
Sevgili Velilerimiz,
2021-2022 Akademik yılında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü
olarak yazdığımız bültenlerimize yeniden başlamanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Bu bültende aslında tam olarak da “yeniden başlamak” ile ilgili
bir paylaşım yapmak istiyorum.
 

Yaşantılarımıza ve elimizdeki verilere bakarak tam olarak eskiye dönemediğimizi ama tam olarak da
yeniye geçemediğimizi söyleyebilir miyiz? Başlangıçta Pandemi ne zaman bitecek diye sorarken
pandemi sona erdikten sonra da hayatımızın eskisi gibi olmayacağını anlamış bulunuyoruz. Tarih
derslerinde, dünya tarihinin en önemli olaylarını bir çağ kapatıp başka bir çağı başlatan olayları
okumuştuk. İçinden geçmekte olduğumuz dönemin de çağın belirleyici bir dönemi olduğuna sanırım
hemfikiriz.
 
Bu söz konusu olağanüstü bir dönem içinde de birbirinden farklı evrelere tanık oluyoruz. Geçiş
yapmamız gereken bu evrelerle yüzleşirken, acaba elimizdekileri bırakmak istiyor muyuz? Yenilere uyum
sağlamaya çalışıyorken olduğumuz yeni yeri kabul etmekte zorlanıyor muyuz? Alışkanlıklarımızdan bu
kadar uzun süre ayrı kalmak bizi bunaltırken aynı zamanda sürekli olarak uyum sağlamaya çalışmak iç
ayarlarımızı etkiliyor mu? Çalışma hayatı yeniden yapılanıyor, öğrenme yeniden tanımlanıyor, sosyal
ilişkiler yeniden belirleniyor… İnsan her koşula uyum sağlamış yüzyıllardır. Buna şüphemiz yok... Ancak
nasıl dayanacağız? Hele ki her birimizin iç kaynakları ve ihtiyacı farklı iken.
 
Buna, öz yeterlilik becerilerimizi geliştirmek yardım edecek. Öz yeterlilik; kişinin var olan becerileri ile
farklı koşullar altında ne yapabileceğine ilişkin inancıdır. Öz yeterlilik düzeyleri yüksek olan bireyler
motivasyonu yüksek olan ve bir işi başarabilmek için çaba sarf eden kişilerdir. Başarısızlık durumlarında
vazgeçmezler, başarısızlıkları yaşadıktan sonra yılmadan üzerinde çabalarlar, başarıları ardından ise 
başardım yine başarabilirim diye düşünürler;  bu şekilde yeterlilik duygusu geliştirirler.
 
Şu anda iyi olan nedir? Eğer bunu / bunları görebilirsek...
Neye / Nelere sahibim? Bunları  fark edebilirsek …
Açılan gelişim kapılarını da görebilirsek eğer, işte o zaman ruh sağlığımızı ve iç huzurumuzu korumayı
başarabileceğiz ve işte o zaman her seferinde yeniden başlayabilir ve yeniden iyi olabiliriz diye
düşünüyorum.
 
Sibel Yalkın
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanı
Hisar Okulları 

Okulöncesi

Yeni başlangıçlara...

Psikolog Lynn Bufka, “Okulların açılması herkes için bir geçiş dönemidir” diyor. “Çocuğun yaşı ne
olursa olsun, isterse daha önce okula gitmiş olsun, bu böyledir.”

Her yıl öğrencilerin yeni bir akademik serüvene adım atmasını heyecanla izler  ve her öğrencinin
birbirinden farklı duygularla okula başladığını gözlemleriz. Pandeminin etkisiyle %80’i yeni olan
öğrencilerimizin geçen yıl okula devam etme sürelerinin de birbirinden farklı şekilde ilerlediğini
biliyoruz. 

