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Sevgili Öğrenciler, 

 

  Covid-19 salgını sebebiyle değişen yaşam koşullarımıza uyum sağlamada farklı 

deneyimler edindiğimiz süreçlerden geçmekteyiz.  

Salgın sadece fiziksel koşulları değiştirmekle kalmayıp aynı zamanda duygularımızı, 

düşüncelerimizi ve davranışlarımızı da etkiledi.  

Bu süreçten çocukların ve ergenlerin psikolojik olarak nasıl etkilendikleri ve nasıl 

korunacakları hakkında doğru bilgiye sahip olmak, yeni normale uyum ile birlikte okula 

dönüş sürecinde de yeniden gündeme geldi.  

Bu zorlu dönemde, hep birlikte doğru bilgiler ışığında gereken özeni göstererek 

yaşamaya, riskleri azaltarak sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumaya ancak bu sırada işlevsiz 

kaygı ve korku fırtınasına kapılmadan sakin ve sabırlı olmaya ihtiyacımız var. 

Çocuklarımıza ve gençlerimize de aynı değerleri yansıtmak, onlara örnek olmak bu zor 

günlerin en az hasarla atlatılmasını sağlayacaktır.  

Günlük yaşamın rutini dışındaki zorlayıcı yaşamsal olaylar sırasında ya da sonrasında, 

en sık yaşanan duygu, korku ve kaygıdır. Bu duygular son derece normaldir ve hatta 

riskleri belirlemek, önlemleri almak ve gerekeni yapmak için gereklidir fakat bu kaygı ve 

stres, işlevsel olmadığı zaman ise bize ve baş etme becerilerimize zarar verebilir. Zorlayıcı 

yaşamsal olaylar psikolojik, fiziksel ve duygusal açıdan kişilerde stres ve kaygı durumları 

oluşturmaktadır. Bu psikolojik süreç, kişilik özelliklerine, kişinin olumsuzluklara verdiği 

tepkilere ve tecrübelerine göre değişmektedir. 

 Kaygı ve korkunun temelinde belirsizlik yatar.  Bu durum her yaş grubu için rahatsız 

edicidir. Doğru bilgilenmek ve bilgilendirmek ise bu belirsizliği azaltır. Doğru ve güvenilir 

bilgilere sahip olunca, güven duygumuz artar; neyi, nasıl ve ne kadar kontrol 

edebileceğimiz konusunda netleşiriz ve gerekenleri yapmak için daha kararlı oluruz.   

Tüm çocuklar kaygı ve strese aynı şekilde tepki vermez. Çocuklarda takip edilmesi 

gereken sık görülen değişiklikler: 

 Aşırı ağlama ve sinirlilik 

 Büyüyerek geride bıraktıkları davranışlara dönme  

 Aşırı endişe ya da üzüntü 

 Sağlıksız yeme ya da uyku alışkanlıkları 



 
 Kolay sinirlenme ve ani öfke krizleri gibi davranışlar 

 Okul performansının kötüleşmesi ya da okuldan kaçınma 

 Dikkat ve konsantrasyon zorluğu 

 Geçmişte hoşlanılan etkinliklerden kaçınma 

 Açıklanamayan baş ağrısı ya da vücut ağrıları 

 Zararlı madde kullanımı, riskli davranışlar 

 

Ortaokul ve lise öğrencileri söz konusu olduğunda ergenlik dönemini göz önünde 

bulundurmak büyük önem taşımaktadır. Ergenlik dönemi pek çok fiziksel ve duygusal 

değişimin aynı anda yaşandığı bir uyum süreciyken, Covid-19 salgınıyla birlikte yeni 

değişkenler de bu süreci etkilemektedir.   

Pandemi ile mücadele önlemlerinden olan sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasakları 

sebebiyle, evde vakit geçirmek ve sosyal hayatın kısıtlanması, ergenlerin sosyal iletişim 

ihtiyaçlarının karşılanmasını zorlaştırabilmekte; özgürleşme ve bireysel bağımsızlık 

duyguları bu kısıtlama altında ebeveynler vb. ile daha fazla çatışmaya sebep 

olabilmektedir. 

 12-18 yaş dönemindeki gençler bu dönemde evde kalmanın, yaşıtları ile 

görüşememenin getirdiği olumsuzlukları yaşarken bir yandan da akademik alanda 

motivasyon kaybı yaşayabilirler.  Sınav hazırlık döneminde olanlar açısından ise sınav 

hazırlık tempolarının değişmesi söz konusu olabilir ve sınav kaygısı yaşayabilirler. 

Okul yaşamı rutinleri ve akran etkileşimlerinden uzak kalmak bazı ergenleri mutsuz 

edebilir. Alıngan, tahammülsüz olabilir, uyku sorunları yaşayabilirler. Salgın konusunda bazı 

ergenler aşırı kaygılı bir hal alırken bazılarında vurdumduymazlık ve salgını önemsizleştirme 

olabilir. Bu dönemde karşıt fikir ve davranış geliştirme ve kuralları reddetme, aile içinde fikir 

uyuşmazlıkları ve çatışmaların yaşanması olasıdır.  

