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        Covid-19 pandemisi, içinde bulunduğumuz yıla damgasını vuran ve
geleceğimizi de tehdit altında bırakan bir olgu. Bu salgının açıkça
ortaya koyduğu bir şey, psikolojik danışman-terapist-psikologların
ayrıcalıklı bir dünyada yaşamadıklarıdır.  Danışanlarımızla tam olarak
aynı durumdayız: kendimiz, sevdiklerimiz ve genel olarak dünya için
korkuyoruz. Sağlığımız ve finansal güvenliğimiz konusunda endişeliyiz
ve toplu olarak yelken açtığımız keşfedilmemiş sular tarafından
sarsılıyoruz. Yarın ya da sonraki günün ne getireceğini bilmiyoruz ve bu
belirsizlik son derece tedirgin edici.

            Eğer gerçekten yol arkadaşıysak, o zaman bazıları soracaktır:
"Danışanlarımızla aynı şeylerle mücadele ediyorsak, onlara nasıl
yardımcı olabiliriz?" Bu ciddi bir sorudur ve ama bir o kadar da güzel bir
sorudur - ve bir şekilde bizim bu durumun üstesinden gelmemiz
gerektiğini varsayar. Bizi danışanlarımızla eşit düzeyde tutacak bir
salgın gibisi yok! Aksini iddia etmek bile, danışanlarımızla aynı
gezegende yaşadığımızı, onlarla birlikte bu destansı krizden geçtiğimizi
kabul etmemek ve empati için gerekli olan temel şeyi- aynı yollardan
yürümeyi- yok saymak bana tamamen samimiyetsiz görünüyor. Evet,
bazı şeyler hakkında iyi bir bakış açısına sahip gibi görünen, genellikle
nezaket ve rahatlık ortaya koyan ve genellikle hayatta sakinlikle
gezinen bazı insanlar var. Ve sürekli psikolojik bir işkence gölünde
yıkanıyor gibi görünen başkaları da var. Ama hayat akışkandır ve hiç
kimse bu psikolojik duruma tamamen bağışıklık geliştirmiş değildir.
Ama bildiğim bişey var ki "hepimiz bu işte birlikteyiz".
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GİRİŞ
 

Of Rehberlik ve Araştırma
Merkezi olarak odak noktamız
okullarımız-öğrencilerimiz-

velilerimiz ve bizden destek
isteyen tüm vatandaşlarımız.
Onlara gereken hizmeti sunmak
üzere her Rehberlik ve Araştırma
Merkezinde olduğu gibi bizim
merkezimizde de iki birimimiz
mevcut: Rehberlik Hizmetleri
Bölümü, Özel Eğitim Hizmetleri
Bölümü. Bu bölümlerimizdeki
personellerimizin birinci önceliği
vatandaşlarımıza hizmet etmek
ve gerekli psikolojik desteği
sağlamak. Of RAM ailesi olarak
her zaman yanınızdayız.  

MERKEZİMİZ HAKKINDA 

Vizyonumuz

Türk Milli Eğitiminin Genel amaç
ve İlkeleri doğrultusunda Türkiye'

de en iyi Özel Eğitim, Rehberlik
ve Psikolojik Danışma Hizmeti
veren Kurum Olmaktır.

Misyonumuz

Eğitim öğretim kurumlarındaki
rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetlerinin etkin ve verimli bir
şekilde yürütülmesine ilişkin
gerekli her türlü çalışmalarla
birlikte; çalışma bölmemizdeki
özel eğitim gerektiren bireylerin
tanılama ve yönlendirmelerininin
organizasyonunu sağlamaktır.
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        Eğitim bireylerin şahsiyetlerini ve toplumu inşa eden başat bir güçtür. Bir ülkenin eğitim
sisteminin kalitesi ve sağlamlığı o ülkenin yarınlarına köprü niteliğindedir. Türk milletinin eğitime
verdiği önem ve destek onu bugünlere taşımış köklü bir tarihin eseri olmakla birlikte ulusal
bilincimizin, milli birlik ve beraberliğimizin kuşaklar boyunca devam etmesinde bunun büyük etkiye
sahip olduğu söylenebilir. Ülkemizin selameti ve bekası için milli ve uluslararası değerlere sahip,
bilinçli, ahlaklı ve çağımızın gerekli bilgi ve becerilerine sahip bireyler yetiştirmek önem
taşımaktadır. Of Kaymakamlığı olarak, Türk milletinin tarih boyunca sahip olduğu değer ve
erdemlerin aktarılması, ulusal bilincin korunması ve günümüz dünyasının ihtiyaçlarına cevap
verebilen bireylerin yetişmesi amacıyla eğitim alanındaki çalışmalarımızı özveriyle yürütmeye
çalışıyoruz.

          Eğitim bireyin doğumuyla birlikte ailede başlayan, sosyal çevre ile okulda devam eden ve
hayat boyu süren bir süreçtir. Bizler bu farkındalıkla ilçemizdeki bireylerin çocukluktan başlayan
eğitim süreçlerinde onlara tüm fiziksel ve psikolojik koşulları sağlamak için çaba gösteriyoruz. Bu
amaçla ilçemizde; 1 okulöncesi, 11 ilkokul, 13 ortaokul, 8 lise, 11 özel öğretim kurumu, 1 

 Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve 1 Halk Eğitim Merkezi’yle7’ den 70’ e ilçemizdeki tüm
vatandaşlarımızın eğitim olanaklarından yararlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. İlçemizde
öğrencilerimizin okullarımızdaki örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam
ederken halkımızın yaygın eğitim kurumu olan halk eğitim merkezinden maksimum düzeyde
faydalanabilmesi için her türlü hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalarla her yıl halkımıza
yönelik beceri ve istihdama yönelik kurslar düzenleniyor.2019-2020 yılında Of Halk Eğitim
Merkezi’nde yetişkinlere yönelik toplam 254 kurs açılmış bu kurslardan 2235 vatandaşımız
sertifika almıştır. Kursiyerlerimizin bir çoğu içlerinde kadınlarımızın da olduğu insanımız elde
ettikleri bilgi ve becerişlerle kendi işlerini kurarak aile bütçesine katkı sağlamaktadır. Biliyoruz ki
eğitimli insan eğitimli toplum demektir.

             Bilimsel ve teknolojik gelişmeler eğitim alanında yeni alanlar ve gereksinimler ortaya
çıkarmıştır. Of Kaymakamlığı olarak çocuklarımızın değişen dünyaya şimdiden uyum sağlamaları ve
teknoloji kullanımı konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla 2019 yılında Of İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde  “Of Kodlama ve Robotik Eğitim Merkezi’ni kurduk. Böylece
çocuklarımız için teknolojiye ulaşma ve kullanma imkânı sağlamakla birlikte ülkemizin yarını için
çağın gerekli gördüğü beceri ve nitelikleri çocuklarımıza kazandırma noktasında adım attık.
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DÜNYAYI EMEK VERDİĞİMİZ ÇOCUKLAR GÜZELLEŞTİRECEK
       

   Eğitim zihnen, ruhen ve bedenen bireyde değişim ve gelişim sağlar. Bizler bu bilinçle
çocuklarımızın becerilerini keşfetmelerini, geliştirmelerini ve gelişim dönemlerinde ev ve okul
dışında sağlıklı bir ortamda zaman geçirebilmeleri için öğrencileri geleneksel hale getirilen ve 2019
yılında da devam ettirdiğimiz tüm öğrencilerimize yönelik Yaz ve Kış Spor Oyunları ” projesi
düzenleyerek öğrencilerimizi sosyal, kültürel ve sportif olarak kendilerini gerçekleştirme imkanı
sağladık. Böylece çocuklarımız hem  özgüven kazanıyor, hem de ulusal ve uluslararası arenalarda
gelecekte ülkemizi temsil etmelerinin yolu açılıyor. İnanıyoruz ki geleceğin milli sporcuları bu
yavrularımız arasından çıkacaktır.

      Öğrencilerimiz eğitim ve öğretim süreçlerinde birçok problemle karşı karşıya kalabilmektedirler.
Bizler onların karşılaştıkları bu problemlerin üstesinden gelmeleri noktasında destek sağlamaya
çalışıyoruz. İlçemizde mevcut olan Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) çocuklarımızın hem
kişisel olarak gelişimi hem de mesleki anlamda ilgi -yeteneklerinin keşfi ve mesleki
yönlendirmelerinin sağlıklı bir şekilde sağlanması amacıyla hizmet vermektedir. Her yaş grubuna
hizmet veren RAM; okullarımızdaki rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi ve ilçemizdeki bireylere
psikolojik destek ile mesleki-eğitsel-bireysel rehberlik ve aile danışmanlığı konularında gereken
desteği sağlamaktadır. Ayrıca özel gereksinimli bireylerimiz için her konuda hizmet veren bu
kurumumuz her bireyin olduğu gibi özel gereksinimli insanlarımızın da yetenekleri, yeterlikleri ve
becerileri engellenmediği sürece geliştirilebilir olduğu farkındalığıyla toplumun ayrılmaz bir parçası
olan engelli bireylerin yaşamın her alanında yer almaları ve toplumsal yaşamda hoşgörü ile
karşılanan, seven, sevilen, üreten insanlar olarak varolabilmeleri noktasında gereken çalışmaları
yapmaktadır. 
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       Of Kaymakamlığı olarak ülkemizin refahı ve huzuru için eğitimin kapsamının ve niteliğinin
önemine inanıyor ve eğitim alanında yapacağımız çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda örnek
olmayı amaçlıyoruz. Ülkemiz, insanımız ve geleceğimiz için eğitim alanındaki projelerimizin ve
çalışmalarımızın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu yolda Of ilçemizdeki çocuklar, yetişkinler,
yaşlılar ve öğretmenler olarak herkesin üstüne sorumluluk düşmektedir. Unutulmamalıdır ki eğitime
verilen emek hiçbir zaman zayi olmaz.

HAYRETTİN ÇİÇEK

OF KAYMAKAMI



EĞİTİM BEKA MESELESİDİR
      Eğitimin tüm tanımlarındaki temel noktası kalıcı davranış değişikliği olarak ifade edilmektedir.
Bunun yanında inanç ve kültür dünyamızın bizlere yüklemiş olduğu tanımıyla eğitim anne karnından
ölüme kadar devam eden bir süreci kapsamaktadır. İster insanlık için, ister ülkeniz için, isterse
şahsınız için bir hayaliniz, bir hedefiniz olsun, bunu gerçekleştirmenin yolu eğitimdir. Dünyayı ve
kendinizi eğitimle dönüştürüp, değiştirebilirsiniz. O nedenle eğitim ülkeler için aslında bir beka
meselesi olarak da düşünülmelidir. Bugün dünya medeniyetinin geldiği nokta eğitim sayesinde
gerçekleşmiştir. Bu kadar hayati bir meselede plansızlık, programsızlık, mefkûresizlik düşünülemez.
  

      Türkiye Cumhuriyeti kadim bir medeniyetin üzerinde kurulan Türk devletlerinden sonuncusudur.
Türkiye Cumhuriyeti’ni sadece yüzyıllık bir devlet olarak görürsek, olayları ve geldiğimiz noktayı
açıklamakta güçlük çekeriz. En az beş bin yıllık bir tarihi birikime sahip olan Türk devlet geleneği bir
devlet hafızası oluşturmuştur bizde. Bu kadar derin ve eski bir kültüre sahip olan Türk Milleti için
eğitim anlayışı;  milli hafızasını korumak, dünya kültür ve medeniyetine açık olarak yeni bir gelecek
inşa etmek olmalıdır. Unutulmamalıdır ki eğitim milli ve evrensel olursa sağlam ve sağlıklı bir
gelecek; dış tesirlere açık, ithal, durağan olursa tükenmiş ve yok olmuş bir toplum meydana gelir.  

       Ülkemiz genelinde eğitimde son yıllarda gerek fiziksel değişim, gerekse akademik dönüşüm
açısından büyük yenilikler yapıldı. Bu değişim ve dönüşümü ülkenin dört bir yanında görebiliyoruz.
İlçemiz Of için bir değerlendirme yapmak gerekirse fiziki kapasite bakımından Of dört başı mamur bir
eğitim kenti olarak ifade edilebilir. Bugün Of’ta; Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Çok Programlı Lise,
Anadolu Lisesi, Proje İmam Hatip Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezi, Fen Lisesi gibi
okul çeşitliliği bakından önemli eğitim çeşitliliğine sahiptir. Of ilçemiz  derslik başına düşen öğrenci
sayısı bakımından 16-17 öğrenci ile adeta özel okul statüsünde yer alıyor.

