kle sosyoekonom�k açıdan dezavantajlı olan
çocuklar �ç�n öneml� b�r sorun teşk�l etmekted�r. Bu öğrenc�ler �ç�n eğ�t�m
ortamında yeterl� fırsatlar sunulamamakta ve bu çocuklar akranlarından
ger� kalmaktadırlar. Bunların telaf�s� de yapılamadığı �ç�n, bu çocukların
b�l�şsel ve sosyal becer�ler� yeter� kadar gel�şememekted�r.

     Yapılan araştırmalara göre salgın dönem�nde eğ�t�mde yaşanan
olumsuz durumlar ve sorunların; öğrenme kaybı, okulu bırakma
oranlarının artması ve beslenme olarak ortaya çıktığı görülmekted�r.



AİLELER AÇISINDAN PANDEMİ SÜRECİ
    A�le üyeler�n�n neredeyse tüm zamanlarını b�rl�kte geç�rmek zorunda
olmaları, k�ş�sel alanlarının kalmaması ve anne babaların kend�ler�ne
zaman ayıramamaları ps�koloj�k �y� oluşlarını olumsuz yönde
etk�lem�şt�r. Bu durumun b�r sorun olarak ortaya çıkmasının
görünmeyen sebepler�nden b�r�s�, öğrenc�ler�n kend� kend�ler�ne
öğrenme becer�ler�n�n yeters�z olması olab�l�r.



    
 Uzun süre evde kalan öğrenc�ler�n yüz yüze öğretmen desteğ�n� kaybett�ğ�n�, b�rçoğunun a�les�n�n
herhang� b�r�n�n hastalandığını gördüğünü ve bu yüzden kend�ler�n� kötü h�ssett�kler� görülmüştür.

     D�ğer ortaya çıkan sorunlar; çocuk bakımında boşluklar, yüksek ekonom�k mal�yetler, açık kalan
okullar ve okul s�stemler� üzer�nde artan baskı olduğu görülmekted�r. Bu süreçte a�leler�n tüm gün
evde çocuklarıyla b�rl�kte olmak zorunda kalmaları neden�yle çocuk bakımına oldukça zorlandıkları
gözlemlenm�şt�r.



     Yaşanan bu zorlu süreçte, yet�şk�n olarak s�zler de der�n ruhsal yaralar

almış olab�l�rs�n�z. Bu süreçte çocuğunuza yardım edeb�lmen�z �ç�n, öncel�kle

s�z�n ruh sağlığınızın �y� olması gerek�r. Bunu b�r uçak metaforuyla açıklamak

gerek�rse; uçaklarda ac�l durumlarda ver�len oks�jen maskes�n� önce yet�şk�n�n,

daha sonra çocuğa yet�şk�nler�n takmasının sebeb�; yet�şk�n�n f�z�ksel sağlığı

yer�nde olmazsa, zaten çocuğun kurtarılamayacak olmasıdır. Bu örnekten yola

çıkarak, s�zler�n de çocuğunuzun �y�l�ğ� ve sağlığı �ç�n, gerek�yorsa b�r ruh sağlığı

uzmanından destek almanız oldukça öneml�d�r.

AİLELER İÇİN BAZI ÖNERİLER



     A�lece yapılacak akt�v�teler de ruh sağlığımızı korumak �ç�n çok yararlı
olab�l�r. Anne babayla oyun oynamak, res�m yapmak, k�tap okumak ya
da b�rl�kte yemek hazırlamak g�b� akt�v�teler çocukları kaygılarından
uzaklaştırır. Sabah ve akşam yüzlerce kaynaktan haber tak�p etmek
yer�ne, çocuklarınızla b�rl�kte kal�tel� vak�t geç�rmek çocukları olduğu
kadar anne babaları da b�r nebze olsun rahatlatacaktır.

    B�r çocuk veya yet�şk�n �ç�n “kend�n� faydalı h�ssetmen�n” ya da “b�r
şey� başarab�lme duygusunun” en öneml� ruhsal desteklerden b�r�
olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, çocuğunuzun yaşına
uygun sorumluluklar vermek gel�ş�m� açısından gerekl�d�r.