Bu nedenle, öğrencilerin zihinlerindeki sorulara yanıtlar
bulmasına yardımcı olabilmek, yeni ve büyük bir okul kavramını
olumlu bir okul algısı ile değiştirebilmek için okula ilk geldikleri
andan itibaren duygularını rahatça ifade edebilmeleri için
destekleyici bir yaklaşım içinde olduk. Bireysel desteklerin yanı
sıra okula yeni başlayan her öğrencinin heyecan duyabileceğini,
zaman zaman kaygılanabileceğini derslerimizde konuştuk.
Kaygılandığımız zaman bizi ne rahatlatır sorusuna yanıt bulmaya
çalıştık. Sizler de çocuklarınızın duygularını ifade etmesini
destekleyebilmek adına aşağıda yer alan birkaç stratejiden
yararlanabilirsiniz.
 
 “Etkin bir şekilde dinlemek , dayanak olabilmek, empati
kurabilmek , duyguları hakkında konuşmasına fırsat vermek gibi.

Eylül Şarman 
eylul.sarman@hisarschool.k12.tr
 

İlkokul
“Döndüğümüz okul, bildiğimiz okul mu?”

“Okullar açılıyor!” haberini belki de hiç bu kadar mutluluk ve heyecanla karşılamamıştık şimdiye kadar,
ne öğretmenler ne çocuklar ne de anne-babalar. Uzun bir süre ekran başında internet ağlarıyla
kurulmaya çalışılsa da bağlar, okulun, sınıfın, bahçenin, öğretmenlerle ve arkadaşlarla yan yana
olabilmenin yerini tutmadı google class ya da drivedaki dosyalar...

Uzun bir aradan sonra okullar açıldı. Öğrencilerimiz okullarına kavuştu. Bu yeni ve başka başlangıç
birçok duyguyu beraberinde getirdi, mutluluk, heyecan, kaygı öne çıkan duygulardan bazıları. Öğrenciler
mutlu olabilirler; çünkü okullarına sonunda kavuştular, heyecanlı olabilirler; çünkü yeni arkadaşları,
öğretmenleri ve başlangıç deneyimleri var. Kaygılı da olabilirler, çünkü unuttukları pratikleri, konu
başlıkları, belki başarısız olma korkuları, belki de uzun zamandan sonra anne-babadan ayrılma ya da
yeni okul rutinine alışabilmede zorlanıyorlar. Bütün duygular hepimizin kabulündedir. Tüm bu kabul
çerçevemizde, öğrencilerimizin duygularının ve ihtiyaçlarının farkındayız.

Rehberlik Bölümü olarak, okula dönüşün tüm
eşlikçilerine, duygularımıza, ilk bir ay boyunca
güne başlarken paylaşım saatlerinde, rehberlik
derslerimizde, öğrencilerle sohbetlerimizde,
çokça yer verdik, tüm sene boyunca da
öğrencilerimizin sosyal duygusal öğrenmelerine
destek olacak şekilde yer vermeye farklı
kanallardan devam edeceğiz.

Sosyal Duygusal Öğrenme çalışmalarımız kapsamında bu ay, öğrencilerimizle uzun zamandan sonra
okula dönmenin getirdiği duyguları sesli düşündük. Okula getirdiğimiz, okulda yaşadığımız, okuldan eve
taşıdığımız duyguları tartıştık. Maskeli bir yüzden duyguları anlayabilmeye, sabahları erken
kalkabilmeye ya da yeni arkadaşlıklar kurmaya dair önerileri birbirimizle paylaştık. Deneyimlediğimiz
olayları ve duyguları “ben dili” ile ifade etmeye çalıştık, içimizde en çok beslediğimiz duyguyu nasıl
büyütebileceğimizi, duygularımıza dair farkındalıkla nasıl dengede kalabileceğimizi, derste dağılan
dikkatimizi nasıl bu an’a davet edebileceğimizi konuştuk ve pratik ettik. Bu çalışmaların yanında,
Rehberlik dersimizde “2 Ekim Dünya Şiddetsizlik Günü”ne yer verdik. “Şiddet sadece fiziksel mi olur?”,
“Sözler can acıtır mı?”, “İletişimde şiddetsizlik nasıl mümkün?” konuları üzerine konuştuk. 
Öğrencilerimiz, sını�a, okulda, evde, var olduğumuz her yerde her canlı ile olan iletişimimizde bize eşlik
etmesi adına “barış bilekliği” tasarladı. 