         Bugün temizlik ve hijyen noktasında Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında sürdürülen
“Beyaz Bayraklı Okul ” projesinde tüm sağlık ve hijyen kuralları yerine getirilerek 31 okul ve kurumun
31’i Beyaz Bayrak almış durumdadır. Yine pandemi döneminde okulların temiz ve güvenli olmasının
temini için başlatılan “Okulum Temiz Projesinde “ tüm okul ve kurumlarımız gerekli şartları yerine
getirerek belge almaya hak kazanmıştır. Bu bakımdan Kovid 19 tehlikesine karşı okullarımız
sokaklardan daha güvenlidir. Yine eğitimin özerk kurumu olan Of Teknoloji Fakültesi gerek bölümleri
açısından gerekse öğrenci sayısı açısından Of’un yükselen eğitim yıldızı olma yolunda ilerliyor.
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      Of için sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel yapısıyla avantaj ve dezavantajları bir arada barındıran
küçük bir Türkiye Prototipi desek yanlış olmaz sanırım. Burada başarılı olan her yerde başarılı olur. Bu
özellikleri ile Of eğitimde sadece akademik değil sosyal, kültürel, sportif yönlerden öğrencileri
yetiştirerek geleceğin Türkiye’sine; kendine güvenen, milli ve manevi değerlerine sahip insan
yetiştiriyor.  Tüm branşlarda ilkokuldan tutun lise düzeyine kadar “Geleneksel Okul Spor Oyunları” adlı
projeyle spor yarışmaları yaparak hem geleceğin sporcularını yetiştiriyor hem de sağlıklı yaşam ve spor
kültürünü kazandırıyor gelecek nesillere.  



     

 

         Lise öğrencileri için Of Kaymakamlığı, Of Belediyesi ile “Örnek Kişilerle Kendini Anla, Geleceğini
Planla” projesi ile Of’un Türkiye’ye mal olmuş; akademik, bürokrat, siyasetçi, iş insanlarından oluşan
değerleri öğrencilerle buluşturarak öğrencilere ufuk ve vizyon oluşturuluyor.  Büyük heyecan ve
katılımla yapılan dolu dolu geçen böyle kariyer günleri ile geleceğin Büyük Türkiye’sine yeni
başarılı, mutlu ve üretken Oflu isimler katacağına inanıyorum.
     

     Başarıda ailenin dolayısıyla velinin katılımı büyük önem arz etmektedir. Okul, öğrenci, veli
birlikteliği sağlanırsa eğitimde başarısız olmak mümkün değildir. Bu amaçla Of İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü “Ailemizin Öğretmeni” projesiyle öğrenciyle, velisiyle sürekli iletişimde olan öğrencinin
gelişimini, değişimini paylaşan ve anında dönüt alıp düzeltme yoluna giden öğretmenler
ödüllendirilerek, öğretmeler arasında tatlı bir rekabet oluşturuluyor. Bu rekabet eğitimde aile
kültürünün oluşmasına, sağlıklı ve başarılı eğitim oluşmasına zemin hazırlıyor. Böylece veliler
arasında da eğitim konuşulmasıyla yıllardır eğitimin eksik kalan veli ilgisi de sağlanmış oluyor.
Okullarda açılan DYK kursları sayesinde öğrenciler artık dershanelere gitmiyor, okulda gerekli
eğitimi alıyor.
  

 

     Eğitim- öğretimde moral ve motivasyon çok
önemli bir faktördür. Bu manada  okul ve kurumları
ziyaret ederek idareci, öğretmen ve öğrencilerle
buluşup onların moral ve motivasyonlarını artırmaya
çalışıyoruz. Eğitimde kaybedilecek bir ferde bile
tahammülümüz yoktur. Her birey önemlidir ve onun
yeteneklerini ortaya koymasına gayret gösteriyoruz.
Eğitim anlayışımızı tüm topluma mal etmek istiyoruz.
Evde, sokakta, parkta, okulda kısacası şehrin her
yerinde eğitim konuşulsun istiyoruz. Son Bu konuda
da önemli mesafeler aldığımızı da görüyoruz.

    Binlerce yıllık kadim tarihinde hep lider olan Türk
milleti, yeniden Büyük Türkiye hayalini milli eğitimle
kuracağına inanıyorum. Kuşkusuz bu eğitim milli ve
evrensel ilkeler ışığında olmalıdır. Milli, manevi
değerlerine sahip, sosyal, kendine güvenen,
ülkesine ve insanlığa hizmet edecek insan
yetiştirmenin hedefinde olan Of da bu yolda emin
adımlarla ilerliyor. Tarihte yetiştirdiği âlimleri ile
bürokrat ve siyasetçisiyle önemli ün yapmış olan Of,
Kaymakamıyla, Belediye Başkanıyla, Sivil Toplum
Kuruluşlarıyla kısacası tüm dinamikleriyle bu
anlayışa yenilerini ekleyeceğine inanıyorum. Rabbim
bu hayırlı yolda yapacağımız çalışmalarımızda bizleri
muvaffak eylesin.
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KABAHASANOĞLU
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EĞİTİM BEKA MESELESİDİR



AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE

V a h d e t t i n  Ö Z D A Ğ C I

O f  R A M  M ü d ü r ü

     Eğitim ve öğretimin temel amacı; öğrencilerde istendik davranış değişikliklerini ve akademik

bilgiyi sağlamaktır. Eğitim ve öğretimin amaçları yönündeki davranış değişikliklerinin ve verilen

bilgilerin öğrencide ne ölçüde gerçekleşebildiğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi bir eğitim

sistemi içerisinde yapılan değerlendirme işlemlerinin bir bakıma en önemlileri arasında

sayılmaktadır. Eğitim ve öğretim sürecinde öğrenilen istendik davranış ve bilgilerin ölçülüp

puanlanmasına ve bu puan derecesine akademik başarı adını veriyoruz. Akademik başarı için

puan kıstası değişkenlik gösterebilmektedir. Yüksek puan yüksek akademik başarıyı

simgelerken, düşük puan düşük akademik başarıyı yani başarısızlığı ifade eder. Ve bu puan

durumuna göre okullar öğrenci ihtiyaçlarını belirler gerekli tedbirleri alır. Ancak okullarımız

genellikle başarısızlık/düşük akademik başarı yönünde tedbirler almaktadır. Başarılı olanların ise

öğretmeninin belirlediği davranış şekillerine göre davrananlar olduğu ileri sürülmektedir.

Süreçte yüksek puan alanlar başarılı geriye kalanlar başarısız olarak değerlendirilmektedir.

"Bazı  yenilgilerin  nedeni,  insanların  işi  yarıda
bıraktıklarında,  başarıya  ne  kadar  yakın

olduklarını  bilememeleridir.Thomas  Edison."

Başarı; belirli bir eylemin belirli bir sürede içinde gerçekleştirilmesi veya bir hedefi

gerçekleştirmek, ulaşmak anlamında da kullanılabilir. 

Başarısızlık ise; başarının tam tersi olarak nitelendirilebilir; istenen veya amaçlanan bir hedefi

gerçekleştirememek. Bir forvetin gol atması, bir kalecinin %100 lük golü kurtarması, bir

öğrencinin sınavlardan tam puan alması, başarı göstergesi…

"Bazı  yenilgilerin  nedeni,  insanların  işi  yarıda  bıraktıklarında,
başarıya  ne  kadar  yakın  olduklarını  bilememeleridir.Thomas

Edison."
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AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE

Öğretmenin pozitif yaklaşımı
Doğru cevabı olmayan açık uçlu sınıf tartışmaları 
Karar alma aşamasında öğrencinin katılımın sağlanması gibi konular önem arzetmekle

birlikte öğrenmenin önüne geçmez sadece  kolaylık sağlayabileceğini söyleyebiliriz.

Okullarımız başarıyı tüm öğrencilere yayılması gerektiğini göz önüne alacak olurlarsa;

 

Zamanın  kıymetini  çok  iyi  bilirler,

aynı  zamanda  zamanı  etkili  ve

verimli  kullanırlar.

Olumsuz  düşüncelere

kapılmazlar.

İç  motivasyonları  çok  yüksektir.

Geçmişteki  başarı  ve

başarısızlıklarına  takılıp

kalmazlar.  Daima  ileriye

konsantre  olurlar.  Anı  yaşarlar.

Düşüncelerini  harekete

geçirirler.

Ve  en  önemlisi  kitap  okuma

alışkanlıkları  vardır.  Onlar  için

okumak,  okuduğu  üzenine

düşünmek,  düşüncelerini  hayata

geçirmek  ve  neticelendirmek

önemlidir.

Başarılı bireylerin genellikle

uyguladığı benzer yöntemler vardır.

Bunlar;

      Başarısızlık ve başarı, öğrenilmişlik duygularıyla doğrudan ilişkilidir. Birey başarısızlığını;

evlerine, çevresine, kültürüne, geçmişine, ırkına ve yoksulluğuna bağlamaları kişisel

sorumluluklarını yapmamaya ve okul başarısına mazeret bulmaya neden olmaktadır. Bireyin

başarısızlığını; evine, çevresine, kültürüne, geçmişine, ırkına ve yoksulluğuna bağlaması kişisel

sorumluluklarını yapmamaya ve okul başarısına mazeret bulmaya neden olabilmektedir.

Bireyler kendilerine göre başarı yönündeki dezavantajlı durumlara uyum sağlayıp elinden gelen

en iyi performansı  göstermeleri için motive edilmelidirler.  Başarının en büyük destekçisi de

yaptığın işi sevmekle başlar sevmeyi değil sadece takdir edilmeyi, sevilmeyi bekliyorsa başarısız

olma ihtimali yüksektir. 

     Aslında bireyler yapması gereken davranışları ve başarı için uygulaması gereken yöntemleri 

 üç aşağı beş yukarı bilirler. Önemli olan bu bilgileri, düşünceleri iç motivasyon ile harmanlayıp

hayata uygulayabilmektir. Sonuç olarak hayatta başarılı olmak için deha bile olsanız planlı ve

çok çalışmanız gerekmektedir.
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AMA
ANNE EVDE ÇOK SIKILDIM!

 D o ç .  D r .  A z i z e  N i l g ü n  C A N E L
M a r m a r a  Ü n i v e r s i t e s i ,  E ğ i t i m  B i l i m l e r i  B ö l ü m ü

Ö ğ r e t i m  Ü y e s i

i n s t a g r a m @ n i l g u n . c a n e

C o v i d - 1 9  U N I C E F  A i l e l e r  İ ç i n  

E v  İ ç i  D e s t e k  İ p u ç l a r ı :

"Bazı  yenilgilerin  nedeni,  insanların  işi  yarıda

bıraktıklarında,  başarıya  ne  kadar  yakın

olduklarını  bilememeleridir.Thomas  Edison."

Öncelikle bu günlerde çocuklarımızla neler konuşabileceğimize birlikte bir göz atalım:

1. Çocuğunuzun duygularını engellemeyin: Çocuğunuzun ne kadar sıkıldığını, bu süreci hiç

sevmediğini ifade eden cümlelerini engellemeyin. Duygularını açık bir şekilde ifade etmesine izin

verin ve bu duygularını kabul edin. Bırakın özgürce konuşsun. Sorduğu sorulara doğru, açık ve net

cevaplar verin ve gereksiz eleştirilerden kaçının. 

2. Gereksiz korkutmalardan da, gereksiz ümit vermekten de kaçının: Çocuğunuzu süreç hakkında

gereksiz korku uyandıracak konuşmalara maruz bırakmayın. Ancak pandeminin ne zaman biteceği

konusunda hayali ve gerçeği yansıtmayan cümleler de kurmayın. Herkesin elinden geleni yaptığını,

en kısa zamanda bitmesini ümit ettiğinizi ancak her türlü sürpriz gelişmeyi birlikte aşacak bir aile

olduğunuzu söyleyin. 

3. Çocukların ve ergenlerin sordukları soruların cevaplarını bilmemeniz sorun değildir: Eğer o an için

cevaplayamayacağınız bir soru sormuşlarsa bu sizi korkutmasın. Cevabı araştıracağınızı veya üzerinde

düşüneceğinizi söyleyin. Hatta bu durumu birlikte öğrenme fırsatına çevirin. Ancak sadece

güvendiğiniz kaynaklardan edindiğiniz doğru bilgileri çocuğunuzla paylaşın. 

4. Hastalara ve bakım verenlere şefkatli yaklaşımı destekleyin: Hastalığa yakalanan

tanıdıklarınıza veya hasta arkadaşlarına karşı dikkatli konuşmalarına özen gösterin. Onlara karşı

düşmanca veya korkutucu ifadeler kullanmaktan kaçının. Hastalara ve onlara bakan kişilere

şefkat duymamız gerektiğini anlatın. Aynı şekilde tüm sağlık personelimiz içinde teşekkür

edebilmelerini sağlayın. Salgını durdurmak için çalışan ve hasta insanlara bakan

kişilerinhikâyelerini araştırın ve bunları çocuklarınızla paylaşın. 

