
 

 

 
 
 

PANDEMİ SONRASI OKULA DÖNÜŞ SÜRECİNDE EBEVEYNLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL 
DESTEK REHBERİ  

 
 

 
Pandemi öncesi çalışan anne ve babalar çocuklarının sorumluluğunu, bakıcılara, 

dershanelere, kreş ve okullara veriyordu. Ancak Pandemi sürecinde çalışan anne-babalar aynı 

anda hem  ebeveynlik hem de öğretmenlik görevini üstlendiler. Bir yandan da kendi işlerini 

yerine getirmeye çalıştılar.  

 

COVID-19 salgını sırasında yaşam hem ebeveynler hem de çocuklar için hiç de kolay 

değildi. Bu süreçte zorlanan, yıpranan ebeveynlerin ve evde sıkılan çocukların bir kısmı 

okulların açılmasını dört gözle bekliyor. Ama diğer yandan da veliler “Acaba okula 

göndermek güvenli mi?”, “Çocuğumun sağlığını riske mi atıyorum?” gibi sorularla 

belirsizliğin verdiği endişe ile kaygılanıyorlar. Tüm dünyayı etkileyen bir salgında kaygı, 

korku, vb. olumsuz duygular hissetmek normal bir durumdur. Bu duygular günlük hayatımızı 

olumsuz etkileyecek düzeyde aşırı ve sürekli olmadığında, bu olağanüstü durum ile ilgili 

önlemler almamıza, kendimizi ve çevremizi korumamıza da aracılık edecektir. Bu zorlu 

dönemde, hep birlikte doğru bilgiler ışığında gereken özeni göstererek yaşamaya, riskleri 

azaltarak sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumaya çalışmalı, ancak çok fazla kaygı ve korku 

fırtınasına kapılmadan sakin ve sabırlı davranmaya çalışmalıyız. 

 

Geçtiğimiz bu süreçte siz velilerimizin okulun yeniden açılması ile ilgili aklınıza 

takıldığını inandığımız bazı soruları aşağıda ele aldık.  

 

 



Çocuğumun okula geri dönmesi güvenli mi? 

 

Okullar sadece öğrenciler için güvenli olduğunda yeniden açılmalıdır. Bunun 

güvencesi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verildikten ve bizler TED Kuzey Kıbrıs Koleji 

olarak gerekli düzenleme ve önlemleri aldıktan sonra okula geri dönmek güvenli mi kaygısına 

saplanıp kalmak çocuğunuzun gelişimi açısından işlevsel olmayacaktır.  

 

Öğrenciler dersleri değil, arkadaşlarını özledi.  

 

Okul, sadece çocukların ve ergenlerin akademik bilgi kazanımları için değil, 

arkadaşlık ilişkileri aracılığıyla sosyo-duygusal becerilerinin gelişmesi için de önemlidir. Bu 

nedenle, çocuğunuzu okula akademik bilgilerin telafisi ya da öğrenme kaygısı için değil, 

çocuğunuzun sosyo-duygusal gelişimini de desteklemek için de göndermelisiniz.  

 

Çocuğum geride kaldıysa ne yapmalıyım? 

 

Dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler zor şartlar altında, öğretmenlerin ve velilerinin 

desteği ile derslerine devam ederek öğrenmeye ne kadar devam etmek istediklerini 

gösterdiler. Bununla birlikte tabii ki birçok çocuk da okullar yeniden açıldığında dersleri 

yakalamak için ekstra desteğe ihtiyaç duyabilecektir. Bu nedenle okulumuz öğrencilerin hız 

kazanmalarına yardımcı olmak için telafi dersleri için planlar hazırlamıştır. Bu telafi derslere 

katılım öğrencilerin eksiklerini tamamlamaları için iyi bir fırsat olacaktır.  

 

Aşağıdaki bilgiler siz velilerin bu zorlu süreci daha iyi yönetebilmeniz ve çocuğunuzun 

okula yeniden uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla özetlenmiştir. 

 

 

 Tüm duygular gibi “sakinlik” de bulaşıcıdır. Sinir bilim uzmanları duyguların 

bulaşıcılığının nörolojik kökenlerini ayna nöronlar konseptiyle açıklıyor. Buna göre, 

tıpkı biri esnediğinde sizin de esnediğiniz gibi, karşımızdakini taklit yoluyla duygular 

da bulaşıyor. Bu bilgi doğrultusunda, eğer siz çocuğunuzun yeniden okula başlaması 

konusunda stresli iseniz bu stresiniz “ayna nöron” (mirror neurons) yoluyla 

çocuğunuza da bulaşır ve çocuğunuz okula yeniden başlama konusunda isteksizlik 



yaşar. Eğer siz sakin olursanız çocuğunuzda sakinlikle okul yaşantısına tekrar uyum 

sağlar. 