      “Özel anne-baba-çocuk saat� uygulaması” �le çocuklarla ebeveyn�n, çocuğun yönlend�rd�ğ�
b�r oyun (20-30 dak�ka) oynamaları oldukça ruh sağlı �ç�n yararlı olacaktır. Bu yaklaşımda,
oyuna katılan ebeveyn�n aklında �ş veya ev �şler� �le �lg�l� h�çb�r şey olmamalıdır. Özel zaman,
çocuğun kaygı ve korkularını �fade etmes�n� sağlayab�l�r ve ebeveyn-çocuk �l�şk�s�n�
güçlend�reb�l�r.

       Akşam yemeğ� aynı saatte ve a�lecek b�rl�kte yenmel�d�r. Böylece akşam yemekler�, a�le
�ç�n b�r �let�ş�m ve etk�leş�m aracı hal�ne dönüştürüleb�l�r. Bu esnada telev�zyon açık olmamalı,
k�msen�n önünde tablet-telefon olmamalıdır. 

     Evde herkes�n katıldığı, telev�zyon ve teknoloj�k aletler�n açık olmadığı k�tap okuma
saatler� düzenleneb�l�r.



          Ergenler karşı karşıya olduğumuz tehl�key� küçümseme eğ�l�m�nde 
olab�l�r. Bu süreçte başlarına h�çb�r şey gelmeyeceğ�n� ve bu hastalığa
 asla yakalanmayacaklarını düşüneb�l�rler. Bu tutumların sebeb�, ergenler�n
 b�l�şsel ve bey�n gel�ş�m ve olgunluklarının henüz tamamlanamamış olma-
sıdır. B�r �nsanda bey�n gel�ş�m� ve olgunluk ancak tam anlamıyla 20 yaşın-
da tamamlanır. Ergenler�n bu g�b� tutumlarını hemen anne-baba olarak 
kend�n�ze meydan okumak g�b� algılamayın. Ergen çocuğunuza öfkel� yanıt-
lar vermek �şe yaramayacağı g�b�, sürece uyumlarını daha da bozab�l�r
ve ergenler� daha savunmacı hale get�reb�l�r. Böyle durumlarda ergen�
 �y�ce d�nlemek ve onunla tartışmadan bu süreç hakkında konuşmak daha
 yararlı olab�l�r. D�kkatl� olmadıkları �ç�n öfkem�z� değ�l end�şem�z� yansıtmak,
 eleşt�rmemek, “ben” d�l� kullanmak ve uygun b�l�msel ver�ler� kanıtlarla 
paylaşmak ergenler �ç�n daha yararlı olab�l�r. 



     Özell�kle D�kkat Eks�kl�ğ� H�perakt�v�te Bozukluğu olan çocuklar veya Ot�zm, z�h�nsel yeters�zl�ğ� olan
çocukların evde kalma ve sonrasındak� düzen�n değ�şmes� �le b�rl�kte; hareketl�l�kler�nde, saldırgan
davranışlarında artış gözlemleneb�l�r. Bu tarz durumlarda, tak�p eden uzmanla telefonla �rt�bat kurmak ve
s�zler�n d�kkat etmes� gereken durumları öğrenmek faydalı olacaktır.

 
      Çocuğunuzda daha önce gözlemlemed�ğ�n�z, aşırıya kaçan tepk�ler, duygu ve 
düşünceler var �se, mutlaka en kısa zamanda uzman b�r ps�kolog veya ps�k�yatr�stten 
destek almalısınız. 



ÖĞRETMEN  VE OKULLAR İÇİN BAZI ÖNERİLER

    Pandem� sürec�nde yaşanan sorunlar, eğ�t�m s�stem�nde
yıllar �ç�nde oluşan tek d�zel�k ve sıradanlıktan uzaklaşmak ve
eğ�t�m s�tem�n� yen�den yapılandırmak �ç�n b�r fırsat
sağlamıştır. Salgın sonrası, okulların �şlevler�n�n sınıf yapısı,
f�z�k� veya ps�koloj�k sağlık göz önünde bulundurularak
yen�den düzenlenmes�n�n gerekl�l�ğ�n� ön plana çıkarmıştır.