    Korona günlerinde hepimizin hayali bir an önce eski günlerimize geri dönebilmek. Ama bu

konuda en sabırsız olanlar kuşkusuz çocuklar ve gençler. Uzamış olan online hayat berberinde

pek çok güçlüğü getirirken, ailelere de yeni zorluklar yaşatıyor. Bu konuda UNICEF’in ailelere

destek önerilerini sizler için Türkçe’ ye çevirdim ve içerikleri de olabildiğince açıklayarak uzamış

olan korona günlerinde neler yapabileceğimize dair bilgiler ekledim. Her bir maddeyi dikkatle

okuyarak, çocuğunuzun yaşına uygun açıklamalar oluşturabilirsiniz. 
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     Bu günlerde hepimizi endişelendiren ortak kaygılarımız var. Siz de işe gidemiyor olmak,
okulların kapalı olması, hiç bitmeyen ev işleri, gelir kaybı yaşama konusunda endişe duymak
gibi konularla mücadele etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Öncelikle bu konularda kaygı duymanız
ve tükenmiş hissetmeniz çok normal. Bu durumda evde geçirilen sürenin artması en azından
onları yakından tanımak ve daha iyi bir ebeveyn çocuk ilişkisi kurabilmek adına geliştirici
olabilir. Bu konuda da UNICEF’in evde çocuklarla kaliteli zaman geçirmek, çatışma karşısında
çocuklarla pozitif iletişim kurabilmek ve gerginlik anında evde bir dakikada rahatlama
konularındakitavsiyelerine bir göz atalım: 

Günlük rutinler oluşturun:

    Pandemi hepimizi günlük ev, iş ve

okul rutinlerimizden alıkoymuş

durumda. Bu durum çocuklar ve

ergenler için olduğu kadar

ebeveynler için de zorlanmaları

beraberinde getiriyor. UNICEF’in bu

konuda ki önerisi günü planlamak.

Pandemi boyunca çocuklarla evde

geçen zamanı planlamak, sizin de

kendinize ayıracağınız vakti

arttıracaktır. Bunun için esnek ama

tutarlı bir günlük rutin

oluşturabilirsiniz. 

  Kendiniz ve çocuklarınız için,

yapılandırılmış aktiviteler ve boş

zamanları da içeren bir program

yapabilirsiniz. Bu, çocukların

kendilerini daha güvende

hissetmelerine ve daha pozitif

davranmalarına yardımcı olabilir.

Günlük rutini planlarken çocuklar

veya gençlerin kendi zamanlarını

özgürce ama makul bir şekilde

planlamalarına izin verin. 

     Eğer kendileri planlarsa, uygulama konusunda daha fazla uyum sağladıklarını göreceksiniz.

Planda mutlaka günlük egzersizlere de yer vermeye çalışın. Egzersiz stresi azalttığı gibi,

çocukların ve gençlerin fazladan enerjilerini boşaltmalarına da yardımcı olmaktadır.
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İnternet ortamından
güvenliği sağlamak: 

    Çocuklarımızın çoğu okula

kısıtlı imkânlarla devam ediyor

veya hiç gitmiyorlar. Bu da evde

geçirdikleri süre kadar, online

geçirdikleri süreyi de arttırmış

durumda. Online olarak

sürdürdükleri hayatın kendileri

için önemli olduğunu görmezden

gelmemek gerekiyor. 

      Arkadaşlarına çevrimiçi de

olsa ulaşabiliyor olmak, covid

19’un üzerlerinde ki olumsuz

etkilerini azaltmaya yardımcı

oluyor ve hayatlarına devam

etmelerini sağlıyor. Özellikle

sosyalleşmenin büyük ihtiyaç

olduğu ergenler için bu daha da

önemli bir durum. Ancak

ebeveynler olarak, online hayatın

taşıdığı risklerin de farkında

olmalıyız.

Çocuklarınıza model olun: 

     Bu zor günlerde çocuklarınızın kendilerini pandemiden korumalarında en önemli model
ebeveynleridir. Kendi hijyeninize dikkat etmeniz ve mesafenizi korumanızın çocuklarınız
tarafından gözlemlendiğini unutmayın. Hasta ve yardıma ihtiyacı olanlara ve sağlık çalışanlarına
karşı şefkatli ve işbirlikçi tutumunuzu model alacaklarını da unutmayın. UNICEF’in günü pozitif
şekilde sonlandırmak içinde güzel bir önerisi var. Her günün sonunda birkaç dakikanızı,
çocuklarınızla beraber o günü değerlendirmeye ayırın. O günün en pozitif anının ne olduğunu,
o gün en çok neye güldüklerini veya onlar en çok neyin eğlendirdiğini sorun. Bu gün yaptıkları
en iyi şeyi övgüyle dile getirmeyi unutmayın. Bir sonraki günü daha verimli ve eğlenceli
geçirebilmek için ne yapabileceklerini düşünmelerini isteyin. 

UNICEF çocuklarımızı kontrolsüz internet kullanımında tehlike olarak nelerin beklediğini
şu şekilde sıralıyor:
- Sosyal medya, oyun ve mesajlaşma platformlarında çocukları cinsel amaçlarla hedef seçen

yetişkinler.

- Zararlı içerikler: Şiddet, kadın düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, intiharı ve kendine zarar

vermeyi teşvik etme, yanlış bilgilendirme vb.

- Kişisel bilgileri ve kendilerine ait cinsel fotoğrafları veya videoları paylaşan gençler.

- Akranlardan ve yabancılardan siber zorbalık.
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Ayrıca çocuklarımızla sağlıklı ve
güvenli çevrimiçi alışkanlıklar
geliştirebilmemiz de mümkün.
Bunun içinde;
-     Sağlıklı cihaz kullanımıyla ilgili

“aile teknoloji anlaşmaları” oluşturun.

Bu anlaşmalara çocuğunuzu veya

gençleri de dâhil edin.

- Evinizde bilgisayarsız-cep

telefonsuz alanlar ve saatler

oluşturun (yemek yemek, uyumak ve

oyun oynamak, okul ödevleri..)

- Çocuklarınızın, özellikle

yabancılardan kişisel bilgileri nasıl

gizli tutacaklarını öğrenmelerine

yardımcı olun. Nasıl ki sokakta

herkese güvenmemeleri gerektiğini

öğretiyorsunuz, aynı şekilde online

ortamlarda da herkese

güvenmemeleri gerektiğini anlatın. 

-        Çocuklarınıza çevrimiçi olanın

çevrimiçi kaldığını (yüklediği

mesajlar, fotoğraflar ve videolar)

hatırlatın.
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Bu konuda neler yapabileceğimizi ise şöyle sıralamış: 

- Bilgisayar vb. aletlerde ebeveyn kontrollerinizi mutlaka ayarlayın. 

- Tarayıcınızda Güvenli Arama'yı açın.

- Çevrimiçi uygulamalarda ve oyunlarda sıkı gizlilik ayarları yapın.

- Kullanılmadığında web kameralarını örtün.

     Çocuklarınızla beraber online vakit geçirmenizin ise hiçbir sakıncası yok. Faydalı web

sitelerini, sosyal medyayı, oyunları ve uygulamaları birlikte keşfedin.

Her çocuğun benzersiz olduğunu ve iletişim kurmak için farklı yollar kullanabileceğini

unutmayın.

-          Çocuklarınıza internette kendilerini üzen, rahatsız eden veya korkutan bir şey yaşarlarsa

sizinle konuşabileceklerini ve onları kızdırmayacağınızı veya cezalandırmayacağınızı söyleyin.

-      Tehlike belirtilerine karşı uyanık olun. Çocuğunuzun içine kapandığını, üzüldüğünü,

gizlendiğini veya çevrimiçi etkinliklere takıntılı olup olmadığını fark edin, dikkat edin.



BENLİĞİN
VE BİZLİĞİN KORONA İLE İMTİHANI

P r o f .  D r .  B i l g e  U z u n
Bahçeşehir  Üniversi tesi  Eğit im  Bil imler i  Fakültesi

Psikoloj ik  Danışma  ve  Rehberl ik  ABD.

PERSPEKTİF  Sayı  1  |  sayfa  12

P r o f .  D r .  B i l g e  U z u n
Bahçeşehir  Üniversi tesi

Eğit im  Bil imler i  Fakültesi

Psikoloj ik  Danışma  ve  Rehberl ik  ABD.

Beşiktaş,  Istanbul
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www.bi lgeuzun.com

bilge_uzunn   

Bilge_Uzun    

          Oysa şöyle durup derin düşündüğümüzde

hayatın getirilerini büyük ölçüde

yönetemeyeceğimizin farkına varıyoruz. “Hayat,

siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir.”

(John Lenon)

Hayat, biz planlar yaparken başımıza

gelenlermiş. Daha bir farkına varıyoruz.

Zamanın getirileri yönetiyor bizi. Bizim

yöneteceğimiz kendimiz. Önce sağlığımız.

Fiziksel ve ruhsal iyileşmeler. Ruhumuzun ev

sahibi bedenimize iyi bakmalıyız. Önce biz

sonra sevdiklerimiz. Duygular bulaşıcıdır. Mutlu

olursanız mutlu eder, kaygılı olursanız

kaygılandırırsınız. Ben’den çok biz’cilik

hakimdir kültürümüzde ya, bunu şimdi

değiştirme vakti. Ben iyi olmazsam bizim iyi

olmamız mümkün değil çünkü.

Sınavımız bitti mi dersiniz?
    Yeni eklemelerle devam ediyor. Yeni

öğretiler, yeni farkındalıklarla kapımızda. Biz

zamanı değil zaman bizi yönetiyor. Biz dünyayı

değil dünya bizi yönetiyor. Bizim

yapabileceğimiz uyumlanmak.

               Dünya belki de en büyük sınavından geçiyor. Sınavın adı, Korona- Covid 19. Sözüm ona

Çin’in Wohan kentinden salınıp tüm dünyaya yayılmış grip benzeri ama ötesi öldürücü bir virus.

Sorular hiç bilmediğin yerden çıkıyor. Önlemler anlık alınıyor. Günün ne getireceği belli değil.

2019 yılı Aralık ayında Çin’de salınan sınav 2020 Mart itibariyle ülkemize de yayılıyor. İnsanlık

ben’ li biz’ li telaşelere sarılıyor. Hiç hazır değiliz böylesi bir duruma. Herkes ne yapacağını

şaşıyor. Sorular herkese eşit dağılıyor. Renk, dil, din sormadan, zengin, fakir ayırmadan herkes

bu sınava tabii tutuluyor. Bilinmezler, belirsizlikle korkutur insanı. Doğası böyle. Hayatta

kalabilmek için gelişmiş ilkel beyinden geliyor kaygı mesajı. Bedenimiz kortizol üretiyor,

beynimiz korku. Benliğinden korkuyor kişi. 

- Ya bana bir şey olursa!

                 Hemen ardından gelen sorular biz’ liği vurguluyor.

- Çocuklarım ne yapar?

- Ya annem-babam? Öğrencilerim?

      Kaygıyla takip edilen haberler sarıyor hayatı. Yüz yüze gelemiyoruz da telefon

görüşmelerinin teması belli: Covid19. Birbirlerine öneriler veriyor insanlar. “Aman dikkat et, çok

tehlikeliymiş, sirkeli suya limon damlat gargara yap her akşam yatmadan. Mazallah boğazına

inerse çıkışı yokmuş” Korkutuyor. Yasaklar başlıyor. Hiç alışık değil insan dört duvar arasında

‘hapsedilmeye’ (!) Panik virüsten daha çabuk yayılıyor. Kiminin derisi soyuluyor el yıkamaktan,

boğazı tahriş oluyor gargara yapmaktan, kiminin ruhu aşınıyor farkında olmadan.



(TOPLUMSAL)
CİNSİYET, ŞİDDET VE OKULLARDA PDR HİZMETLERİ

D r .  Ö ğ r e t i m  Ü y e s i  B e t ü l  A Y D I N
Recep  Tayyip  ERDOĞAN   Üniversi tesi

Eğit im  Bil imler i  Fakültesi ,  Psikoloj ik  Danışma  ve  Rehberl ik  ABD.

Merhaba!

     Asistanlık dönemimde öğrencim olan sevgili Yılmaz, bu dergi için katkıma başvurduğunda

"Acaba hangi konudan bahsedeyim?" diye düşündüm. “Birçok hocamız Koronavirüs salgını

süreciyle ilgili içerikler sundular” dediğinde ise  salgın sürecinin daha da şiddetlendirdiği

başka bir konudan bahsetmek geldi aklıma: Şiddet.  Yurt dışında salgın sürecinin etkileriyle

ilgili gerçekleştirilen bazı araştırmaların sonuçları, bu  süreçte kadına yönelik şiddetin birçok

biçimde arttığını gösteriyor. İnsanların bu süreçte evde ve internette daha fazla zaman

geçirmelerinden kaynaklı, özellikle aile içi şiddet ve siber şiddete maruz kalma durumlarında

artış görülürken, sokakların ıssızlaşması nedeniyle kadınların cinsel şiddet görme riski

yükselmiş.  