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında öğrencilerle hayvanların haklarını ve çevremizde
gördüğümüz hayvan dostlarımız ve dünyadaki tüm hayvanlarla ortak bir dünyayı paylaştığımızı
konuştuk. Onları korumak, ihtiyaçlarını ve duygularının anlamaya çalışmak hayvan dostlarımızın hakkı
olduğunu ve hayvan dostlarımız için neler yapabileceğimize dair önerilerimizi paylaştık.
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Ortaokul
"Nerede Kalmıştık?"

Büyük bir heyecanla okula başlayan 5. Sınıf öğrencilerimiz, Ortaokulun başladığını henüz fark edememiş
6. Sınıf öğrencilerimiz, okulun tadı damağında kalan 7. Sınıflarımız ve ne olduğunu anlamadan
mezuniyete hazırlanan 8. Sınıflarımız… Ortaokul herkes için farklı bir yerden başlasa da ortak noktamız
okula duyduğumuz özlem oldu. İlk ha�aların heyecanı geçtikten, yeni veya yeniden başlayanların
oryantasyonu tamamlandıktan sonra pandeminin esas etkilerini çocuklarımızda gözlemlemeye ve
ivedilikle bunlar için çalışmalar yapmaya başladık. Bu bağlamda sınırlar ilk ele aldığımız konu oldu.
Herkesin farklı izolasyon derecesinde geçirdiği pandemi döneminden sonra birçok öğrencinin kişisel
sınırlarını korumak ve başkasının sınırlarını gözetmek, saygı duymak konusunda zorlandığını
gözlemledik. Okul kurallarını hatırlamak, içselleştirmek, sorun çözme becerilerimizi güçlendirmek için
hem bireysel hem de grupla bir çok çalışma yapıyoruz. Geçirdiğimiz 1,5 yıl süresince bunları
deneyimleme imkanından mahrum kalan öğrencilerimiz hem yanındakine hem de kendi dürtüsüne
“hayır” demek konusunda eskisinden daha fazla desteğimize ihtiyaç duyuyor.

Buradan yola çıkarak rehberlik derslerimizde
seviyelerin ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurarak, “hayır demek”, “kişisel sınırlarım”,
“akran ilişkilerini düzenleme” konularını ele
aldık. 

5. Sınıflarımızın Sosyal Bilgiler dersinde okuduğu
“Öteki” kitabını temel alarak yaratıcı drama
çalışmasıyla akran zorbalığı üzerine çalıştık.
Ötekileştirdiğimiz an kendimizin de “öteki” adayı
olmaya başladığını çocuklarımızla birlikte
hatırladık. 

2 Ekim Dünya Şiddetsizlik Günü etkinlikleri kapsamında “şiddetsiz dil” üzerine sohbet ettik, renkli resim
teknikleri kulübümüzün iş birliğiyle öğrencilerimizin hazırladığı afişlerimizin yanı sıra tüm Ortaokul
öğrencilerinin katılımıyla ortaya çıkan posterimiz Ortaokul koridorlarında #şiddetsizbirdünyamümkün
mesajını her fırsatta hepimize hatırlatıyor.