 Kararınızı sorgulamayı bırakın: Çocuğunuzu okula göndermeli misiniz yoksa 

göndermemeli misiniz? Herkes okula tekrar başlatacak mı? Çocuğumun sağlığını nasıl 

koruyacağım?” gibi sorularla kendinizi kaygılandırmayın. Kararınıza sadık kalın. 

  

 Okulda sağlık koşulları: Okulda yapılan sağlık ve temizlik iyileştirmeleri konusunda 

bilgi alın.  “Okul öğrencilerin güvenliğini sağlamak için hangi adımları attı?”, “Okul, 

öğrencilerin zihinsel sağlığını nasıl destekleyecek ve hasta olan insanlara karşı 

herhangi bir damgalamayla nasıl mücadele edecek ve ne tür önlemler aldı?” bunun 

gibi konularda bilgi sahibi olun.  

 

 

 Sağlık koşullarını sürdürmek ise öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin 

sorumluluğunda: Lütfen SİZ de veli olarak taşın altına elinizi koyun ve alınan 

önlemlerin sürdürülebilir olması için maske kullanımı gibi önleyici okul kurallarını 

yerine getirin ve destekleyin.  

 

 Servislerin temizliğine de dikkat edin. Servisin temizliği ve maske kullanımı gibi 

konularda bilgi alın ve sürecin takipçisi olun.  

 

 

 Sağlık kurallarını çocuğunuza tanıtın ve ona bu konuda rehberlik edin: Okullar 

dönem başlarken genel sağlık ve temizlik kurallarını çocuğunuza öğretse bile siz de 

çocuğunuza bu kuralları ilk iki hafta arada bir hatırlatın. Bu kurallara markete, işe vs. 

giderken mutlaka siz de uyun. 

 

 Sürekli olumsuz düşünmek yerine, tedbir alın: Okula yeniden dönüş ile ilgili 

endişeli olmanız normal. Önemli olan bu endişeden kurulmaya çalışmak yerine bu 

endişeyi işlevsel bir şekilde kullanarak sıkı tedbirler almaktır. Sürekli olumsuz 

düşünmek ve olayları felaketleştirmek sizi ve çocuğunuzu olumsuzluklardan korumaz, 

ama yerinde ve zamanında tedbir almak korur. 

 

 



 Teknolojiyi kullanımı ile aranızda ön yargılı bir mesafe varsa, lütfen bunu 

giderin. Teknolojiyi sevmiyor olabilirsiniz. Ama bu süreç teknolojinin çocukların 

eğitim hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu gösterdi. Okulların açılma 

sürecinde yaşanabilecek olumsuz sıkıntıları en iyi şekilde göğüsleyebilmek için 

teknoloji üstadı olmasanız da teknolojiyi “yeterince” kullanabilmeniz çocuğunuza 

yardımcı olabilmeniz, dersleri ve süreci hızlı takip edebilmeniz için çok önemli. Okul 

başlayana kadar bu süreci, okulun eğitim için kullandığı teknolojik programları 

öğrenebilmek ve kendinizi bu konuda geliştirmek için fırsat olarak kullanın.  

 

 Bilgilendirici mektup hazırlatın. Çocuklarınız uzun süredir okuldan uzakta.     

Çocuğunuzun öğretmenine bu süreçte neler öğrendiğini, hangi etkinliklerin hoşuna 

gittiğini, nelerin bu süreci zorlaştırdığını ve okula başlayınca neler yapmak için 

heyecan duyduğunu içeren bir mektup yazması yönünde yüreklendirin. Böylece hem 

çocuğunuz süreci somut bir şekilde değerlendirmiş olur hem de öğretmeni kısa yoldan 

bilgilendirmiş olursunuz. Eğer çocuğunuzun izni olursa mektubunu okuyup siz de bu 

konu üzerine çocuğunuzla sohbet edebilirsiniz. Ayrıca, siz de mutlaka öğretmeni bu 

süreçteki çocuğunuzdaki gelişimsel değişimler ve güncel sorunlarla ilgili bilgilendirin. 

 

Online dersler için çocuklarınıza nasıl destek olabilirsiniz? 

 Uzaktan eğitimle birlikte değişen yeni düzene alışmakta zorluk çeken veya direnç 

gösteren çocuklar olabilir. Onlara zaman tanımalıyız. 

 

  Zorlayıcı bir yaklaşım sergilemeden, neye ihtiyaç duyduklarını sormaktan ve 

uygulanması mümkün olan şeyler ise yerine getirmekten çekinmeyin. Ara ara, bu 

sürecin geçici olduğunu hatırlatın. 