     

      Şiddet, okullarda PDR hizmetleri kapsamında önleyici ve iyileştirici bağlamda üzerinde en

çok çalışılan konulardan biri. Çünkü, gelişimsel doğasıyla PDR hizmetleri öğrencilerin başarılı

olmaları ve kendilerine uygun kariyerlere yönelmelerinin yanında onların kendilerini ve

başkalarını anlayan, kabul eden, kendi kişisel gelişimlerini sağlarken toplumun da gelişimi için

katkı sağlayan, riskli ve güvenliği tehlikeye atan davranışlardan kaçınan  bireyler olarak

gelişmelerini amaçlar. Önleyici bağlamda ne kadar çalışma yapılsa da, farklı biçimleriyle şiddet

ne yazık ki bugün okullarımızda hem maruz kalanları hem de uygulayanları eğitsel ve kişisel-

sosyal anlamda dezavantajlı konuma koymaya devam ediyor. Şiddet, farklı biçimleriyle (fiziksel,

cinsel, ekonomik, psikolojik...) pek çok kültürde karşılaşılan yaygın bir durum. Konuyla ilgili

birçok araştırmanın sonucu ise cinsiyete dayalı anlamlı bir farklılığa dikkatimizi çekiyor: Hem

kendi aralarında hem de kadınlara dönük fiziksel şiddet biçimini uygulama açısından erkekler

riskli bir grup. Bunun yanında, çeşitli riskli davranışlar nedeniyle okul idaresiyle, kanunlarla,

yasal süreçlerle daha fazla sorunlar yaşama riski altında olanlar da erkekler. Burada amacımız

elbette belli bir toplumsal grubu eylemlerinden dolayı hedef almak ya da farklı bir konuma

yerleştirmek değil. PDR alanında hizmet veren uzmanlar olarak şiddeti ortaya çıkaran faktörlere

dönük müdahalelerle proaktif bir yaklaşım benimsemek bizler için oldukça önemli. Ben de bu

anlamda bazı biçimleriyle (fiziksel, cinsel gibi) erkeklerin daha fazla sergileme eğiliminde

göründüğü şiddet konusuna toplumsal cinsiyet kavramı bağlamında bazı açıklamalar getirmeye

ve neticesinde öneriler ortaya koymaya çalışacağım.
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(TOPLUMSAL)
CİNSİYET, ŞİDDET VE OKULLARDA PDR HİZMETLERİ

     Hepimiz biyolojik olarak bedensel yapımızla, hormonlarımızla bir cinsiyetin üyesi olarak

dünyaya geliyoruz. Ancak hormonlardan, anatomiden ibaret olmayan toplumsal varlıklarız da.

Annelerimiz, babalarımız, öğretmenleriniz, akrabalarınız, medya... Yani toplumsallaşmanızda

etkili olan her boyutun cinsiyetimize göre bizden beklentileri farklıdır. Kadınlar, erkekler olarak

bizden farklı kişilikler geliştirmemiz, farklı sorumluluklar üstlenmemiz, farklı ilgiler

benimsememiz hatta farklı konumlarda durmamız beklenir. Güç, atılganlık, duygusal olmama,

soğukkanlılık, liderlik gibi nitelikler erkeklerden beklenirken; yumuşak, duyarlı, şefkatli, nazik

ve sorumluluk sahibi olmaları beklenir kadınlardan. 

     Günümüzde, hala, kız çocukları erkek çocuklar kadar değer ve kabul görmeyebiliyorken,

kadınlarla bağdaştırılan yukarıda saydığımız nazik, duygusal ve duyarlı olma gibi özelliklerin de

toplumda erkekten beklenen güç, atılganlık gibi nitelikler kadar değer görmediğine şahit

oluyoruz zaman zaman. Nazikçe davranan,  üzüntü ve şefkat  gibi duygularını ifade eden birçok

erkek hangi yaşta olursa olsun bir birey olarak değer görmeyebiliyor hatta dışlanabiliyor.

Çünkü bu özellikler "kadınsı" ve bir erkeğin kadınsı olmaması gerek. Bir tartışmada gücünü

ortaya koymadığında, fiziksel güç gerektiren bir göreve gönüllü olmadığında ya da riskli bir

davranıştan kaçındığında güçsüzlük ve zayıflıkla etiketlenebiliyor erkekler. İlginçtir; erkeklere

atfedilen niteliklere (cesur olmak, atılgan olmak…) sahip olduklarında kadınlar takdir

edilebiliyorken, erkekler şefkatli, duygusal olduklarında dışlanıyorlar. Cinsiyetlere ilişkin

bahsettiğimiz beklenti ve baskılar hem kadınları hem de erkekleri etkiliyor ve erkekler çoğu

zaman baskın, güçlü ve gücünü de gösteren - göstermesi gereken bireyler olmalarını öğütleyen

mesajlar ve rol modelleriyle yetişiyorlar. Şiddet davranışında da pekiştirilen baskın ve güçlü

olma- gücünü gösterme motivasyonun etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani, erkeklerin

sosyalleşmesinde saydığımız pek çok şey onların şiddet davranışını normalleştirmesine hatta

şahit olanların da bu davranışı normalleştirmesine; sıradan ve beklenen bir durum olarak

görmesine sebep olabiliyor. 
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(TOPLUMSAL)
CİNSİYET, ŞİDDET VE OKULLARDA PDR HİZMETLERİ

     Hak savunuculuğu

yoluyla bu çalışmaları

psikolojik danışma ofisi ya

da belli sınıfların dışına

çıkarıp, proje ve benzeri

etkinliklerle geniş kitlelere

ulaşmak ise başka bir

seçenek. Yani, okullarımızda

PDR hizmetleri şiddetin

toplumsal cinsiyet

farkındalığı kazandırmak

suretiyle önlenebilmesi için

zengin bir çalışma alanı

sunuyor ve bu alanda

çalışan uzmanlar olarak bu

konudaki

sorumluluğumuzun

bilincinde olmamız önemli

görünüyor.

    Birkaç yıldır yürüttüğüm " Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" dersi kapsamında öğrencilerime zaman

zaman şu soruyu sorarım: "Bir şansınız olsa, dünyaya farklı bir cinsiyette gelmek ister miydiniz?"

Öğrencilerimin verdiği birçok farklı cevap var elbette ancak sonuç olarak üzerlerinde baskı

yaratan, yukarıda saydığımız beklenti ve sınırlamalar olmasa kadınlar da erkekler de daha mutlu

olabileceklerine inanıyorlar, bunu görüyoruz birlikte. 

 

     Ebeveynlerin şöyle bir çekincesi var:  “Erkek çocuklarımızı şefkatli, duyarlı olarak yetiştirirsek

okullarında, sosyal yaşamlarında zorbalığa uğrarlar mı, ezilirler mi?” Peki, nereden

başlayacağız? Ne yapacağız? "Duyarlılık, şefkat, güçlü olma, duygusallık, nezaket, empati..."

Bunlar cinsiyetinden bağımsız, bir insanı tanımlayan nitelikler, psikolojik ihtiyaçlar değil mi

aslında? 

    Çocuklara, öğrencilerimize cinsiyet, bedensel yeterlik, ten rengi vb. özelliklerini ön plana

çıkararak değil, öncelikle bir  insan olarak kendilerini tanımayı, kendilerine bakabilmeyi ve

değer verebilmeyi öğretebilmemiz başkalarına da aynı bakış açısıyla yaklaşabilmeleri açısından

güzel bir başlangıç olur diyebiliriz. Bu bağlamda, ikinci paragrafta da bahsettiğimiz gibi

öğrencilerin kendilerini tanımaları, anlamaları ve başkalarını da kabul etmeleri gibi çalışmaları

da kapsayan PDR hizmetlerinin toplumsal cinsiyet farkındalığına sahip ve bu anlamda

basmakalıp öğretilerden uzak bir bakış açısıyla sunulması önem kazanıyor. Örneğin, erkek

öğrencilerin kendilerini diğer erkek öğrencilerin de bulunduğu gruplarda daha rahat ifade

edebildiği şeklinde bir toplumsal cinsiyet duyarlılığına sahip olarak; onlarla gerçekleştirdiğimiz

psikoeğitsel grup çalışmalarında riskli ve şiddet içerikli davranışlar ve duyguların ifadesi gibi

konular üzerinde dururken cinsiyetle ilgili toplumsal beklenti ve baskıların rolünü de

tartışmalarına olanak sağlayabilmeliyiz. Bu, kendi davranışlarını anlamaları kadar şiddete maruz

kalma açısından dezavantajlı bireylerin zorluklarıyla ilgili olarak da anlayış geliştirmelerine

yardımcı olacaktır.
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ÇOCUK VE ERGENLERDE 
COVİD 19 PANDEMİSİ VE OKUL KAYGISI

D r .  Ö ğ r e t i m  Ü y e s i  S e r k a n  V o l k a n  S A R I
Recep  Tayyip  Erdoğan  Üniversi tesi ,  

Eğit im  Fakültesi ,

PDR  Anabi l im  Dalı  Başkanı

     Tüm dünyayı etkisi olan COVID 19 salgını çocuklardan yaşlılara kadar geniş bir gurubu etkisi

altına aldı. Bu süreçte hastalıktan hayatını kaybedenlerin çoğunlukla yaşlı insanlar olduğu,

çocuklar üzerinde hastalığın belirgin bir etkisinin gerçekleşmediği gibi çeşitli araştırma

sonuçları yayınlandı, yayınlanmaya da devam ediyor.

   Salgının ilk günlerinde ortaya çıkan “hastalığın yıkıcı etkilerinin olduğu” algısı, bugün de

halen devam etmektedir. Yetkililer bu etkileri azaltmak adına tüm dünyada karantina tedbirleri

uygulamakta, okullar kapatılmakta, sosyal alanlara girişler kısıtlanmaktadır. Bu yazının yazıldığı

tarih itibariyle benzer tedbirler uygulanmaya devam edilmektedir. 

   Salgının yayılması süreci dikkate alındığında birtakım tedbirler alındığı dikkati çekmekle

birlikte, meselenin psikolojik boyutu hakkında yeterince araştırmanın yapılmadığı, özellikle

çocuk ve ergenler gibi risk grubu olan örneklemler hakkında yeterince araştırma yapılmadığı

anlaşılmaktadır. Pandeminin insanların zihninde yarattığı ölüm kaygısı, ağır hasta olacağı

endişesi, yakınlarına bir zarar vereceği korkusu yetişkin insanları olduğu kadar çocuk ve

ergenleri de tedirgin etmektedir. Bu noktada özellikle ailelerin çocukların bu tür haberlere

maruz kalmasının önüne geçmeleri, pandemi hakkında gerçekçi ve doğru açıklamalar

yapmaları önem arz etmektedir. Kaygı, gelecekle ilgili belirsizlik durumları olduğunda ortaya

çıkan temel bir duygudur. Bu duyguyu bazen olumlu olarak bile niteleriz. Çocuk ve ergenlerde

pandemi konusunda en çok kaygı uyandıran söylemlerin anne ve babalara ait olduğu gerçeği

ile karşı karşıya olduğumuzun altını çizmek gereklidir.  Bu bağlamda ailelere bu süreçte

çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiğiyle alakalı şu hususlara vurgu yapmanın faydalı

olacağını düşünmekteyim. Çocuk ve ergenler henüz yaşamlarını sürdürmek ve ihtiyaçlarını

karşılamak adına ailelerine bağımlı durumdadırlar. Aileleri içerisinde bu pandemi sürecine dair

duydukları felaketleştirilmiş düşünceler, yüksek kaygı hali, çaresizlik tanımlamaları haliyle bunu

duyan çocuk açısından kaygı verici bir duruma dönüşebilecektir.
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ÇOCUK VE ERGENLERDE 
COVİD 19 PANDEMİSİ VE OKUL KAYGISI

     Ebeveynlerin çocuklarının pandemi haberlerini doğru algılamaları için gerekli açıklamaları

yapmaları önemlidir. Hastalıkla ilgili belirsizliklerin çocukların zihninden uzaklaştırılması

gereklidir. 

    Bu konu özellikle okulların açılma süreciyle birleştiğinden, bazı çocukların hem okul kaygısı

hem de pandemi sürecine ilişkin kaygıları birlikte yaşayabildikleri gözlenmektedir. Bazı

durumlarda çocukların okullarda hastalık kapma endişesi taşıdıkları, okula gitmeye karşı direnç

gösterdikleri gözlenebilmektedir. Okul kaygısı halihazırda zaten öğrencilerin uyum sürecini

etkileyen olumsuz bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna ek olarak pandemi sürecinden

doğan kaygıları da sürece eklediğimizde öğrencilerin okula uyumla alakalı zorlanacakları

meselelerin sayısı artmaktadır. Bu noktada veli okul işbirliğinin geliştirilmesi önemlidir.

Özellikle verilerin çocuklarda kaygı uyandırmayacak dili edinmeleri adına eğitilmeleri

önemlidir. Toplantıların çevrimiçi olmasına dikkat edilmelidir. Öğretmenlerin de okullarda

çocuklara karşı ve kendi aralarında kullandıkları dilin doğru olmasına, kaygı verici algılar

yaratılmamasına dikkat edilmesi önemlidir. 

    Okul kaygısı yaşayan bir çocuğun temel düşünme biçimi, ailesinden anne veya babasından

ayrı kalma, onları istediği zaman görememe veya göremeyeceğini düşünme, ailesinin onu

okulda unutabileceği gibi çeşitli düşünceler olmaktadır. Bu düşüncelerin aşılmasında çocukta

temel güven duygusu yerine gelene kadar, bu endişelerin kaynağı olan güvende miyim?

Sorusuna kendi zihninde cevap bulana kadar ebeveynin okulda, sınıfta, koridorlarda veya okul

bahçesinde olması önemlidir. Sistematik bir uzaklaştırma tercih edilmelidir. Pandemi kaygıları

için ise, ailenin çocuğuna pandemi konusunda gerçekçi açıklamalar sunması, çevrelerinde

yaşanan hastalıklar veya vefatlar konusunda kaygıları ne ise bunları giderici açıklamalar

yapması önemlidir. Eğer aşılamayan kaygılar var ise mutlaka bir çocuk ve ergen uzmanından

yardım talep edilmesi, bu süreçte atılabilecek en doğru adımlar arasında görülmektedir.

