
 

 
 

ORTAOKUL VELİ-ÖĞRENCİ ORYANTASYON SORU VE CEVAPLARI 
 

1. Pandemi Sonrası Yüz yüze Eğitim Başlarsa Çocuğum Okula Gitme Konusunda Kaygı Duyuyor. Bu 
Süreçte Aile Olarak Neler Yapabiliriz?  
 

Geçiş sürecinde duyguları kabul etmek ve duygular üzerine konuşmak gerekebilir. Duyguların ifade edilmesi 
çocukların sürece daha kolay adapte olmasına yardım edecektir. Çocuğun yaş grubuna uygun bilgiler 
vermek ve varsa sorularını açık bir biçimde cevaplamak gerekir. 
Bazı öğrencilerimiz süreci yok sayabilirken bazıları da kaygı geliştirebilmektedir. Süreçte geçirilen olumlu ve 
güzel zamanlar vurgulanarak konuşulabilir. Aile içinde yapılan bu paylaşımlar rahatlatıcı olabilir. 
 

2. Pandemi Sonrası Teknoloji Kullanımını Nasıl Sağlıklı Hale Getirebiliriz? 
 

Pandemi sürecinde evde geçirilen sürenin artması, arkadaşlarıyla iletişim kurma yolunun sosyal medya 
üzerinden oluşu çocuklarda teknoloji kullanımında artışa sebep olmuştur. Bu süreçte çocukla kurulan doğru 
ve sağlıklı bir iletişim önemlidir. Teknolojiyi tamamen yasaklamak bir çözüm değildir. Bunun yerine çocukla 
birlikte zaman sınırı belirlenmelidir. Ailecek zaman geçirmek, yeni hobiler edinmek ve zamanı çocukla 
birlikte planlamak gerekir. 
 

3. Çocuğum, Yeni Normal Eğitim Döneminde Uzaktan Eğitim Yapıldığı Dönemlerde Ekran Karşısına 
Oturmakta Zorluk Çekiyor Ne Yapmalıyım? 
 

Yeni Normal eğitim sürecinde çoklu modeller hayatımıza girecek gibi görünüyor. Yüz yüze ve uzaktan 
eğitimin iç içe olduğu bu süreci çocuğumuzun yaşına uygun şekilde anlatmak, herkesin bu süreçten geçtiğini 
kabul etmesini sağlamak önemlidir. Her çocuğun dikkat süresi ve odaklanma şekli farklı olabilir. Her günün 
sonunda programa uymasını kolaylaştıracak bir günlük tutması, olumlu davranışlarını sözle 
ödüllendirmeniz, hafta bitiminde ise birlikte hedeflere ulaşma durumunu gözden geçirmeniz çocuğunuzun 
motivasyonunu yüksek olmasına destek olur. Bu konuda, Okul PDR uzmanı ve md yardımcısı ile işbirliği 
yapmak önemlidir. 
 

4. Ev İçerisinde Zaman Zaman Ebeveyn Rolü İle Öğretmen Rolleri Arasında Gidip Geliyorum. Bu 
Konuda Nasıl Bir Yol İzlemeliyim? 
 

Yeni Normal eğitim süreciyle evden çalışılacak bölümlerde   zorluk yaşayan, iç disiplin konusunda 
motivasyona ihtiyaç duyan çocuklar olabilir. Onlara zaman tanıyın. Neye ihtiyaç duyduklarını birlikte 
belirleyin ve onlara süreci kendilerinin yönetmesinde rehberlik edin.Bu süreçte çocuğunuz ve sizin 
aranızdaki iletişim ve güven bağı oldukça önemli. Bu sürecin aranızdaki ilişkiyi etkilediğini düşünüyorsanız 
özellikle ders çalışma süreci, akademik takip konularında öğretmenlerden ve PDR uzmanından destek 
alabilirsiniz. 
 

5. Evde Okul Sürecindeki Gibi Bir Rutin Nasıl Oluşturabiliriz? 
 

Sabahları erken kalkma, hazırlık ve kahvaltı düzenini sürdürmeniz hem çocuğunuz hem sizin için yararlı 
olacaktır. Bunun için çocuğunuzun gece özellikle yatma saatini de düzenlemenizde fayda vardır. Aslında 



 

 
 

çocuklar rutinleri severler. Bu nedenle, hafta içi-hafta sonu akışını bozmamaya özen gösterin. Hafta 
sonunda çocuğunuzun kendi başına veya hep birlikte yapabileceğiniz, bu yeni düzene uygun keyifli 
faaliyetler planlayabilirsiniz.  
 

6. Yeni Normal Eğitim Sürecinde Verimli Ders Çalışma Ortamı Nasıl Olmalıdır? 
 

Hibrit sistemlerde evden eğitim görülecek kısımda mümkün olduğunca sessiz bir ortam ve dersi 
dinlemelerini sağlayacak fiziksel koşulları sağlayın. Odasında çalışma ve uyku bölümleri ayrı olmalı. (yatakta 
ders çalışılmamalı). Canlı ders saatlerinde dikkatlerinin dağılmasını en aza indirmek için telefonları başka bir 
yere bırakmaları konusunda çocuğunuzla önceden işbirliği yapmak hem krizleri önleyecek hem de verimi 
artıracaktır. 
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