


Değerli Velilerimiz,
Tüm dünyada olağandışı günlerin yaşandığı, sosyal izolasyon gibi tedbirler sebebiyle evde uzun vakitler geçir-

diğimiz bir dönemden geçiyoruz. Hem kendimizi hem de diğerlerini korumak adına evde kaldığımız bu geçici 
dönemde, eğitime çevrimiçi ortamlarda devam etmek zorunda kaldık. Bu durum hayatın yeni olağan akışına 
uyum sağlamamızı kolaylaştırma, rutinimizi koruma ve derslerden geri kalmamızı engelleme gibi konularda hızlı 
bir dönüşümü de beraberinde getirdi. Bu dönüşüme ayak uydurma ve yeni koşullarda derslere odaklanma ko-
nusunda zaman zaman zorluklar yaşanıyor. Sorunlara onların çözülmek için var olduğunu bilerek yaklaşmak 
gerekir.

Her gün hepimizin maruz kaldığı bilgi kirliliği ve yaşanan yoğun kaygı nedeniyle dikkat dağınıklığı sorun-
larının en yüksek noktaya çıktığını söyleyebiliriz. Gerekenleri yaptığımız sürece güvende olacağımızı bilsek de 
yarının getireceği bilinmeyene odaklanarak yaşamak muhtemel kaygıyı artırabilir ve bu durum derslere odaklan-
mayı da güçleştirebilir. Bilinmeyenin ve kontrol edilemeyenin yarattığı kaygıya odaklanmak yerine bildiğimize 
ve kontrol edebileceğimize odaklanmak, kaygımızı yatıştırıp daha sakin hissetmemize yardımcı olabilir. Canlı 
derslerin bir alışma süreci gerektirdiğini hem veli hem de öğrenciler unutmamalıdır.

Dersler öncesinde
• Öncelikle öğrencilerin uzaktan öğrenme kültürüne uyum sağlaması gerekir. Bu noktada uzaktan öğren-
me ile ilgili çocukların özellikle öğretmenleri tarafından doğrudan bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri 
gerekir. Ayrıca aileler bu süreçte öğretmenlerin süreci yönetmesinde destekleyici rol almalıdır. 
• Öğrenciler, okul günlerindeki günlük rutinlerinde yaşamaya devam etmelidir. Planlama yaparak bu plan-
lamaya uymak hem okulsuz günlerin daha sağlıklı geçmesi için hem de okula başlayınca uyum sorunu yaşan-
maması için önemlidir.

• Velilerin okul ve eğitim sürecinin sürdüğü bilinciyle hareket etmesi gerekir. Yani öğrenci sabah kalktığında
kahvaltısını yapmış ve ders ortamını ayarlamış olmalıdır. Öğrenci dersleri mümkün olan en sessiz ve sakin ortamda 
dinlemelidir. Ders sırasında üçüncü bir kişi tarafından rahatsız edilmeyeceği bir ortamda olması, öğrencinin derse 
odaklanması açısından önemlidir.
• Öğrenciye ev içinde “çalışma alanı” oluşturulmalı. Ders zamanını programından takip edip ders sırasında bö-
lünmeden dinleyebileceği rahat bir çalışma masası uygun olabilir.
• Dersler başlamadan önce telefonunun sesi kısık ve uyarıları kapatılmış olması odaklanma için önemlidir.
• Cihaz şarjı, internet hızı, kulaklık vb. teknik hazırlıklar, özellikle canlı ve interaktif dersler için önceden kontrol
edilmelidir.
• Öğrenci dersten önce hazırlık yapmalıdır (ders içeriğine göz atma, ufak okumalar yapma, hâlihazırda bildikle-
rini hatırlamaya çalışma ve bazı sorular bulmaya çalışma). Hazırlık yapmak ders sırasında odaklamasına yardımcı 
olacaktır.
• Öğrenci,  derslere katılma alışkanlıklarını uzaktan eğitim sürecinde de sürdürmelidir. Örneğin, not tutması
gerektiğinde kâğıt kalemi hazır olmalıdır, her dersten önce o dersle ilgili materyalleri çalışma ortamında hazır bu-
lundurmalıdır.
• Öğrenci ekran başında öğrendiklerini ailelerine anlatabilirler. Öğrendiğini anlatmak öğrenciyi hem motive
eder hem de öğrendiklerini pekiştirmesine yardım eder.
• Dinleyeceği konu ile ilgili, yapabiliyorsa önceden hazırlık yapmak (ders materyaline göz atmak, konu hakkında
kısa bir araştırma yapmak, kendi bilgilerini hatırlamaya çalışmak) dinlerken konudan kopmasını engelleyecektir.