Dünya hızla değişmektedir. Her gün karşımıza yeni sorunlar ve gündemler çıkmaktadır. Biz ruh

sağlığı uzmanları, eğitimciler, çocuk ve ergenlerin sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için görev

başındayız. Sorunlar her zaman yaşanabilir, gerçekçi olmak, öz-güveni yüksek olmak, problem

çözmeyi bilmek bu çağın altın becerileri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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    Aile içerisinde pandemi süreci

içinde kaygı verici konuşmalar

yapmak, bir yakını hasta olduğunda

felaketleştirilmiş senaryolardan

bahsetmek çocuk ve ergenleri

olumsuz düşüncelere

sürükleyebilir. Bunun yerine

hastalığın korunma yollarından,

kurallardan, tedavi olup iyileşen

binlerce insan olduğundan

bahsetmek ve hep bir umut ışığı

olduğu mesajını zihinlere

yerleştirmek en doğru harekettir.



AYRILIK KAYGISI YILI; 
2020 DE OKULA DÖNÜŞ HİÇ OLMADIĞI KADAR ZOR

   Çocuklar eğitim- öğretim süreçleri boyunca

birçok olumlu ve olumsuz durumla karşı karşıya

kalabilmektedirler. Özellikle eğitim hayatının ilk

yıllarında aileden kopma yeni bir ortama uyum

sağlama konusunda bir takım problemler

yaşayabilmektedirler. Bunların başında ayrılık

anksiyetesi yer almaktadır.  Hayatın ilk yıllarında

da ortaya çıkabilen ve  normal çocuk gelişiminin

bir parçası olan ayrılık kaygısı bir çocuğun temel

bağlanma figüründen ayrılmaya gösterdiği bir

tepkidir. 

    Ayrılık anksiyetesi her çocuğun bireysel özelliklerine göre değişkenlik gösterir.  Bazı bebekler

anneden çok kısa bir süreliğine uzak kaldığında histerik hale gelirken, diğer çocuklar bebeklik,

yürümeye başlayan çocukluk ve okul öncesi dönemlerindeki ayrılıklarda normal kaygı sergiliyor

gibi görünebilmektedir. Ancak bu süreci olumsuz etkileyen diğer çevresel faktörlerde –

pandemi gibi- mevcuttur. 

   Psikolog Dr. Rebecca Schrag Hershberg pandemi sürecinden bahsederken, "Tüm hayatlarımız

bir şekilde alt üst oldu ve çocuklarımız da buna bir istisna değil" diyor . "Birçok çocuk

sonbaharda okula geri dönme konusunda bazı zorluklar yaşıyor ve halihazırda var olan

kaygıları artabiliyor. Ebeveynlerin bunu normal bir durum olarak görmesi ve bunun bir şekilde

bitecek bir süreç olacağını kabul etmesi gerekiyor."
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U z m .  P s i k o l o j i k  D a n .  M e d i n e  B A Ş A R A N

“Hiçbir tutku, aklın hareket etme ve mantık yürütme gücünü korku kadar
zedelemez.”  

EDMUND BURKE

      Pandemi sürecinde ayrılık kaygısı yaşayan çocuklar için özellikle ebeveynlerin dikkat etmesi

gereken bazı önemli noktalar var. Bunlar neler? Öncelikle ;

Bu  yı l  yeni l ik ler in  neler  olacağını  söyleyin Ve  neyin  aynı  olacağı  hakkında  konuşun.

Öğretmenler  maske  takacak  mı  onunla  i lgi l i  açıklama  yapın.

Ekstra  el  yıkama  veya  yeni  bir  beslenme  saat i  rut ininin  olup  olmayacağını  anlat ın.

      Klein, "Pandemi sürecinde okula başlayan daha büyük çocuklar; ortaokul ve lise öğrencileri

muhtemelen arkadaşlarını gördüklerinde rahatlayacaklardır. Elbette COVID-19'un getirdiği

endişelerin yanı sıra pek çok yeni uygulamaya sahip olacaklardır ve yeni duruma uyum

sağlamaları pek de kolay olmayacaktır. Bu noktada ebeveynler çocuğun yaşı ne olursa olsun,

okula uyum sağlarken karşılaşacağı zorluklara dikkat etmelidirler.

     Ayrılık anksiyetesi olan çocuklar, kendisine veya temel bağlanma figürüne zarar geleceğini

ve bu sebeple tekrar birleşemeyeceklerini düşünürler. Bir bireyin ayrılık anksiyetesi tanısı

alabilmesi için bu durumun çocuklarda en az 4 haftadır, yetişkinlerde ise en az 6 aydır devam

ediyor olması gerekmektedir.



AYRILIK KAYGISI YILI; 
2020 DE OKULA DÖNÜŞ HİÇ OLMADIĞI KADAR ZOR

Anneler ve Babalara;
     Ayrılık kaygısından kurtulmanın püf noktası ayrılık öncesi kendinizi bu duruma hazırlamak.

Okulöncesi eğitimine başlayacak bir çocuk okula gitmeden kademeli olarak anneden

ayrılmaya başlamalı. Hem çocuğun hem de annenin bu duruma alışması için öncelikle prova

yapması gerekir. Çocuklar gibi ebeveynler de ilk ayrılık esnasında kaygı yaşar. Çocuklarınızdan

ayrılmaya başladığınız andan  itibaren dakikalar içinde ağlamayı kestikleri sık sık hatırlatılsa

da, kaçınız çocuğunuz bacaklarınıza sarıldığında, sizin kalmanız için ağladığında " her şeyi

yanlış yaptığınızı " hissediyor ve ayrılığın yasını tutuyor? Tamamen normal bir davranış ve

anlamlı bir bağlanmanın güzel bir işareti olmasına rağmen, ayrılık kaygısı hepimiz için son

derece rahatsız edici bir durum olabilir. Kontrol edilemediğinde daha uzun yıllar sürebilir.

Özellikle okul sürecinde ebeveynleri zor durumda bırakabilecek olan bu  duygusal durum;

onlar açısından sık sık benzer yanlışlar tekrarlanıp süreci daha da zorlaştırabilir. Bu süreçte sık

tekrarlanan hatalara düşmemek ve yapılmaması gereken davranışlardan kaçınmak ile geçişleri

iyileştirmek için gerekli ipuçlarına dikkat etmek oldukça önemli.
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 Sık Yapılan Yanlışlar - Yapılmaması
Gerekenleri kısaca sıralayacak olursak;
 - Rapor almak                                                                                                                                                                   

-  Okul/sınıf değiştirmek

 - Bir süre evde kalmasına izin vermek          

 - Bağırmak, ceza vermek, hakaret etmek

 - Okulu dondurmak                                                                                  

-  Neyse seneye gider artık» demek

-«Nasılsa iyileşti» deyip takipleri kesmek    

-  İlaç tedavisini düzenli kullanmamak ya da

kesmek

Ayrılık kaygısı hakkında gerçekler ve Geçişleri iyileştirmek için ipuçları :

Bebekler :Ayrılma anksiyetesi, bir çocuk nesne sürekliliğini ( sakladığınız eşyanın
kaybolmadığını) anladıktan sonra gelişir.  Bebeğiniz gerçekten gittiğinizi anladığında, bu
durum onu huzursuz edebilir. Bazı bebekler 4 ila 5 aylıkken nesne sürekliliği ve ayrılık
anksiyetesi sergilemesine rağmen, çoğu 9 aylıkken daha güçlü ayrılık anksiyetesi geliştirir.
Bebeğiniz aç, yorgunsa veya kendini iyi hissetmiyorsa, ayrılma daha kötü olabilir. Ayrılık öncesi
mutlaka fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayın ve çocuk için zor bir günse geçişleri kısa süreli tutun
çocuğun diğer rutinlerini değiştirmeyin( yemek yeme ve uyku saatleri gibi).

Yeni Yürümeye Başlayan Çocuklar : Pek çok çocuk, bebeklik döneminde ayrılık kaygısı yaşar
ve 15-18 aylıkken ebeveyne zorluk çıkarmaya başlar. Çocuklar aç, yorgun veya hasta
olduklarında ayrılıklar daha zordur - ki bu, yürümeye başlayan çocukluk döneminde birçok
çocuk için geçerli bir durumdur! Çocuklar, yürümeye başlayan çocukluk döneminde
bağımsızlık geliştirdikçe, ayrılıkların daha fazla farkına varabilir ve yoğun kaygı yaşayabilirler.
Çocuklarda ayrılık esnasındaki kaygıları yüksek olursa; davranışları olumsuz, ağlamaklı ve
durdurulması  daha da zor olabilir.

Okul öncesi çağındaki çocuklar: Çocuklar 3 yaşına geldiğinde, kaygılarının veya ayrılıktan

duydukları hoşnutluklarının bizim üzerimizdeki etkisini en açık şekilde anlarlar. Bu nedenle

tutarlı olun; okula çocuğunuzun ricasına göre dönmeyin ve kesinlikle ayrılık kaygısı sebebiyle

planları iptal etmeyin. Tutarlı ve kararlı duruşunuz buna yönelik açıklamalarınız çocukların da

duyguları üzerinde etkisi olacaktır.



AYRILIK KAYGISI YILI; 
2020 DE OKULA DÖNÜŞ HİÇ OLMADIĞI KADAR ZOR

Dikkat : Ayrılırken çocuğunuza tüm dikkatini verin, sevgi dolu olun ve şefkat gösterin. Onun
tüm tuhaflıklarına, bahanelerine veya kalmanız için ağlamalarına rağmen ayrılık süresini kısa
tutun ve çabucak veda edin. Süre uzadığında ayrılık daha da zorlaşır.

Sözünüzü tutun ; Geri dönüş sözünüze sadık kaldığınızda çocuğunuz sizsiz olabileceğinden
emin oldukça, onun zihninde güven ve bağımsızlık inşa edebileceksiniz. Bu konuda yapılan en
büyük hata verilen sözü tutmayıp, zor bir geçişten kısa bir süre sonra çocuğu “ziyaret etmek”

için sınıfa dönmek. Onu özlemek, merak etmek ve yatıştırmayı istemek iyi niyetinizden kaynaklı
olsa da, ayrılık kaygısını arttırmakla kalmaz, sürece yeniden başlamanıza sebep olabilir.
Çocuklar ikinci seferdeki geçiş aşamalarında ve sonraki günlerde ayrıldığında neredeyse
nükleer silah gibi olabilirler. Bu davranışınız süreci daha da zorlaştırır ve uzatır. Aynı şekilde söz
verilen saatten daha geç gelmekte yine güveni zedeler ve ansiyeteyi arttırabilir.

Çocuğunuza net ve anlaşılabilir açıklamalar yapın: Geri dönüşünüzü konuşurken,
çocuğunuzun anlayabileceği zaman ifadelerini kullanın. Öğleden sonra 15: 00'a kadar
dönecekseniz, çocuğunuza onun anlayabileceği bir şekilde söyleyin; örneğin, " Beslenme
saatinden sonra veya öğleden sonra öğretmen son etkinliğimiz demeden önce döneceğim "

deyin . Anlayabileceği zamanı tanımlayın. Uzun sürecek ayrılıklarda dönüşünüz hakkında "

uykular " açısından bahsedin . "3 gün sonra evde olacağım " demek yerine " 3 uyuduktan sonra
evde olacağım " deyin .

Ayrılık Kaygısı İle Nasıl  Başedilebilir?

Ayrılma Anını Kısa Tutun; Büyük lig maçı
tarzı el hareketleri yapmanız, çocuğa
öpücükler vermeniz veya ayrılırken çocuk
için özel bir nesne (battaniye veya oyuncak)
sağlamanız gerekse bile, vedayı kısa ve tatlı
tutun. Eğer oyalanırsanız, geçiş süresi de
kaygı da artar. 

Tutarlı olun; Beklenmedik faktörleri
mümkün olduğunca ortadan kaldırın, her
gün aynı saatte aynı ritüelle aynı şekilde
ayrılmaya çalışın. Bu rutin davranışlar,
kaygıyı azaltabilir ve çocuğunuzun aynı
anda hem kendi bağımsızlığını hem de size
güven oluşturmasını sağlayabilir.

Ayrılık pratiği yapın ; Çocuğunuzu annenizin evine gönderin, sizin olmadığınız bir ortamda
oyun etkinlikleri ayarlayın, arkadaşlarınız ve ailenizden hafta sonu sizin için (bir saat bile olsa)
çocuğunuzla ilgilenmesi konusunda yardım isteyin. Çocukları bakıcıya vermeden veya
anaokuluna başlamadan önce, yani yolları ayırmadan önce gideceği ortamı ve kişiyi iyice tanıtıp
güven bağı kurmasını sağlayın. Çocuğunuza yokluğunuzda hazırlık, deneyim ve gelişme şansı
verin!
     Okul öncesi yıllardan sonraki dönemlerde ayrılık anksiyetesinin devam etmesi nadirdir.
Kullandığınız yöntemler ve tutumlarınız bu süreci uzatabilir veya daha kısa sürmesini
sağlayabilir. Çocuğunuzun sizsiz olmaya alışamadığından endişeleniyorsanız, bir uzmanla
(psikolog- psikolojik danışman- pedagog) görüşün. Uzmanlar kesinlikle aynı durumdaki ailelere
destek olmuştur ve rahatsızlığınızı yatıştırmanıza ve ikinizi de destekleyecek bir plan
belirlemenize yardımcı olabilir.
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ÇOCUKLAR
İÇİN PSİKOLOJİK YILMAZLIK

    Psikolojik Yılmazlık kavramı birçok araştırmacı tarafından incelenmiş olup çeşitli tanımlar

yapılmıştır. Türkçede yılmazlık, kendini toparlama gücü ve psikolojik dayanıklılık gibi

tanımlamalara karşılık gelmektedir. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan tanım ise yılmazlıktır.