Yeni normale uyum ve okula dönüş sürecinde çocuğunuzu desteklemek için 

yapabileceğiniz birçok şey var: 

 Çocuklar bir ölçüde çevrelerindeki yetişkinlerden gördüklerine tepki verirler. 

Ebeveynler çocuklarına en iyi desteği COVID-19 ile sakin ve güvenli bir şekilde başa 

çıktıklarında sağlayabilirler. Ebeveynler, daha iyi hazırlanırlarsa, başta çocuklar olmak 

üzere çevrelerindeki diğer kişiler için daha güven verici olabilirler.  

Anne-babaların duygu durumunun pozitif olması, çocukların da psikolojik 

dayanıklılığını ve baş etme becerilerini olumlu etkilemektedir. Çünkü çocuklar 



 

ebeveynlerini ve onların sorun anında nasıl davrandıklarını izlerler. Bu nedenle, aileler 

sadece sözle değil davranışlarıyla da çocuklarına model olmaya çalışmalıdırlar. Kaygı ve 

korkularını aşırı yoğun yaşayan aileler bu süreçte çocuklarını da bu korkuyu yansıtarak 

kaygılandırabilirler.  

Anne-babanın aşırı tepkileri çocukta güvensizlik ve tedirginlik yaratarak onları olumsuz 

etkileyebilir.  Çocukların kaygı ve korkularını anlamak, kabul etmek ve bunlara yönelik 

uygun, gerçekçi, onların anlayabileceği dilde bilimsel açıklamalar yapmak çocuklar için 

çok yararlı olacaktır. 

Çocuğunuza güvende olduğu konusunda güvence verin. Üzgün ve sıkıntılı hissetmeleri 

halinde, bu durumun normal olduğunu belirtin. Bu durumla nasıl başa çıkacaklarını sizden 

öğrenebilmeleri için kendi stresinizle nasıl başa çıktığınızı onlarla paylaşın. Zor duyguları 

yönetmek konusunda ona model olun. Bir haber duyduğunuzda endişelendiğinizi ama 

evde güvende olduğunuzu kendinize hatırlatmanın iyi geldiğini söyleyin. 

 Çocuğunuzun olayla ilgili yayınlara maruz kalmasını sınırlayın. Çocuklar duyduklarını 

yanlış yorumlayabilir ve anlamadıkları bir şeyden korkabilirler. 

 Ergenlik döneminde çocuğu olan ebeveynlerin iletişim becerilerini etkin kullanmaları 

çok önemlidir. Ergen ile salgın hakkında konuşurken onun duygu ve düşüncelerini 

dinlemek, bilimsel kaynakları temel alan bilgi paylaşımları yapmak etkili olacaktır.  

Tepkisel davranışlarının altında yatan duygu ve düşünceleri anlamaya çalışmak 

konusunda ebeveynlerin anlayışlı ve samimi bir tutum içinde olmaları gerekmektedir. 

Çocukların bu dönemde kullandıkları baş etme yollarına saygı göstermek faydalı 

olacaktır. Suçlayıcı ve yargılayıcı ebeveyn tutumları çatışmanın daha da artmasına yol 

açar. 

Ergenlerle birlikte zorlayıcı olmadan ortak etkinlikler yapmak örneğin; film ya da 

belgesel izlemek, sohbet etmek, okuma saatleri yapmak, öğünlerde birlikte olmaya özen 

göstermek, sağlıklı beslenme programları yapmak, beraber yemek hazırlamak etkileşimi 

artıracaktır.  

Alanlarına saygı duyun. Hijyenin çok önemli olduğu bugünlerde bir ergen odası belki 

de en riskli yerlerden biri gibi görünebilir. Bırakın kendi uygun zamanında odasını kendisi 

temizlesin. Yardıma ihtiyacın var mı diye sorun. Odasına izinsiz girmeyin. Sadece belirli 

kurallar belirleyin: yemek yediği şeyleri mutfağa götürmesi, çamaşırlarını kirli sepetine 

koyması gibi.  



 

Onu uyarmak istediğinizde “hiç odandan çıkmıyorsun” gibi yargılamak yerine    

“seninle sohbet etmeyi özledim” diyerek duygularınızdan bahsedin ki o da savunmaya 

geçmeden sizi duyabilsin. 

Kendi günlük programını kendisi yapsın. Onun ders saatlerinde evde sessizlik olsun. 

Evden çalışıyorsanız, mümkünse çalışma saatlerinizin onun ders zamanlarıyla eş zamanlı 

olmasını sağlayın.  

Arkadaşları ve öğretmenleri ile ilgili soru sorun. Sosyal hayatının devam ettiğini ve sizin 

de bunun farkında olduğunuzu hissetsin.   

Zor günler aile birliğini ve takım olma hislerini güçlendirir. Zor deneyimlerden ortak bir 

anlam çıkarmak kişilerin ve ilişkilerin dayanıklılığını artırır.    

Sağlıklı günler dileriz. 
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