Çocuklarımızla sınırlar üzerine konuşurken yetişkinler olarak en çok dikkat etmemiz gereken nokta,
bizim onların ve çevremizdeki diğer tüm kişi/kurumların sınırlarına gösterdiğimiz ihtimam olmalı.
Sınırları elinden alınmış bir çocuk, kendi sınırlarını başkasına karşı koruyamayacağı gibi, başkasının
sınırlarına saygı duyulması gerektiği mefhumundan uzak yetişecektir. Anne baba, yetişkin veya veli
olarak sınırlarımızın nerede başlayıp nerede bittiği, neye ne kadar müdahale etmemiz gerektiği
konularını bu günlerde bir kez daha gözden geçirmeli, sorgulamalıyız. Bunları yaparken evdeki
sohbetlerinizi de bu çerçevede yapılandırmanız, çocuklarımızı olaylar girdabından olgular düzlüğüne
çıkararak olgunlaşma yolunda bir adım daha almalarını sağlayacaktır.
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Lise
“Okula Dönüş”

Kendini keşif yolculuğunda ilişkilerini çeşitlendirmeye, farklı duyguların karmaşasında dengede
durmaya, kendi ayakları üzerinde durup kararlar almaya çabalayan gençler için okula dönmek büyük
heyecan uyandırdı. Yüz yüze eğitimin sağladığı teneffüs sohbetleri, öğretmenlerle oturup dersler ve
hayat üzerine kısa konuşmalar, zaman zaman yasaklara karşı konulan isyan duygularıyla, okulla beraber
gelen sınırlamaların getirdiği güven hissi ve tarifi kelimelere sığmayacak lise anıları ancak uzun bir süre
ardından tekrar mümkün oldu. Öte yandan, tüm bu unutulmayacak anılara iki yılın ardından bazen kaygı
ve korkular da eşlik eder oldu. Uzaktan eğitimi verimli geçiremeyen öğrencilerimiz akademik olarak
eksik kalma hissiyle, uzun süre evin rahatlığı ve tek tıkla dersten kopma lüksünü yaşarken şimdi uzun
saatler derslere odaklanmakta ve gereken sorumlulukları almakta zorlandılar. Ne yazık ki akademik
konular tek sorun olmadı. Gençler, neredeyse hiç okula gelmeden geçip giden yaklaşık iki yılın telafisini
nasıl yapacaklardı? Geçtiğimiz iki yıl boyunca, özerkliğini elde etmeye çalışan genç için mahremiyet belki
de sadece odasına sığar oldu. Bu durum, onların ruhsal anlamda gelişmesine ve bağımsız ilişkiler
geliştirmesine engel oluşturdu. Öfkesini, korkusunu, endişesini ve isyanını evin içine sığdırmak ve
ebeveynden ayrışmak evde pek mümkün olmadı. Bunca engellenmişliğin içinde okula dönen gençler ise
hem akademik hem de duygusal olarak belirsizliği yaşadılar ve hayatlarında ulu bir ağaç gibi duran okula
tüm bu duyguları yansıtmak için tekrar döndüler. Lise Rehberlik Birimi olarak, bu zorlukların içerisinde
mücadele eden gençler için oryantasyon çalışmaları hayata geçirdik. Okulumuza yeni gelen öğrencilere
mekan oryantasyonu yaparak okulumuzu tanıttık. Aynı zamanda, onları kendi seviyelerinden bir
arkadaşıyla eşleştirerek okula uyum sağlamalarını hızlandırmayı amaçladık. Sınıf ziyaretleriyle bir üst
sını�aki öğrencilerin alt sınıflara yaşadıkları deneyimleri aktarmasını sağladık çünkü biliyoruz ki gençler
için en güçlü öğrenme akranlarının deneyimlerini duymaktır. Ayrıca, öğrencilerimizin pandemide neler
yaşadığı ve okula dönerken ne gibi durumlarla karşılaşabileceği ile ilgili öğretmenlerimizle toplantılar
düzenledik. Rehberlik-öğrenci ilişkisini başlatmak, öğrencilerimizi yakından takip edebilmek ve sahip
oldukları değerleri onlara hatırlatmak amacıyla Eylül ayında iki rehberlik dersi yaptık.