 

 

 Online derse katılmak istemeyen, direnen çocuklara, bunun okuldaki gibi gerçek bir 

ders olmadığını söyleyen çocuğa önemli bir nedenle derslerin bir süre böyle 

yapılacağını, bunun eğitimin devamı olduğunu ve ciddiye alması gerektiğini yaşına 

uygun bir dil kullanarak aktarın.  



Yaşanılan bu süreçte 
çocuğun farklı tepkiler 

vermesi doğaldır. Bu tepkiler 
yaşanması gereken sağlıklı 

bir süreçtir. 
 

 Uzaktan eğitim süresince, mümkün olduğunca sessiz ve sakin bir ortam sağlayın ve 

sınırları netleştirin. (Ör. Bilgisayar başında ders dinliyorken, telefonda oyun 

oynamamak, ya da başka bir şeyle ilgilenmemek). Bu eğitimin etkili olmadığını ve 

yaramayacağımı düşünüyorum, bana çok sıkıcı geliyor, diyen bir çocuğa hakları kadar 

sorumlulukları da olduğunu hatırlatmak önemlidir.  

 

 Derse konsantre olabilmeleri için mutlaka bilgisayar veya tabletlerinde kullanacakları 

uygun kulaklığı temin ederek, dersi kulaklıklarından takip etmelerini sağlayabilirsiniz. 

Kulaklık kullanmaları, konsantrasyonları için son derece önemlidir. 

 Çocuğunuzun derse katıldığı ortamda başka ses kaynağı olmaması önemlidir. 

 Derse adapte olmasını engelleyecek ses kaynaklarını (televizyon, radyo vb.) 

engelleyebilirsiniz. 

 Öğretmenlerimiz, öğrencileriyle derslerini yürütürken siz değerli velilerimizin 

öğrencilerin online eğitim sürecine müdahale etmemeleri önemlidir. Tıpkı sınıflarda 

olduğu gibi öğretmenlerimizle öğrencilerimizin kesintisiz ve müdahalesiz iletişim 

kurmalarının verimli bir ders için önemli olduğunu lütfen unutmayın. 

Okul Öncesi Dönem ve Çocukluk Çağı Dönemi: 

• Araştırmalar gösteriyor ki; yaşanılan bu süreç okul çağındaki çocuklarda kaygıda 

belirgin artış, kardeşler arasında sorun yaşama, huzursuzluk, saldırganlık, 

psikosomatik şikâyetler, anne ve babaya daha fazla ihtiyaç duyma, huzursuzluk ve 

sinirli olma hâli, etrafa zarar verici davranışlar, sorumluluklarını yerine getirmekten 

kaçınma, odaklanmada zorluk, uyku sorunları yeme problemleri ve sosyal geri 

çekilme gibi davranışların gözlenebileceğine işaret etmektedir. 

 

 



Gelişimsel Dönemlere Özgü Yaklaşım Önerileri: 

 
 

 

Okul Öncesi ve Çocukluk Çağı Dönemi: 

 

Çocukların kendilerini güvende hissetmeleri bu dönemde en önemli 

ihtiyaçlarındandır. 

 Yeme-uyku düzenini tekrar düzenleyin: COVİD-19 Pandemi süreciyle birlikte 

Çocukların ve ergenlerin zorunlu olarak evde eğitim aldığı bu süreçte yeme ve uyku 

problemleri ortaya çıkmaktadır. Evde sıkılan çocuklar daha fazla sağlıksız 

atıştırmalıklar tüketmiş ve daha geç uyuyup geç saatte uyanabilir, uykuya dalmakta 

güçlük kabus görme, uzun süreli uyumama görülebilir. Şimdi bu geçici süreç için 

okulun açılmasına kadar olan sürede hazırlık olarak uyku saatini küçük küçük yine 

erkene alın. Sağlıksız atıştırmalıkların sayısını ve miktarını azaltın. Merak etmeyin 

sabırla tekrar sağlıklı bir günlük rutin oluşturabilirsiniz.  

 

 Güvenlik duygusu oluşturma :  COVİD-19 Pandemi sürecinde hepimizin olduğu gibi 

çocuklarında güvenlik algıları sarsılmıştır. Kriz durumunda çocukların kendilerini 

güvende hissedebilecekleri bir ortamın sağlanması ve onlara destek sağlayabilecek 

kişilerin varlığında haberdar olması  ‘Güven Duygusunu ‘ tekrar inşa edecektir. 

 
 

 Bir arada olma /zaman geçirme: Bu zaman diliminde çocuklarla oyun oynamak, müzik 

eşliğinde beraber dans etmek, tahmin etme, cümle tamamlama gibi oyunlar oynamak 

çocukla geçirilen zamanı daha etkin kullanılması çocuğun korku ve kaygı seviyesinin 

azalmasını sağlayacaktır. 