Nitekim yılmazlık kelimesi Latince sağlam, esnek anlamlarına gelen “ resiliere” kökünden

türetilmiş olup, bir maddenin esnek olması ve aslına kolayca dönebilmesini ifade etmektedir.

Olumsuz-yıpratıcı yaşam olaylarına maruz kalma konusunda birçok bilim dalının ortak görüşü;

hayatımızda yaşadığımız  kötü hayat deneyimlerinin üstesinden geldikçe daha da güçlenip

toparlanabilmeleri konusu yılmazlık kavramı çatısı altında toplanmıştır. Yapılan tanımlara

bakacak olursak psikolojik yılmazlığı tek bir boyutta incelenemeyeceği söylenebilir. Ortak

noktalardan hareketle psikolojik yılmazlık olgusunun dinamik bir süreç olduğu, geliştirebilir

nitelikler içermesi, zorlu yaşam olayları karşısında etkili bir şekilde baş edebilmeyi ve sağlıklı

uyum geliştirme veya yeterlilik geliştirebilme süreçlerini içermesi; bireyin zorlu yaşam olayları

ve riskler karşısında uyum sağlama yeterliliğine sahip olup yaşamın farklı alanlarda başarılı

olmayı içeren bir süreç olarak nitelendirebiliriz.
     Dünyanın varoluşundan beri hayatımızda her zaman zorlayıcı yaşam olayları olmuştur. Örneğin

deprem, sel, savaş, salgın hastalık gibi. Biraz daha özele indirgeyecek olursak boşanma, aile bireylerden

birinin kaybı, göçe maruz kalma gibi olumsuz yaşam olaylarına maruz kalınabilir. Bu gibi durumlar her

yaştan insanda farklı seviyede olumsuz etkiler bırakabilir. İnsan kişiliğinin temelleri atıldığı çocukluk

döneminde yaşanan travmatik olaylar çocukluk hayatlarının ileriki dönemlerinde yaşayacağı zorluklar

karşısındaki etkilenme düzeylerini ve baş etme becerileri konusunda yeteneklerini etkileyecek en önemli

öğelerdir. Özellikle erken çocukluğun 0-6 yaşlar arasındaki süreci kapsayan okul öncesi yılları; kişiliğin

oluşması ve şekillenmesi, temel bilgi ve becerilerinin kazandırılması, çocuğun bilişsel, fiziksel, dil,

duygusal ve sosyal yönden önemli ilerleme kaydettiği bir dönem olması sebebiyle yaşamın en kritik

dönemlerinden biridir. Bu yüzden bu dönemde çocuklar için yapılan çalışmalar çocukların başarılı ve

sağlıklı bireyler olması için çok önemlidir.

      

    Çocukluk döneminde psikolojik yılmazlığı etkileyen bazı risk faktörleri şunlardır; 'Erken
doğum, olumsuz yaşam olayları, ebeveynlerin boşanması, ebeveynle çocuk arasındaki
sağlıklı ilişki olmaması, kalabalık aile ortamı, aile içinde birliğin olmaması, geçimsiz
ihmalkar aile, yoksulluk, özgüven eksikliği, bir grup içinde kendini azınlık olarak görmesi
gibi olaylar gösterilebilir.' Bununla birlikte zorlayıcı yaşam olaylarına maruz kalmak çocukların

hayatta başarısız bir birey olacağı anlamına gelmez. Zaten psikolojik yılmazlık zayıf olmamak,

hiçbir riske açık olmamak demek değildir. Psikolojik yılmazlık, ebeveynlerin çocukları stres dolu

ve karmaşık dünyalarının tadını çıkarırken, zorluklarıyla da başa çıkabilmeleri için

geliştirmelerini umduğu özelliktir. 
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ÇOCUKLAR
İÇİN PSİKOLOJİK YILMAZLIK

     Risk faktörlerinin yarattığı olumsuz etkiyi azaltabilmek için koruyucu faktörler gereklidir.

Bunlara örnek olarak, bilişsel beceriler ve zeka düzeyi, olumlu benlik algısı, empati ve mizah
gelişimi, olumlu aile ortamı, elde edile başarılar, avantajlı sosyoekonomik durum, sağlıklı
kişiler arası ilişkiler, yüksek öz yeterlilik algısı verilebilir. Koruyucu faktörler, risk

faktörlerinin bireyler üzerinde psikolojik ve biyolojik açıdan olumsuz sonuçlar doğurma

ihtimalini azaltan olumlu özellikleri ve bireylerle, olumsuz yaşantılar arasında kalkan işlevi

gören faktörleri betimlemektedir. Psikolojik yılmazlık oluşumunu etkileyen faktörlerin bilinmesi,

yaşanabilecek sorunlarla baş etme becerisi için önleyici çalışmalar yapılmasını sağlayacaktır.

     Hayata başlangıç olarak nitelendirdiğimiz okul öncesi dönemde (0-6 yaş) ailelerin çocuklarla

olan iletişimi psikolojik yılmazlık oluşumu açısından etkilerinin yüksek olduğu bir dönemdir.

Özellikle bu dönemde demokratik aile tutumlarının çocukların psikolojik yılmazlık üzerinde en

önemli etkiye sahip olduğu yapılan araştırmalar sonucunda bulgulanmıştır. Yani çocuklarımızı

yetiştirirken sevgi dolu, sabırlı ve gerektiğinde kuralcı olmalıyız. Yine buna ek olarak çocuktan

bulunduğu yaşına uygun beklentiler içine girmeliyiz ve ilgi ve yeteneklerine uygun aktivitelere

girmesini teşvik etmeliyiz. Anne ve baba tarafından teşvik edildiğini gören çocukta başarma

isteği artacak ve kendi olan güveni yükselecektir. Çocuklarınızdan ulaşılabilir yüksek

beklentiler beklemek ve onlara gerekli desteği sağlamak onlara  hayatın her noktasında başarılı

olmaya yönelik motivasyon kaynağı sağlayacaktır.

    Psikolojik yılmazlığı zorluklar karşısında dik durabilmekten ziyade zorluklara uyum sağlayarak

hayatını devam ettirebilmek olarak nitelendirmek daha uygun olacaktır. Bundan dolayı

çocuklarınızın yaşamını daha etkin ve uyumlu bir şekilde sürdürebilmeleri için sosyal problem

çözme becerilerinin geliştirmeleri gerekmektedir
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ÇOCUKLAR
İÇİN PSİKOLOJİK YILMAZLIK

Çocukların sosyal problem çözme becerilerin artması için bazı noktalara dikkat etmek
gerekir. Bu nedenle ailelere şu şekilde öneriler verilebilir.

Çocuklara yardım istemek, tuvalete gitmek ya da başka bir çocuğa ait bir oyuncağı

istemek gibi günlük problemleri çözme sürecini öğretin.

Öğrenmeyi güçlendirmek için sosyal problem çözme adımlarıyla ilgili bir şarkı yazın ve

söyleyin.

Öykü kitaplarını okuyun bir problemle karşı karşıya kalan karakterleri izletin ve çocukların

olası çözümleri ortaya atmasını sağlayın

Çocukların bir problem çözümünde, birçok çözüm yolu olduğunu anlamalarına yardımcı

olun yaratıcı ve esnek düşünmelerini teşvik edin.

Çocukların başarılarını kutlayın ya da övün ve diğer çocukların tecrübelerinden

faydalanabilmeleri için sorunların nasıl çözüldüğünü tartışın. 

Çocukların belirli bir durumda yaptıkları eylemlerin( tehlikeli ve zararlı değilse )

sonuçlarını yaşamlarına izin verin. Neler oldu ve neden oldu(hem olumlu hem olumsuz

sonuçları ) tartışın.

Çocuğun önce çözümler bulmasını ve bu çözümler ilk seçimimiz olmasa da denemelerini

sağlayın. Bu çocuğun hangi çözümlerin işe yaradığını keşfetmesine ve bağımsız

düşünceyi geliştirmesine olanak tanır. Çocuk sıkışmışsa ona yardımcı olacak bir örnek

verin.

Çocukların ilk çözümleri problemi çözmezse, tekrar denemelerine veya başka bir çözüm

yolu aramalarına teşvik edin. Azim başarının anahtarıdır.

  Gelişen dünya ile birlikte insanın

hayatındaki sorunlarda artmaktadır ve

eğitimin ailede başladığından yola çıkarak

ebeveynlerin üzerine düşen sorumluluklar

da artmaktadır. Werner ve Smith’in 1989

yılında yapmış oldukları, 40 yılı aşkın bir

süreyi kapsayan bir araştırmada ‘yılmaz

çocukların’ yaşamlarında ailelerinden başka

,karşılaştıkları olumlu modelleri; sevdikleri ve

onlar için sadece akademik beceriler

kazandıran bir danışman olarak değil, aynı

zamanda kişilikleri için ‘’güvenli ve olumlu

bir model’’ olarak gördükleri öğretmen

oldukları belirlenmiştir. 

     Uyumsuz ve dezavantajlı ortamlardaki çocuklar, eğer akademik olarak dikkatli, yeterli ve

kendileriyle ilgilenen öğretmenlere sahip olan okullarda eğitimlerine devam ederlerse,

yılmaz özellikler gösterme olasılıkları daha fazladır.

      Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha yılmaz bireyler olması, bununla birlikte

hayatta daha başarılı ve mutlu olmaları için herkesin üzerine düşen sorumluluklar vardır.

Üzerimize düşen sorumlulukların bilincinde olmamız ve bunları yerine getirmemiz

günümüzde büyük önem teşkil etmektedir.
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ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ TUZAK:
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

   Teknolojinin hayatımıza girişi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Teknoloji bu süreçte

hayatımızda pek çok şeyi değiştirdi. Artık bin yıl öncesinden farklı bir hayatımız, amaçlarımız ve

sorunlarımız var. Teknoloji sadece hayatımızı değil bizi de değiştirdi. Sanayi devrimiyle

başlayan, şehirlerin büyümesi, bireyselleşmenin önem kazanması, insanın kendine ve topluma

yabancılaşma süreci bizde farklı ihtiyaçlar doğurdu. Bu ihtiyaçlar insanı onun sesini duyacak,

onu dinleyecek, eğlendirecek ve yalnız hissettirmeyecek uğraşların arayışına itti. Bütün

ihtiyaçlara cevap veren teknoloji çağı, insanların bu ihtiyaçlarına da cevap vermekte gecikmedi;

2004 yılında Facebook, 2005’ te Youtube, 2006’ da Twitter, 2009’ da Whatsapp, 2010’ da

İnstagram, 2011’ de Snapchat, 2016’ da Tik Tok, akıllı televizyonlar ve gittikçe yaygınlık

kazanan dijital oyunlar hayatımıza dâhil oldu. Bu yeni misafirleri hayatımızda ağırlamakta hiç

zorluk çekmedik, aksine zamanla ailemizden biri oldular. Artık sevdiklerimizin doğum günlerini

bizden daha iyi bilen, fotoğraflarımızı saklayan, bizi koşulsuz kabul eden ve bize önemli

olduğumuzu söyleyen harika arkadaşlara sahibiz. Bununla beraber teknolojinin hayatımıza

dahil ettiği bu arkadaşlar beraberlerinde bazı sorunları da getirdiler; FOMO(Fear of
MissingOut) *,nomophobia**, sosyotelizm***, internette oyun oynama bozukluğu ve
teknoloji bağımlılığı…
     Teknoloji bilinçli kullanıldığında yaşam kalitemizi arttırırken teknolojinin ölçüsüz kullanımı

bize zarar veren sonuçlara yol açabiliyor. Bu sonuçlardan biri olan teknoloji bağımlılığını, kişinin

bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durum olarak

tanımlayabiliriz. 

Kişinin teknoloji bağımlılığına sahip olup olmadığını bilmesi için bazı belirtilerden söz
edilebilir; 

Dikkat çekme; bir davranışın kişinin hayatındaki en önemli şey hâline gelmesi ve kişinin fiziksel

ya da zihinsel olarak devamlı o davranışla meşgul olmasıdır.

Duygu durum değişikliği; belli bir davranışın duygu durum değişimi için düzenli olarak

kullanılmasıdır. Burada kullanım amacı bazen daha canlı ve heyecanlı hissetmek olabilirken

bazen de aynı davranış tam tersi bir duygu durum için kullanılabilir.

Tolerans; duygu durumun değişiminde aynı etkiyi sağlamak için kişinin her seferinde davranış

sıklığını, süresini vs. artırmasıdır.
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ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ TUZAK:
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

Geri çekilme belirtileri ise davranış

engellendiğinde ya da herhangi bir sebeple

gerçekleşmediğinde kişinin fiziksel ve

psikolojik zorlanmalar yaşamasıdır; baş

ağrıması, kaygı hissedilmesi, terleme, baş

dönmesi gibi.