Unutmamalıyız ki salgın halen devam ederken
gençler üzerinde bıraktığı etkileri gözlemek, bu
süreçte yapılan hatalara esnek bir tutumla
karşılık göstermek ve ev-okul dengesini
sağlamak önemlidir. Bu açıdan, ebeveyn olarak
çocuklarınızı gözlemlemeye devam etmeniz ve
gerektiği durumlarda öğretmenlerle ve okul
psikolojik danışmanlarıyla irtibata geçmeniz
önemlidir. Pandeminin başlamasıyla sahip
olduğumuz rollerin karmaşıklığını yaşamış olsak
da şimdi bu düğümü çözmenin ve her zamanki
gibi iş birliği ile sarsılan dengemizi bulmanın
zamanı olduğuna inanıyoruz.
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Gerçekten Eskiye Döndük Mü?
Salgın, başladığı günden bu yana hayatımızda gözle görülür değişikliklere yol açtı. Aynı evde
yaşamamıza rağmen yoğun programlar nedeniyle göremediğimiz ailemizle daha çok vakit geçirir
olduk. İş ve okul tek bir çatının altına girdi. Kimimiz sıkı tedbirler alarak evden dahi çıkmazken,
kimimizin salgınla burun buruna geldiği anlar oldu. Evi, okul yapmaya çalıştık ve bunun için çok
emek harcadık. Evdeki kuralları değiştirdik. Çocuğun ve gencin mahremiyeti olan odasına okulu
taşıdık ve denetimi de zaman zaman elimize aldık. Okulla pekişen yalnız kalma kapasitesi, öz-
bakım, öz-denetim, duygu düzenleme ve toplumsal yaşam kurallarına uyum gibi alanlarda
öğrenciler deneyimden yoksun kaldı. Ebeveyni fazla müdahil olan bazı çocuklar ise evinin huzurlu
ve güvenli ortamında bu becerileri geliştirme arzusunu ya gösteremediler ya da yeterli
motivasyonu bulamadılar. Her şeye rağmen yeni bir düzen kurmaya bu kadar çabalamışken her
fırsatta özlediğimizi söylediğimiz okulumuza ve eski düzenimize geri döndüğümüzü düşündük.
Peki gerçekten eskiye döndük mü?

Pandemi ile beraber hayatımızda ‘normal’ olarak
tanımladığımız her alanda bu değişiklikler
yaşanırken yeni tanımlara ihtiyaç duyar olduk.
Yeni normal kavramıyla hayatımızda maskenin,
mesafenin yer edeceği, uzaktan/çevrimiçi
hayatın yeni gerçekliğimiz olacağına inanmaya
çalışırken ülke genelinde önlemlerin kaldırılması
ve okul dahil birçok alanda tam zamanlı ve yüz
yüze sisteme dönüşümüz ikircikli bir durum
oluşturdu. Yeni normal mi yoksa eski normal mi
gerçekliğimiz olacaktı?

Hala belirsizliğin ve bilinmezliğin hakim olduğu bu dönemde her şeyin eskisi gibi olmasını beklemek, bu
beklentiyle hareket etmek hem çocuğunuza hem de kendinize yaptığınız haksızlık olacaktır.
Unutulmamalı ki, salgın gibi kitlesel/travmatik deneyimlerin ruhsal dünyamızda bıraktığı etkiyi ancak bu
deneyimler sona erdikten sonra anlayabiliriz. Yasakların kalkması, aşının ülkemizde yaygınlaşması bir
nebze eski normale döndüğümüze dair umut vermesine ve her ne kadar geçen bu süreci bir anı olarak
geçmişte bırakmak istememize karşın COVID-19 salgını her gün can almaya ve ruhsal sistemimizi
etkilemeye devam ediyor.
 
Şimdi sadece bir süre eskiye dönerek hatırlamaya çalışalım. Yaşadığımız deneyimler çocuk ve ergenlerin
hayatını nasıl etkiledi? Bu durumlarla nasıl baş edebiliriz?