Ders dinlerken
• Öğrencinin dinleme sırasında pasif değil, aktif olması önemlidir. Anlatılanları zihninde canlandırması, 
sorular üretmesi ve dersin öğretmenine iletmeye çalışması teşvik edilmelidir.
• Öğrenci ders esnasında not alırsa bilgi daha kalıcı hâle gelir. Söylendiği şekilde yazmak yerine, duyduğu-
nu kendi cümleleri ile yeniden düzenleyerek yazmak, hem öğrenmeyi güçlendirir hem de sonradan notlara 
çalışmayı kolaylaştırır.
• Bu süreçte en dikkat edilmesi gereken unsur ise çocukları gerçek dışı bilgilerle korkutmamak veya tehdit 
etmemek olmalıdır. Örneğin,  “Kameradan öğretmenin seni görüyor, bu soruları tek tek soracak okul açıldı-
ğında, şimdi arıyorum öğretmenini.” gibi cümleler, gerçek olmadıkları anlaşıldığında hem büyük bir güven-
sizlik yaratır hem de otoritenizi yerle bir eder.

Ders çalışırken
• Çalışma ortamı öğrencinin en rahat odaklanabileceği şekilde düzenlenmeli. Dikkat dağıtan unsurlar ça-
lışma alanından uzaklaştırılmalıdır.
• Önemli ve önemsiz birçok sorunun zihni oyalaması, duygusal ve bedensel sorunlar, ayrıntılara takılmak, 
etrafta dikkat dağıtan uyaranların bulunması dikkatin çabuk dağılmasına sebep olabilir. Öğrencinin dikkatini 
dağıtan sebepler belirlenmeli, sorun varsa çözülmelidir.
• Öğrencinin hayal kurmaya başlarsa hayal kurmayı dinlenme aralığına ertelemesi veya hayal kurması bi-
tince derse dönmesi sağlanmalı. Hayal kurma süreci uzuyorsa kalkıp dolaşması veya fiziksel etkinlikler yap-
ması sağlanmalıdır.
• Öğrencinin net ve ulaşılabilir hedefler saptamasına yardımcı olunmalıdır. Zor parçaları bölümlere ayır-
mak motivasyonunu yükseltir. Çok büyük hedeflere bir oturuşta ulaşmaya çalışmak hem motivasyonunu dü-
şürür hem de sürekli önünde daha çok iş olduğunu düşünerek dağılmasına neden olur.
• Öğrenciler kendi arkadaşları arasında online öğrenme grupları oluşturmalıdır. İlkokul öğrencileri için 
çok uygun olmasa da ortaokul ve lise öğrencileri için çok yararlı olur.

Çocukların bu süreçte, en temel sorunu öğrenmek olmayabilir. Daha önemli sorun psikolojik açıdan iyi olmalarıdır. 
Özellikle sosyal etkileşim sınırlılığı, çocuklarda davranış bozukluğuna yol açabilir. Daha da önemlisi bu süreçte öğren-
ciler dijital bağımlılıkla karşı karşıya kalabilir. Bu noktada öğrenciler, öğrenme desteğinin yanında sosyal ve duygusal 
destek de almalıdır. Okulsuz günlerde bu çocukların konuşmaya, oynamaya ve etkileşim kurmaya çok ihtiyacı var. 

Uzaktan eğitim sürecinde aileler de zorlanabilir. Çocuklarının öğrenme eksiklerine ilişkin kaygıları, ev ortamında 
onları tutabilme sorunları ve geleceğe yönelik büyük endişeler ailelerin başa çıkmak zorunda oldukları güçlüklerdir. 
Bu bağlamda,

• Aileler, öğretmen olma rolüne fazla girmemelidir. Bir süre sonra anne- baba rolü ile öğretmen rolü karışır. Bu 
noktada anne babalar daha çok çocukların öğrenmesi için ortam hazırlayıcı ve destekleyici olan taraf olmalıdır. 
• Aileler, çocukların öğrenme sürecini paylaşmalıdır. Burada birliktelik ve motivasyon, çocukların kendilerini iyi 
hissetmelerini sağlar.
• Aileler, özellikle ilkokulda çocukların okuma-anlama ve matematikte dört işlem becerisini destekleyici önlem-
ler almalıdır.
Bu süreçte yalnız değiliz. Bu zor zamanlarda birbirimizi desteklemek ve sevmek önemlidir. Çocuklarımız; arkadaş-

ları, öğretmenleri ve sevdikleriyle iletişim hâlinde kalarak bu süreci daha rahat geçirebilirler. Evde kaldığımız günlerde 
okulu çok özleyen ve sıkılan çocuklarımızın yanında olup ders dışında bol bol birlikte vakit geçirelim ve süreci en güzel 
şekilde atlatmak için onlara destek olup empati kurmaya çalışalım.

Sağlıklı günler dileriz.
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