
 

 

 

 

 

 

 

 

KORONAVİRÜS SALGINI SIRASINDA ÇOCUKLARIMIZIN RUHSAL DAYANIKLILIKLARINI NASIL 
ARTTIRIRIZ?  

 

Değerli Velilerimiz, 

Koronavirüs salgının ülkemizde de görülmeye başlanması, okulların tatil edilmesi ve önlem amacıyla 

ülke çapında alınan kararlar, toplum olarak hepimizi kaygılandırmakta. Bir miktar kaygı, bizi harekete 

geçiren, dikkatimizi gereken duruma yöneltmemizi kolaylaştıran ve bu nedenle bizi konu hakkında 

düşünmeye iten güçlü bir duygudur. Ancak aşırı kaygının da  beraberinde panik duygusunu getirdiği  

ve bu durumun da farklı olumsuzluklara yol açabileceğini unutmamak gerekir. Doğal afet, salgın ve 

büyük kitleleri ilgilendiren krizlerde sakin kalabilmenin ve süreci sağlıklı yönetebilmenin önemi 

büyüktür.  

 

Biz de İTK PDR Bölümü olarak, ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu süreçte  siz değerli anne-

babalara bazı önerilerde bulunmak istedik.  

 Kriz durumlarında, fiziksel sağlığımız kadar Ruh sağlığımızı da korumamız gereklidir. 

Unutmayalım ki, sağlıklı baş etme yöntemleri bizlerin akılcı çözüm yolları bulmamızı, duygu 

dünyamızı regüle etmemizi ve her şeyden önemlisi biz iyi hissediyorsak çocuklarımıza ve 

yakınlarımıza yardımcı olabilmemizi sağlar. 

 Öncelikle çocuklarımızın her an ellerinin altında bulunan  sosyal medya ve  internette dolaşan 

her tür video, görsel ve yazılı habere  fazlasıyla ve  kontrolsüzce maruz kalmaları 

önlenmelidir. Bu durum biz yetişkinler için de geçerlidir. Her an gelişmeleri takip etme 

ihtiyacında olabiliriz bu doğaldır ancak, bunu da gün içerisinde belirli zaman dilimlerinde 

yapıyor olmak bizim de psikolojik olarak kendimizi korumamızı kolaylaştıracaktır. 

 Özellikle çocuğunuzun yaşına  göre anlayacağı ve aşırı kaygılanmayacağı  şekilde bilgi vermek 

gerekir. Örneğin, okul öncesi ve ilkokulun ilk yıllarında öğrenci daha somut işlemler 



 

 

 

 

 

 

 

 

döneminde olduğundan  “virüs demek, grip gibi bir hastalık demek” diye somut ve yaşına 

uygun şekilde anlatılmalıdır. 

 Bu süreçte yaşadığımız duyguların(korku, kaygı, üzüntü) doğal ve geçici olduğunu önce 

kendimize sonra da çocuklarımıza hatırlatmak önemlidir. Bizler de mizacımız ya da geçmiş 

yaşantılarımız nedeniyle yoğun, olumsuz duygular yaşıyor olabiliriz. Bunu fark etmek ve 

kaygının bulaşıcı olduğunu  unutmamak gerekir, biz yetişkinler ne kadar kontrollü ve süreci 

sağlıklı yönetirsek çocuklarımız da, sağlıklı başetme yöntemini bizi model alarak 

öğrenecektir. 

 Virüsten korunmak için hassas davranarak, gerekli önlemleri almak ve hijyen kurallarını sık 

sık hatırlatmak elbette önemlidir ancak hijyen kurallarını anlatırken aşırı uygulamalardan 

kaçınmak, kendi önleyemediğimiz kaygılarımızı fark ederek kontrollü davranmak gerekir 

çünkü özellikle kaygılı yapılı çocuklarda bu tip durumlarda sık görülen obsesyonu(takıntı) 

tetiklenebilir, artabilir. 

 Çocukların neyi, nasıl yorumladığını, kendi dünyalarında nasıl anlamlandırdıklarını çoğu 

zaman bilemeyiz. Bu süreçte çocuklarımızın beslenme, uyku düzenlerinde ve davranışlarında 

bozulma ya da farklılıklar olabilir, bunları iyi takip edip gerekirse Okul PDR Uzmanından 

destek alabilirsiniz. İTK PDR Bölümü olarak bizler bu süreçte sizlere bir telefon kadar yakın 

olacağız. 

 Bu durumun geçici olduğunu vurgulamak kalıcı kaygılara izin vermeyecektir. 

 Her ne kadar krizler, günlük rutini ve doğal akışı bozsa da(okulların kapanması v.s) hayatın 

devam ettiği gerçeğini unutmamak ve olabildiğince olayları normalleştirmeye çalışmak 

önemlidir. Çocuğunuzun yaşına göre hali hazırda var olan düzenini korumak örneğin aynı 

saatlerde yatıp aynı saatlerde kalkmasını sağlamak  okulun kapalı olduğu dönemde de rutini 

sürdürmeyi sağlayacaktır. Rutini olabildiğince korumak çocuk için güvende olduğu  

duygusunu yaşamasına yardımcı olur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu dönemin, sosyal ortamlardan uzak durmak, bir süre izole bir yaşam sürmek, kendi ve yakın 

çevremizin sağlığını korumak açısından gerekli olduğu unutulmamalı, AVM gibi kalabalık 

ortamlardan kaçınmalıdır. 

 Böyle zamanlarda krizleri fırsata çevirebilmek önemlidir. Bu süreci evde, çocuklarımızın 

üretebileceği, içinde öğrenme süreçlerinin de olduğu çeşitli aktivitelerle değerlendirmek 

önemli olacaktır. İTK Uzaktan eğitim programı ile, çocuklarımıza evde kaldıkları süre boyunca 

kendi iç disiplinleri ile günlerini planlamaları, ödev yapma, kitap okuma sorumluluklarını 

pekiştirmelerine destek olabilirsiniz.  

 
Son olarak,  umut duygumuzu korumamız gerektiğini mümkün olduğunca olumlu düşünmeyi 

alışkanlık haline getirmeyi unutmamalıyız. Unutmayalım ki, bir çocuğun algısında dünya 

tehlikeli/ güvensiz bir yer olduğu sürece şuan baş etmeye çalıştığımız kaygı, korku gibi geçici 

duygular daha kalıcı bozukluklara dönüşebilir.  

 

İTK PDR Bölümü olarak sizlere bir telefon kadar yakın olduğumuzu ve ihtiyaç duyduğunuzda 

her an bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.   

 

 Saygılarımızla 

 

İTK PDR BÖLÜMÜ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