Öz-bakım becerileri: Okul öncesi ve ilkokulda çocukların yüz yüze eğitim süreçlerinde önemli
kesintiler oldu. Tek başına uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için onlara eşlik eden anne-
babaları öğretmenlerin evdeki yardımcısı oldu. Özellikle; kendi giyinme, yemek yeme, eşyalarına
sahip çıkma, tuvalet ihtiyacını giderme gibi temel öz-bakım becerileri anne-babaların
denetiminde kalmaya devam etti. Tam zamanlı yüz yüze eğitime geçişte ise çocuklar tek başına
ihtiyaçlarını gidermede oldukça zorluk yaşamaya başladılar.

Öz-bakım becerilerinin gelişimindeki en önemli
etmen çocuğun kendi başına denemesine fırsat
verilmesidir. Kendi yemeğini yemesine, ne kadar
yiyeceğini kendi belirlemesine, bulunacağı
ortama / hava durumuna uygun kıyafeti
seçmesine ve giymesine, tuvalet ihtiyacını tek
başına gidermesi için teşvik edilmesine /
yönlendirilmesine, çantasını düzenlemesi ve
gerekli okul araç-gereçlerinin takibini yapmasına
ebeveyn tarafından rehber olunması öz-bakım
becerilerinin gelişmesine yardımcı olacaktır.

Uyum becerileri: Uzun süre akran ilişkisinden, oyunlarından uzak kalan öğrenciler için okula
dönüş oldukça cazip görülebilir. Fakat bazı çocuklar ve gençler için de sosyal uyum süreci
oldukça zorlu geçebilir. Akranlarıyla anlaşamayan veya ilişkilerinde zorluk yaşayan çocuk ve
gençlerde bu durumun yansımaları farklı olabilir. Özellikle küçük yaş grubunda, okula uyumda
zorlanan çocuklarda, gerçekliği olmayan fiziksel ağrı şikayetleri, okula gitmemek için mazeret
üretme ve direnç gösterme gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Gençlerde ise uykusuzluk,
erteleme, içe kapanıklık ve karamsarlık baş gösterebilir.

Okula uyum sürecini kolaylaştırmak için arkadaş
ilişkilerini gözlemlemek gerekmektedir. Sosyal
izolasyonun neden olduğu kaygıların ve
korkuların ebeveyn tarafından bir süre daha
takip edilmesi önem taşımaktadır. Çünkü bir
anda eski normalimize alışmak zorlayıcı bir
deneyim olabilir. Öte yandan, anne ve babayla
vakit geçirmeye ve oyunlar oynamaya alışan
özellikle küçük çocuklar, bu vakitlerin
azalmasından dolayı memnuniyetsiz olabilirler.
Bu nedenle, uzaktan eğitim döneminde
oluşturulmuş rutinlerden bir anda
uzaklaşmamak gerekir.

Mahremiyet: Pandeminin hem çocuklar hem de ergenler için sınırları zorlayan bir etkisi de oldu.
Çocuğun ve ergenin mahremiyeti, odalarına kameralar aracılığıyla okulun girmesi, denetimi
sağlamak amacıyla ebeveyn kontrolünün zaman zaman izinsiz bir şekilde odaya taşınması,
nedeniyle özel yaşam alanlarında ihlallere sebep oldu.

Yüz yüze eğitime geçilmesiyle beraber
öğrencilerin kendi zamanını planlamasına alan
açmak, okula dair paylaşımlarında
anlattıklarıyla yetinmek ve gözlemleri
sürdürmek, onlarla açık iletişim kurmak, alınan
kararlarda sorumluluğu paylaşmak, odasına
aniden girmemek ve kişisel eşyalarına izinsiz
dokunmamak, yaptığı davranışların sonuçlarını
üstlenmesini teşvik etmek çocuk ve ergenin
mahremiyetini tekrar tesis etmesine yardımcı
olacaktır. 

