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YENİ NORMALDE OKULA DÖNÜŞ 

 
Yaşadığımız pandemi ve karantina süreci sonrasında hayatımıza giren yeni normal 

kavramıyla birlikte hayatımızda pek çok değişiklik meydana geldi. Okulların açılacak 

olması hem velilerin hem de çocukların üzerinde kaygı ve endişe durumlarına yol 

açabiliyor. Bu durumu en iyi şekilde yönetmek ve çocuklarımızı okul sürecine en sağlıklı 

biçimde hazırlamak için birtakım önerilerde bulunuyoruz. 

 

 Okula dönmekten endişe duyan ve strese giren çocuklar için neler yapılmalıdır? 

Öncelikle çocuğunuzu endişe duymaması için zorlamamalısınız; çünkü endişe bir 

koruma mekanizmasıdır. Herkesin zaman zaman bunu yaşayabileceğini vurgulayın ve 

birlikte bunun üstesinden gelebileceğinizi ona hissettirin. Çocuğunuzla empati kurun; 

çünkü kaygılı çocuk onu anladığınızı bilmek ister. Okula dönüş başlı başına stres yaratan 

bir durumdur, özellikle günümüz şartlarında bu durumun kaygı yaratması son derece 

normaldir. Çocuklarınıza endişelerini ifade etmesi için alan tanıyın ve bu konuda onları 

sınırlandırmayın. Sanatsal bir etkinlik veya bir oyun şeklinde günün belli bir saatinde bunu 

yapmasını sağlayın ve zaman dolduğunda endişelerden uzaklaşın. Okulda yapmaktan 

keyif aldığı şeyleri sohbetlerinize dâhil edebilirsiniz, bu çocuğunuzu okula gitmek için daha 

da teşvik edecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Hijyen kurallarının önemini onu tedirgin etmeden çocuğuma nasıl aktarabilirim? 

Her şeyden önce çocuklarımıza karşı dürüst olmak en önemli etkendir. Koronavirüs 

sürecini yalın bir şekilde senaryolaştırmadan çocuğunuza anlatırsanız sizi anlayacak ve 

aranızdaki güven duygusu pekişecektir. Çocuklar oyun halindeyken veya aktivite 

yaparlarken bir şeyleri kavramaya daha açıklardır. Örneğin çocuğunuzla oyun 

oynadıktan sonra onunla birlikte ellerinizi yıkamaya giderseniz, çocuğunuzun bu davranışı 

benimsemesine yardımcı olabilirsiniz. Çocuklar ebeveynlerini örnek almaya eğilimlidirler, 

dolayısıyla söylediğiniz şeyleri aynı zamanda uyguluyor olmanız gerekir. Okulda maske 

takacak olmak veya arkadaşlarıyla fiziksel temasa giremeyecek olmak çocuğu strese 

sokabilir. Bu durum karşısında son derece sakin bir biçimde çocuğunuza mikropların her 

yerde olabileceğini ve kendisinin onları göremeyeceğini anlatın. Ayrıca dışarda bu 

durumu düzeltmek için çalışan pek çok insan olduğundan bahsedin. Hapşırırken veya 

öksürürken dirseklerinin iç kısmını kullanması gerektiğini hatırlatın ve uygulamalı gösterin. 

Sizin de tekrarladığınız hareketler bir süre sonra çocuğunuzda alışkanlık oluşturacaktır. 

 

 Bu süreçte çocuğumun sağlığını ve psikolojisini nasıl koruyabilirim? 

Çocuğunuzla iletişim halinde olmanız her şeyden önemlidir. Onunla sık sık paylaşım 

içinde olmaya çalışabilirsiniz. Okuldaki gününün nasıl geçtiğini sorun ve onu dinleyin. 

Tedirginliklerini fark ettiğinizde çocuğunuzu bu durumdan soyutlayıp kaçırmak yerine 

onunla birlikte adım adım bunun üstesinden gelebileceğinizi ona gösterebilirsiniz. Bu 

süreçte ebeveynlerin tutumu ve davranışı çocuklar için son derece önemlidir. Dolasıyla 

onunla iletişim halindeyken her zaman sakin kalmaya çalışmalısınız çünkü çocuklar 

yetişkinlerin tedirginliklerini anlayabilirler. Tek başınıza altından kalkamayacağınızı 

hissettiğiniz durumlarda bir uzmana danışmanız da yararlı olacaktır. 
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