 



 Bilgilendirme: Çocuklar COVİD-19 Pandemi süreci ile ilgili olarak yanlış ve eksik bilgiler 

öğrenmiş olabilirler. Siz ebeveynler olarak bu yeni bilgilerin doğruluğunu test etmek 

için konuşmaya istekli olmalı,ara ara COVİD-19 ile ilgi sorular sormalı,sadece bildiğiniz 

kısımları ile ilgili ilgiler vermelisiniz. 

 

 Duygu paylaşımı: Aile üyeleri çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri 

yönünde çocukları teşvik etmeleri ve paylaşımlarımdan sonra duygularını çocuğa 

iletmesi çocukların iyi olmadığını kontrol etmesi çok ve gerektiği noktalarda destek 

vermesi çok önemlidir.  

 
 

 Sorumluluk verme: Size ve çevrenizdeki kişilere yardım etmesine izin verin. Yaşına 

uygun ev içerisinde yapabilecekleri sorumluluklar verin.(Örneğin; yatağını toplama, 

oyuncaklarını toplama vb…) 

 

 Umut aşılama: COVİD-19 Pandemi süreciyle ilgili yapılan çalışmalar ile ilgili olumlu 

gelişmeleri ile bilgi vermek çocuğunuzun kaygı düzeyini azaltacaktır. 

 
 

 Dinleyin: Çocuklarınız için yapabileceğiniz en iyi ve anlamlı şeylerden biri onları 

dinlemektir. Çocuklarla karşılıklı konuşmak ve sohbet etmek, onların yaşadıkları bu 

zorlu süreci atlatmaları için en sağlıklı ve doğal yoldur. 

 

 Çocuğunuzun duygularına kulak verin: Çocuğunuz yeniden okula başlarken olumlu 

duygular kadar olumsuz duygulara kapılmasının da normal olduğunu bilin ve onu 

yatıştırmak ya da yargılamak için değil, anlamak için dinleyin.  Özellikle size kaygı ve 

korkularını açan bir çocuğa, kendi kaygı ya da öfkenize yenilerek “Hani evde çok 

sıkılıyordun, hadi işte okula git.“ diye tepki göstermeyin. 

 

 

 



 Her güne dair planınız olsun: Bir salgın tehdidi ile karşı karşıyayız ve bizim 

kontrolümüz dışında yaşamlarımız değişiyor. Kontrol edemeyeceğimiz unsurları 

kontrol etmeye çalışmak “kaygıyı” artıran en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle bu 

dönemde kendinizi ve çocuğunuzu kontrol edebileceğiniz unsurlara odaklamak yararlı 

olacaktır. Günlük yaşamınızda meydana gelen değişiklikler olabilir ancak her gününüz 

için bir planınız olsun. 

 

 Bu planı birlikte yapın. Eğer çalışan ebeveynler iseniz planı akşam oluşturabilir ve 

gün içerisinde yeterince iyi uygulandıysa akşam çocuğunuzla keyifli vakit geçirmek 

için bir etkinlik planlayabilirsiniz. Özellikle ilkokul çağı ve okul öncesi dönemdeki 

çocuklar henüz programlarını kontrol etmede yeterli beceriye sahip değildir. Bu 

nedenle planı uygulamasını engelleyecek unsurları azaltmak ya da sınırlamak gerekir. 

 

 Aşırı yapılandırılmış bir plan olmasından kaçının ve çocuğunuzun özelliklerini dikkate 

alarak bu planı oluşturun. Unutmayın, en iyi plan uygulanabilir olandır. Planda 

öğrenme saatlerine yer ayırdığınız gibi diğer sorumluluklara ve eğlenceye de yer ayırın. 

 

  Evde öğrenmenin okulda öğrenmeden farklı bir yapıda olduğunu kabul edin. Birebir 

okul saati kadar günlük ders saati içeren planlar oluşturmaktan kaçının. 

 

 Çocukların Teknoloji Bağımlılığı Geliştirmemesi İçin 

Teknoloji kullanımı amaca uygun ve sınırlı olsun: Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımız 

teknolojiyle zaten iç içe olacaklar. Öğrenme süreçleri haricinde teknoloji kullanımlarıyla ilgili 

kurallarınız olsun ve bu konularda tutarlı olun. Teknolojinin kullanım amacı, içeriği ve süresi 

önemlidir. Eğer siz sınır çizmezseniz çocuklar kendilerini kontrol etmekte zorlanabilirler. 

Çocukların her dediklerini yapan ebeveynlere değil, onları koruyacak, sınırları yapıcı bir dille 

çizen ebeveynlere ihtiyacı vardır. 



 

        PDR BİRİMİ 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                        DAMLA BOZCAN 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                         ALARA ERÇAĞ 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  
    