Özerklik ve sosyal ilişkiler: Özellikle ergen bireylerde mahremiyetin korunamaması, özerklik
ve sosyal temasları daha görünür hale geldi. Ebeveyn etkisinden uzaklaşıp akranlarıyla
etkileşime girerek bağımsızlaşmaya çalışan ergenler, yaklaşık iki senelik izole ev hayatı sebebiyle
sosyal iletişime ihtiyaç duydular. Temeli okulda oluşan dostluklar için pandemi koşullarında
yeterli mekan ve zamana sahip olamayan gençler okulun tekrar açılmasıyla beraber sıkça
arkadaşlarıyla görüşüp özlemlerini dindirmeye çalışıyorlar. Bu durum var olan sorumluluklarının
aksamasına, ertelenmesine ve zamanı planlama sorunlarına sebep olabilir.

Bu noktada, ebeveyn sosyal hayatın
zenginleşmesine alan açmakla beraber var olan
sorumlulukları hatırlatan konumda kalmalıdır.
Yaptığı davranışların ne gibi durumlara neden
olabileceğiyle ilgili çocuğunuzla tartışmak ve
sonrasında aldığı kararın sonuçlarını yaşamasına
fırsat vermek önemlidir. Akademik
sorumluluklar ve sosyal yaşam arasında zaman
dengesi kurulması konusunda ebeveyn desteği
sürmelidir.

Duygu düzenleme becerileri: Pandeminin başladığı günden itibaren artan vaka sayıları ve
kayıplar, bir takım tedbirlerin alınmasına yol açarken, bu konularda sürekli bir değişikliğin
yaşanır olması duygu durumunun düzenlenmesinde zorluklara yol açtı. Belirsizlik ve
bilinmezliğin bu değişimlerle birlikte daha da büyümesi öfke, kaygı, hayal kırıklığı, üzüntü,
tahammülsüzlük, tükenmişlik, yorgunluk gibi duyguların daha yoğun yaşanmasına sebep oldu.
Yaşadığı bu yoğun duyguları akranları ve öğretmenleriyle temas ederek boşaltabilecekleri
ortamdan yoksun kaldılar. Uzaktan eğitimin sunduğu kolaylıkla çocuklar ve gençler, yaşanılan
sorunların üzerine gitmek ve çözüm üretmek yerine ‘tek tıkla’ problemlerinden ve bu olumsuz
duygularından kaçınabildi. 

Okulun tam zamanlı ve yüz yüze başlaması,
kaçınılan tüm bu yüklü duyguların okulda ortaya
çıkmasına ve hem davranış hem de duygusal
sorunların yaşanmasına sebep oldu. Normalin
ara formunu oluşturmaya çalıştığımız bu
dönemde ebeveyn, çocuğunun yaşayabileceği
bu olumsuz duygular karşısında sabırlı, empatik
ve şefkatli bir tutum sergilemelidir. Nasıl ki
salgınla beraber yeni normale alışmak için
zamana ihtiyaç duyulduysa, bu ara formun
yarattığı yeniliğe ve değişime uyum sağlamaları
için de yeterli zaman tanınmalıdır. Pandemi
süresince her çocuğun farklı etkinlendiği göz
önünde bulundurularak her birinin farklı zamana
ihtiyaç duyduğu hatırlanmalıdır. Bu sebeple,
duygularıyla ilgili paylaşımlarda bulunmaya
devam edilmesi önemlidir.