Çatışma; kişinin bir davranışı yüzünden

devamlı olarak işinde ya da aile içi ilişkilerinde

sorunlar, tartışmalar ve çatışmalar yaşamasıdır.

Bu sorunlardan dolayı davranışı bırakmak

istese bile hatta bunun için sözler verse bile

bırakamaz.

Nüksetme ise davranışı bırakmanın ardından

yeniden başladığında bağımlı gibi/olarak

kullanmaya başlamasıdır. 

Bireyin herhangi bir teknoloji aracını

yukarıdaki kriterlere uyacak şekilde kullanması

teknoloji bağımlısı olması demektir. 
     Teknoloji bağımlılığının mevcut soruna göre alt grupları da; internet bağımlılığı, problemli

online kumar, problemli online cinsellik, problemli online alışveriş, problemli online gezinti,

problemli sosyal medya kullanımı, problemli online ekran kullanımı, problemli dijital oyun

oynama ve problemli mobil cihaz kullanımı olarak sıralanabilir.

  Teknoloji hayatımıza dahil oldukça hayatımızı daha kolaylaştırdığı gibi onu nasıl

kullandığımıza bağlı olarak bağımlılık riskini de içinde barındırıyor. Neredeyse her sene

reklamlar bize telefon, dijital oyunlar ve sosyal medya uygulamalarını tanıtıyor. Teknoloji bize

hep “daha iyi ve yeni” yi sunuyor. Biz yetişkinler yetişmekte zorlanıyoruz ancak bizim aksimize

yenilikleri yakından takip eden bir grup var: Ergenler.

    Ergenlik bireyin “Ben kimim?”, “Nasıl biriyim?”, “Ne düşünüyorum?” sorularının cevaplarının

arandığı; bireyin fiziksel ve psikolojik olarak köklü değişimler yaşandığı bir dönemdir. Bu

dönemde birey, “yetişkin dünyası” ndaki yerini bulmak için ilk adımlarını atar ve geleceğine

yönelik planlar yapar. Ergenlik, cevabını yalnızca onu yaşayanın bulacağı sorularla dolu

çalkantılı bir gelişim evresidir. Birey sorumluluk alarak ve seçimler yaparak yaşadığı gelişim

krizlerinin üstesinden gelmeye çalışır.
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     Bireyin aktif çabasını gerektiren bu dönemde teknoloji ergenlere sınırsız, ulaşılabiliyor ve

kolay yoldan mutluluğu vadediyor; sosyal medyada takipçi sayın fazlaysa “sen iyi birisin”,

attığın fotoğrafın çok mu beğeniliyor “sen çok güzelsin”, gerçek hayatta bir şeyler yapmana

gerek yok sadece bilgisayar oyunu oynayarak “çok başarılı biri” olabilirsin. Bilinçsiz teknoloji

kullanımı, ergeni hayatı için sorumluluk alması ve emek vermesi gerçeğinden uzaklaşabiliyor.

Bunun sonucunda ergen için sanal dünya gerçek dünyadan daha ilgi çekici ve eğlenceli hale

geliyor. Ergen bu ilgi çekici dünyayı kendisine, ailesine ve çevresine tercih etmeye başladığı

noktada, ergenin teknolojik bağımlılığa giden yolculuğu başlıyor. Bu yolculuğun bazı psikolojik,

bilişsel, ailevi ve çevresel nedenleri bulunmaktadır. Bu yazıda da bu nedenlere değineceğiz ve

çocuklarımızın neden teknoloji bağımlılığı konusunda risk grubunda olduğunu anlamaya

çalışacağız.



ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ TUZAK:
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

     Hepimiz ait olmak, sevilmek, saygı görmek ve insanlarla ilişki kurmak isteriz. Ergenlik

döneminde ise bu ihtiyaçlar biraz daha ön plana çıkar çünkü birey kim olduğunu bulma

yolculuğundadır. Birey için artık bir arkadaş grubuna ait olmak, onaylanmak ve beğenilmek

önem kazanmıştır. Bireyin bu ihtiyaçları gerçek hayatında doyurulmuyorsa teknolojik araçlarla

sahte doyumlar yaşamayı seçebilir. Örneğin; gerçek hayatta ailesi ve çevresi tarafından takdir

edilmeyen biri dijital oyunlarla gerçek hayatta tatmadığı başarı duygusunu yaşayabilir ve dijital

ortamda tanıştığı yüzünü görmediği insanlarla arkadaşlıklar kurup yalnızlığını telafi etmeyi

seçebilir. Günümüzde e-spor adı altında yaygınlık kazanan dijital oyunlar ergenler için risk

taşımaktadır. 2019 yılında bu konuda olumlu bir gelişme oldu ve “İnternette oyun oynama

bozukluğu” DSM-V’ (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı-5) te psikolojik

hastalık olarak tanımlandı. Dijital ortam,  o an için ergenin ihtiyaçlarını karşılasa da gerçekte

karşılığı olmayan bir aldatmacadan ibaret.  Gerçek dünyada karşılığı olmayan sahte başarının

yarattığı mutluluk ve sanal arkadaşların sağladığı sosyal destek dijital ortamları ergenler için

cazip hale getiriyor.

      Ergenin sosyal destek ihtiyacını teknoloji kullanarak karşılamayı seçmesi aynı zamanda

onun yalnızlığına da işaret ediyor. Yetişkin hayatında bile yapıcı yaklaşılması güç olan yalnızlık

duygusu,  çevresel, sosyal ve kişisel kaynakları yetersizse ergeni zorlayabiliyor. Bu durumda

birey en ulaşılabilir kaynağa yöneliyor, bu da günümüzde çoğunlukla teknolojik araçlar olarak

karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra yetişkinlik dünyasının ilk adımlarını atan ergenin

davranışlarının temelinde “bana bir şey olmaz”, “benim gücüm her şeye yeter” ve “ben çok

özelim” düşünceleri hâkimdir. Hepimizin biricik ve özel olduğu bu dünyada ergen kendini

“daha da özel” görür. Bundan dolayı ergenler riskli davranışlara yetişkinlerden daha

eğilimlidirler. Sınırları keşfetme ve kendi gücünü görebilme arzusundaki ergen kendini

bağımlılık çıkmazında bulabilir. Ergenlik döneminde yaşadığı krizi çözmek için bireyin doğru

kişilerden destek alması ve sağlıklı davranışlara yönelmesi önem taşımaktadır. Unutmamak

lazım ki bağımlılık hayat boyu devam eden ve kontrol edilmesi gereken bir hastalıktır. 

   Ergenliğin fırtınalı denizinde birey ailesinden

uzaklaşıp çevresine yönelse de aile birey için

değişmez bir destek kaynağı, bir limandır. Ergenlik

döneminin inişli çıkışlı sürecinde, aile içindeki

sağlıklı iletişim ve evdeki güvenli ortam, bireyin

kendini keşfetme yolculuğunda ona destek olur ve

onu cesaretlendirir. Aile ortamında yeterli desteği

göremeyen ergen bu boşluğu doldurmak için

gününün çoğunu dijital oyunlar oynayarak, sosyal

medyada ve internette zaman geçirerek harcayabilir.

Kendini bulmaya çıktığı bu yolda rehbersiz kalan

birey yolunu kaybedebilir ya da yürümekten vaz

geçip günü birlik yaşamayı seçebilir. Bu durum

bireyin hayatındaki umudu ve kendine inancı da

olumsuz etkiler. Geleceğe yönelik amacı olmayan biri

kendi hayat hikâyesini yazmak için çaba göstermez;

onun için yazılanı yaşar. Aile içinden sağlanacak

güvenli ve huzurlu ortam çocuğumuzun ileriki

yaşantısında da ona örnek olacaktır.
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ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ TUZAK:
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

    Ergenlik dönemi aynı zamanda ömür boyu sürecek lise arkadaşlıklarının da başladığı

dönemdir. Etrafındaki insanların dikkatinin onun üstünde olduğunu düşünen ergen,

arkadaşlarının onun hakkındaki düşüncelerinde duyarlıdır. Bu dönemde ergenin kendini

tanımlamak için ailesinden aldığı geri dönütler geri planda kalmış ve çevresinin ona yansıttıkları

önem taşır duruma gelmiştir. Arkadaşlarının onu beğenmesi, takdir etmesi, onaylaması ve bir

gruba dahil olması; onun için sevilmek,  dikkate alınmak ve “önemli biri” olmakla eş değerdir.

“Ben çok özelim” düşüncesine sahip ergen için “önemli biri” olmak ehemmiyet taşır. Ergen

“önemli biri” olduğuna ilişkin mesajları sosyal ortamlarda kurduğu veya kurmadığı

etkileşimlerden alır. Okul, kurslar, sosyal etkinlikler vb. yerler ergenlerin sosyalleşme

ihtiyaçlarını karşılarken, günümüzde bu yerlerin yerini sosyal medya uygulamaları almış

durumda. Ergenler twitter, instagram ve tik tok gibi platformlardan sesini kitlelere duyurabiliyor

ve bu dünyada ben de varım diyebiliyorlar. Sosyal medya, aileleri ve çevreleri tarafından

yeterince dinlenmeyen ve önemsendiğini hissetmeyen ergenlere söz hakkı veriyor. Sosyal

medya ve dijital platformların ergenlere tanıdığı kendini gösterebilme, sesini duyurabilme ve

her istediğini söyleyebilme imkanı ergeni bilinçsiz teknoloji kullanımına itebiliyor. Buna ek

olarak sosyal medya bilinçli kullanılmadığında bireyin kendini nesneleştirmesine yol açabiliyor.

Örneğin; sosyal medyada takipçi sayısını arkadaşlarının takipçi sayısıyla kıyaslayarak kendine

bir değer ve önemli atfedebiliyor. Ergenin dinlenme, ilgi görme ve fark edilme ihtiyaçları

bilinçsiz teknoloji kullanımı nedeniyle doyumsuz hale gelebiliyor. 
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    Teknolojinin gelişmesi hayatımızı da hızlandırdı; kendimizi sürekli yerlere yetişmeye

çalışırken, evin geçimi ve sevdiklerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yaparken

buluyoruz. Bunun sonucu olarak hayat koşuşturması bizim gücümüzün tükenmesine neden

olup çocuklarımıza zaman ayırmamıza engel olabiliyor. Hatta ilgimizi ve sevgimizi sadece

onların yeme-içme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayarak göstermemiz bile bize yeterli

geliyor olabilir. 

    Bununla beraber nasıl

bizim çocuklarımızdan

beklentilerimiz varsa onların

da bizden beklentileri vardır:

çünkü biz ne bankayız ne de

onlara ev kiralayan ev sahibi,

biz onların anne ve babasıyız.

Çocuklarımızın tam anlamıyla

büyümesi ve gelişmesi onlara

sevgimizi, ilgimizi ve

desteğimizi uygun kanallarla

verdiğimiz takdirde mümkün

olacaktır. Aksi durumda

bedeni doyurulmuş ama ruhu

boşluklarla dolu çocuklar

yetiştirmiş olacağız.



ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ TUZAK:
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

        Yetişkinlik hayatının ilk adımları bireyin ergenlikteki yaptığı seçimlerden oluşur. Ergenlik

dönemin krizleri, dönüşümleri ve keşifleri bireyi bazı konularda savunmasız bırakıp tehlikelere

daha açık hale getirmektedir. Ergenlik döneminde bilinçsiz teknoloji kullanımı bağımlılık riski

taşıdığı gibi siber zorbalık, siber dolandırıcılık vb. tehlikelerin de kapısını açmaktadır. 

     Teknolojinin faydalı veya zararlı olması tamamen onu nasıl kullandığımıza bağlı bir

durumdur. Çocuklarımızın hayattaki ilk rehberleri bizleriz; onlara sevmeyi, sevilmeyi, iyi bir insan

olmayı ve tehlikelerden nasıl korunacağını ilk öğretecekler biziz. Çocuklarımızın geleceğinden

çalan teknoloji bağımlılığı konusunda da yapabileceklerimiz var; çocuğumuza küçük yaşlardan

itibaren teknolojinin bilinçli ve doğru kullanma konusunda örnek olmak, teknolojini kullanım

yolları hakkında onları haberdar etmek, ev için güvenli internet kullanmak, çocuklarımızı okul

dışında sağlıklı şekilde sosyalleşebilecekleri ortamlara yönlendirmek (kurslar, gençlik ve spor

merkezleri vb.), sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olmaları için teşvik etmek (Yeşilay, Kızılay

vb.)...Teknoloji bağımlılığı konusunda ne kadar çok bilgi edinirsek onunla baş etme yollarımızı o

kadar çeşitlendirebiliriz; düşmanın nasıl savaştığını bilmeden onu yenemezsin. Biz anne ve

babalar gerektiğinde okullarımızdaki Psikolojik Danışmanlardan ve RAM’lardan bu konuda

destek alabiliriz.