                                                          Okulların yen�den açılmasıyla b�rl�kte, öğrenc�ler yen�den 
                                                   esk� düzenler�ne tam olarak kavuşamamış olsalar da yarı zamanlı 
                                                   da olsa okula g�d�yor olmanın olumlu etk�ler� mutlaka �lerleyen 
                                                   süreçlerde görüleceğ� g�b�, �lk zamanlarda öğrenc�ler b�r kafa karışıklığı 
                                                   yaşayab�l�rler. Bu noktada, okullardak� rehberl�k serv�sler�ne ve sınıf öğretmenle-
                                                   r�ne oldukça fazla sorumluluk düşmekted�r. Gerekl� değerlend�rmeler yapılmalı 
    ve eğer �ht�yaç var �se, �lg�l� uzmanlara çocuk ve a�leler yönlend�r�lmel� ve bunun  önem� a�lelere mutlaka açık-
    lanmalıdır.

         A�le, öğretmen ve okul �ş b�rl�ğ�ne ver�len önem�n artması gerekmekted�r.

        Öğretmenler�n ve rehberl�k serv�s�n�n okula uyum sürec� �le �lg�l� gerekl� çalışmaları yapmaları oldukça önem



    Rehberl�k serv�s�n�n küçük yaş grubu öğrenc�ler �ç�n, duyguları tanıma çalışmaları yapmaları ve
bunun üzer�ne sohbet etmeler� çocukların duygu ve düşünceler�n� daha rahat �fade etme becer�ler�n�
gel�şt�recekt�r ve çocuk �ç�n yaşanan b�r zorluk varsa müdahale 
ortamının oluşmasını sağlayacaktır.

      Okullarda �lk zamanlarda öğret�mden çok, öğrenc�ler�n b�reysel 
olarak duygusal ve f�z�ksel �ht�yaçlarına odaklanılmalıdır. 

      Bu süreçte, okulların sağlık konusunda daha öneml� b�r role sah�p
 olması gerekt�ğ� söyleneb�l�r. Öğretmenler�n sağlıklı alışkanlıkları
 (spor, h�jyen ve beslenme konularında) teşv�k etmeler� ve r�skl�
 davranışların sonuçları hakkında öğrenc�ler�n farkındalıklarını arttırmaları gerek�r.



Bu sürec�n a�leler ve çocuklar �ç�n ruhsal anlamda der�nden yaralayıcı, olumsuz etk�ler� olduğu b�l�nen
b�r gerçekt�r.

Yapılan araştırmalara göre pandem� sürec�nde evde kalma tedb�rler�n�n olumsuz b�r d�ğer sonucu �se,
a�le �ç� çocuk �st�smarları �le �lg�l� ş�kâyetlerde artış olmasıdır. Çocuklar bu süreçte; duygusal, f�z�ksel
ve/veya c�nsel olarak �st�smara uğramışlar ve bu da çocukların ps�koloj�s�nde der�n yaralar açmış ve
büyük travmaların oluşmasına sebep olmuştur.

PANDEMİ SÜRECİNDEN ETKİLENEN ÇOCUKLARDA
PSİKOLOJİK DESTEK



     Çocuklar �ç�n gerekl� önlemler alınmadığında, �lerleyen dönemlerde olumsuz etk�ler
görülür. Bu sebeple, çocuk ve ergenler �ç�n ps�koloj�k destek �ht�yacı oldukça yüksekt�r.
Oyun Terap�s�, Sanat Terap�s�, Kum Teps�s� Terap�s�, H�kaye Terap�, B�l�şsel Davranışçı
Terap� ve EMDR g�b� yöntemler oldukça etk�l�d�r. B�r yardım alarak, çocuğun �ht�yacına
yönel�k çalışmalar yapmak ve yaşanan travma ve olumsuzlukları atlatmak mümkündür.



KİTAP ÖNERİLERİ

Okuldak� İlk Günüm 
Berta Garc�a Sabates

Eyvah! Okul Başladı
Dr. Dom�n�c Wyse

Okulla Nasıl Baş Etsem
Roland Beller



KİTAP ÖNERİLERİ

Kork-Mu-Yo-Rum:
Korkularımızı Anlamak ve
Yenmek
Defne Ongun Müm�noğlu

Yaşam ve Ölüm 
Met�n Hakyer�

Duyguları Anlamak: End�şel�
1001 Ç�çek K�tapları
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