Akran ilişkileri ve sınırlar: Okul, çocuklar için ailesinden öğrendiği becerileri hayata geçirme
alanı sunuyordu. Ders sırasında öğretmeninin yönergelerini tek başına algılamaya çalışan, verilen
zamanda etkinliği bitirme telaşını yaşayan, yanındaki arkadaşlarının yaptığı çalışmalardan
etkilenen ve öğrenen, yeri geldiğinde arkadaşına yardım etmenin veya almanın hazzını ve
birlikteliğini yaşayan, derste veya teneffüste yaşadığı sorunları kendi başına çözmeye çalışan
çocuklar, evde gereken deneyimi yaşayamadı. Olumsuz duyguların evde gerekli şekilde
düzenlenememesi, öğrencinin evinde herhangi bir kısıtlama olmadan, derse katılma/katılmama
özgürlüğünü tatması, bu konfor alanını okula taşımaya çalışması davranış sorunlarına yol açtı. Bu
nedenle, ortak yaşam alanı olan okulda ötekilerin hak ve özgürlüklerini ihlal ederek bu kez de
evini/odasını okula taşımaya çalıştı. Kişisel ihtiyaçlarını evinde istediği zaman ve şekilde
gidermeye alışan öğrenciler, toplumsal yaşamın gerektirdiği sorumluluk, ötekine saygı,
diğerlerinin sınırlarını ve ihtiyaçlarını göz etme konusunda zorlandılar. Bu durum, hem çocuk
hem ergenlerde zorbaca davranışların kaynağını oluşturdu. Bu gibi durumlarla başa çıkabilmek
için her davranışın sonucu olduğu ve bu sonuçlarla yüzleşmenin sorumluluk gerektirdiği
çocuklara açık ve net bir dille ifade edilmelidir. Ev ve okulun kurallarının farklı olduğu ve ortak
yaşam alanlarında dikkat edilmesi gereken nezaket kuralları vurgulanmalıdır. Hak ve özgürlük
ihlallerine neden olan şiddet, aşağılama, tehdit gibi zorbaca davranışlara tolerans gösterilmemeli
ve altında yatan sebep anlaşılmaya çalışılmalıdır.

Akademik zorluklar: Yüz yüze eğitimin getirdiği zorluklardan bir diğeri ise öğrencilerin sahip
olduğu akademik becerileri, başarıları/başarısızlıkları ölçebileceği akran değerlendirmesinden
yoksun kalması oldu. Okulların açık kalması, sınavlar, notların geçerliliği gibi konular sürekli
değişti. Böyle belirsiz bir dönemde, sürekliliğe ve sağlam bir duruşa ihtiyaç duyan çocuk ve
gençler ne yapacağını şaşırdılar ve öğrenme meraklarını güdülemekte zorlandılar. 

Bunların üzerine okula dönünce öğrenciler,
kendilerini akademik açıdan eksik hissettiler.
Evde çoğunlukla öz değerlendirme yaparak
akademik başarısını değerlendiren öğrenci,
okula döndüğünde kendini sını�aki diğer
öğrencilerle kıyaslamaya ve öğretmeninden
doğrudan geri bildirim almaya açık hale geldi.
Bu durum, yaşanılan eksiklik hissini pekiştirerek
akademik kaygılara neden oldu.

 

Öncelikle zaten belli sebeplerden dolayı
yaşanılan kaygının bulaşıcı olabileceği akıllardan
çıkarılmamalıdır. Ebeveyn olarak yaşanılan
eksikliği bir an önce tamamlama çabasına
girilmesi çocuğunuzun yaşadığı kaygıyı daha çok
besleyebilir. Çocuğunuzun okul programını takip
etmesine yardımcı olmak, kıyaslama yapmamak,
öğretmenlerle iletişimde kalmak ve gerçekçi
hedefler belirlemesine katkı sunmak önemlidir.

Son olarak; pandeminin çocuk ve gençler kadar biz yetişkinleri etkilediğini biliyoruz. Salgının hayatımızı
hızlı bir şekilde değiştirmeye zorladığı geçen iki yılda uyum sağlarken ne kadar zorlandıysak, salgının
sonlandığı döneme doğru ilerlerken de benzer zorlu deneyimleri yaşıyoruz. Türlü olumsuzluklarla baş
etmeye çalıştığımız ve halen pandeminin nihayete ermediği hatırda tutularak bu konularda yardıma
ihtiyaç duyarsanız ilgili okul psikolojik danışmanıyla işbirliği yapmanızı öneriyoruz.

Hisar Okulları
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü
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