         Teknoloji bilinçli kullanıldığı takdirde bizi daha ileriye taşırken bilinçsiz kullandığımızda

bizi eksilterek geri götürüyor. Hayat birçok konuda cömert olsa da zamanın telafisi yok;

yarınlarımızı bugün yaptığımız seçimlerle inşa ediyoruz. Şairin de dediği gibi yaşamak ciddi bir

iştir; önem vermeden yaşadığımız bir hayat bize “keşke”ler olarak dönebilir. 
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*FOMO (Fear of MissingOut): Sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu.

**Nomophobia: Cep telefonundan mahrum kalma korkusu.

***Sosyotelizm: Bireyin diğer bireylerle aynı ortamda iletişim hâlindeyken dikkatlerini

bireye değil de akıllı telefona vermesidir.



İLETİŞİMDE DİNLEME

     İletişim süreci dinleme ve tepki
verme olarak iki boyuttan
oluşmaktadır. Dinlemenin ilk aşaması
duymaktır. Ancak duymak ile dinlemek
birbirinden farklıdır. Duymak dikkat ve
çaba sarf etmeden fizyolojik bir
şekilde meydana gelen bir süreçtir. Bu
nedenle kişinin işitme kaybı olmaması,
kişinin uyanık olması söylenilenleri
dinlediği anlamına gelmez. Dinlemiş
olması için aktif bir şekilde bilinçli bir
çaba sarf etmesi gerekmektedir.
    
   İletişim sürecinde karşıdaki kişiyi ve onun söylediklerini anlayabilmek için dinlemek
gerekmektedir. Pozitif ilişkiler geliştirme, bilgi toplama, başka insanları tanıma, anlama ve
yardım etmede temel öğe dinlemedir. Dinleme iletişimin yeterliliğini artırır ve kaliteli bir ilişki
kurmaya yardımcı olur.     

    Dinleme kişiler arası ilişkiye etki eden bir beceridir. Yöneticiler çalışanlarıyla, anne-babalar
çocuklarıyla, öğretmenler öğrencileriyle kurduğu iletişimde iyi bir dinleyici olarak
karşılarındakilerin dinlemeye karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlayabilirler. İnsanlar
kendilerini iyi dinleyen kişiler hakkında pozitif düşünürler. İnsanlar konuşmaya dinlemekten
daha çok isteklidirler. Dinleme becerimiz olduğu halde bunu geliştirebiliriz. Daha iyi konuşmak
için kurslar varken daha iyi dinlemek için bir kurs bulunmamaktadır. Daha iyi bir dinleyici
olabilmek için etkin dinleme davranışlarını öğrenmemiz gerekmektedir.

     Dinleme sürecinde sözsüz davranışlar önemli yer tutar. Etkili dinleyici iletişim kurduğu kişinin
sözlerinin yanında, karşıdakinin yüzü, eli, kolu ve bedeniyle yaptıklarına da dikkat eder. Etkili
dinlemek için konuşmacının düşünce ve duygularına kendimizi vermemiz, başka şeylerle
ilgilenmeden odağımızı ona yöneltmemiz gerekmektedir. Konuşan kişinin beden dilini fark
etmek, dinlemeye istekli olunduğunu ifade eden göz teması, açık beden pozisyonu, konuştuğu
kişiye dönük ve eğik olmak önemlidir. Konuşulan kişinin anlattıklarının içeriğine uygun yüz
ifadesi takınmak konuşmacıda olumlu bir tutum oluşturabilir. Bütün bu davranışlar ‘seninle
ilgileniyorum’ mesajını karşıdaki konuşmacıya iletmektedir.

    Etkili dinlemede dikkat etmek gereken sözsüz davranışlar vardır. Bunlar; etkili göz teması
kurmak, konuşan kişiye karşı dönük ve eğik olmak, rahat ve açık bir ben duruşu, sessizliğe izin
vermek, bedensel yakınlık oluşturmak, jest ve mimikleri etkili kullanmak, sesi etkili kullanmak,
uygun anlarda gülümsemek, baş hareketlerini etkili kullanmak, karşıdaki kişiyle bedensel olarak
eşit düzeyde durmaktır.

      Etkili dinleyici olmak için tüm dikkati konuşmacıya ve konuşma anına vermek gerekmektedir.
Konuşmacının sözü kesilmemelidir. Dinleyici olarak öncelikle konuşmacının söylediklerini
duymak gerekmektedir. Konuşmacının söyleyecekleri hakkında tahminde bulunulmamalıdır.
Konuşmacıya dinlenildiği hissettirilmelidir. Bu ona doğru bakarak baş hareketleriyle iletilebilir.
Konuşmacının sözsüz davranışları da incelenmelidir. Konuşmacıdan farklı düşünüyor olunsa
bile konuşmacıyı sonuna kadar dinlemeli ve duygusal tepkiler vermekten kaçınılmalıdır.
Konuşmacının mesajları açık olmadığında, mesajların anlaşılmadığını ifade etmeli ve daha açık
bir şekilde ifade edilmesi istenmelidir. Dinleyici dikkat dağıtacak şekilde nesnelerle
oynamamalıdır. Dinleyici konuşmacıya açıklama fırsatı vermeli ve karışıklığı netliğe kavuşturmak
için sorular sormalıdır. Dinleyici eleştiren ve olumsuz noktaları vurgulayan konuşma tarzından
kaçınmalı ve mesajların anlatmak istediği anlama ulaşmaya çalışmalıdır. Dinleyici anladıklarını
dürüst, açık, saygılı, ilgili ve zaman açısından uygun bir biçimde konuşmacıya ifade etmelidir.
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P s i k o l o j i k  D a n ı ş m a n  M u h a m m e t  S e y f i  Y Ü Z Ü G Ü L E Ç



İLETİŞİMDE DİNLEME

      Dinlemenin birçok türü bulunmaktadır. Genel olarak dinleme etkili ve etkisiz dinleme
olarak iki genel başlık altında incelenmektedir. Etkili dinlemenin iki boyutu bulunmaktadır.

Bunlar edilgin ve etkin dinlemedir. Edilgin dinleme dinleyicinin hiçbir sözlü tepkide

bulunmadığı, konuşmacıya kabul edildiğini duyumsatan ve onun daha fazla paylaşım yapmasını

sağlayan dinleme türüdür. Edilgin dinlemenin fazla kullanılması konuşmacıda dinlenilmiyor ve

anlaşılmamış hissiyatı oluşturabilir. Etkin dinleme ise geri iletim kullanılarak dinlemedir. Etkin

dinleme dinleyicinin kendi düşünce ve duygularını askıya almasını gerektirir. Karşımızdaki

kişiyle beraber empati kurarak yaptığımız bir dinleme etkin dinlemenin temelini oluşturur. Etkin

dinlemenin birçok yararı vardır. Etkin dinleme konuşmacının ne kadar anlaşıldığının kontrol

edilmesine yardımcı olduğu gibi bireylerin sıcak ilişki geliştirmesine de yardımcı olur. Böylelikle

gerçek sorunları anlamalarına ve sorunları çözmelerine yardım edebilir. Etkin dinleme

konuşmacının kendini daha çok açarak konuşmaya devam etmesini sağladığından,

konuşmacının kendi yaşadıklarına derinlemesine bir farkındalık geliştirmesine yardımcı olur.

     Etkisiz dinleme iletişimde birçok probleme neden olmaktadır. Yetersiz dinleme, konuşurken

akıl verme, söz kesme, yüzeysel dinleme, görünüşte dinleme, anlatılanları seçerek dinleme ve

çeşitli iletişim engelleri kullanmak iletişimin kalitesini düşürmektedir. Görüldüğü gibi etkili

biçimde dinlemenin temelde üç boyutu bulunmaktadır;

    Konuşmacıya ve anlattıklarına ilgi göstermek, onu ve yaşadıklarını anlamaya çalışmak ve

bunu ona hissettirmektir.

     Etkili dinlemenin yazımızda konu olarak seçilmesinin önemli sebepleri vardır. İnsanlar arası

ilişkilerin yüzeyselleştiği, birbirini tam olarak dinleme sabrını gösteremeyen insanların bunun

iletişime nasıl zarar verdiğini fark edemediği, birbirini dinlemeden sadece anlatma çabası

içerisinde olunan ilişki biçimlerinin iletişim olmadığı bilakis sadece anlatmak olduğu, kullanılan

etkisiz dinlemenin insanların duygularını yıprattığını daha iyi anladığımız zamanlar yaşıyoruz.

Etkili dinleme becerilerini öğrenip bunları doğru kullanarak daha kaliteli ilişkiler kurabiliriz.

Kurduğumuz iletişimlerde dinlenildiğimizi ve anlaşıldığımızı fark ederek kendimize ve

karşımızdaki kişiye kurulan ilişkide olumlu duygular hissettirebiliriz. Bu da insanlarla

kurduğumuz ilişkilerden keyif almamızı sağlayabilir. 

    Etkili dinleme, kurduğumuz ilişkilerde hayatımıza konuşmak kadar tesir etmektedir.
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*Cihangir -Çankaya,  Z.  (2012 ) .  Kişi lerarası  İ l işki ler  ve  İ let iş imde  Dinleme.  Kaya  A.  

 (Ed. ) ,  Kişi lerarası  İ l işki ler  ve  Etki l i  İ let iş imiçinde (s.93 -108 ) .  Ankara:  Pegem  Akademi

(Yazı  kaynakçada  bel i r t i len  bölümden  al ınmışt ı r . ) (Psikoloj ik  Danışman )  



ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA

Etkileşimli Kitap Okuma Hangi Becerileri Destekler?
    Etkileşimli kitap okuma, dil becerilerini; dinlediğini anlama, sözcük dağarcığını geliştirme, dili

uygun şekilde kullanma ve erken okuryazarlık becerileri dediğimiz; formal okuma öğretimi

öncesinde kazanılması gereken ön koşul bilgi, beceri ve tutumları destekler. Bu okuma öğretimi

öncesinde kazanılması gereken bilgi, beceri ve tutumlar ileriki dönemdeki akademik başarıya

oldukça etki etmektedir. Çocukların yazı, harf bilgisi, ses bilgisel farkındalık becerilerini

kazanması, ses harf ilişkisini anlayabilmesi okumayı öğrenmesi açısından önemlidir. Yazı

farkındalığı; çocukların yazılı materyallerin genel özelliklerini, yazının bir anlamı olduğunu,

konuşulan sözcüklerin sembollerle ifade edildiğini, yazılı bir metnin soldan sağa ve yukardan

aşağıya doğru okunduğunu bilmesi olarak tanımlanabilir. Ses bilgisel farkındalık; çocuğun harf-

ses ilişkisini anlayabilmesidir. Ağızdan çıkan her sesin sembolik bir karşılığı olduğunu,

sözcüklerin farklı seslerin bir araya gelmesiyle oluştuğunu fark etmesi de diyebiliriz. Bu

farkındalıkların gelişmesi ve desteklenmesinin, hem çocukların okumaya ilişkin olumlu tutum

oluşturmasını hem de okuma yazmayı öğrenmede daha başarılı olmasını sağladığı yapılan

çalışmalarla ortaya konmuştur. 

Etkileşimli Kitap Okuma Kimlerle ve Nerelerde Yapılabilir?
   Etkileşimli kitap okuma risk grubunda olan, özel gereksinimi olan veya normal gelişim

gösteren tüm çocuklarla yapılabilir. Çocukların gelişimsel ihtiyaçları göz önünde

bulundurularak; okulda, evde veya hem okulda hem evde uygulanabilir. Günlük rutinlerin içine

yerleştirilip hedef becerilerin kazanılmasında da kullanılabilen etkili ve kolay uygulanabilir bir

yöntem olan etkileşimli kitap okuma, büyük grup ve küçük grup çocuklarla da yapılabilir.

Etkileşimli Kitap Okuma Nedir?
    Etkileşimli kitap okuma çocuğun sözel dil becerilerinin ve sözcük bilgisinin geliştirilmesinin

hedeflendiği ve yetişkin ile çocuğun etkileşimli olarak kitap okudukları bir süreci ifade

etmektedir. Etkileşimli kitap okuma, çocuğun yetişkin yönlendirmesiyle kitabın okuyucusu

konumuna geldiği bir süreçtir. Bu süreçte yetişkin aktif dinleyici olarak çocuğa hikaye ile ilgili

sorular sorar ve ona konuşma fırsatları sağlar. Bilinmeyen sözcükleri tanımlar ve çocuktan gelen

yanıtları tekrarlayarak genişletmeler yapar. Bu yetişkin ve çocuğun etkileşimine dayalı kitap

okuma yöntemi; çocuğun alıcı ve ifade edici dil becerilerinin ve erken okuryazarlık becerilerinin

geliştirilmesinde kullanılan etkili müdahale yöntemlerinden biridir. 
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Etkileşimli Kitap Okuma Uygulama Adımları 

    Etkileşimli kitap okuma, yetişkin ve çocuk

etkileşimine dayalı ve çocuğun etkin katılımı

gerektiren bir yöntemdir. Çocuğun liderliğinin

izlenmesi ve okuma öncesi, sırası ve sonrasına

aktif bir şekilde katılımının sağlanması

gerekmektedir. Bu bağlamda çocuğun aktif

katılımının sağlanması için yetişkinin okuma

öncesi, sırası ve sonrasında dikkat etmesi

gereken noktalar vardır.



ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA İÇİN ÖNERİLER
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