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YAŞASIN CUMHURİYET!

Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s�'n�n 29 Ek�m 1923'te Cumhur�yet
yönet�m� �lan etmes�nden bu yana tam 97 yıl geçt�. Cumhur�yet,
“kayıtsız şartsız ulusal egemenl�ğ�” esas alır, “la�kt�r” ve “ulus
b�l�nc�ne” dayanır. İşte bu gün, kurduğumuz bu okulda her
öğrenc�m�ze bunu öğretmek �ç�n varız b�z. 97 yıldır elden ele,
onurla taşıdığımız bu bayrağı, çocuklarımıza ve geleceğe
emanet ederken Ata'ma olan tüm saygımla ağzımdan dökülüver�r
şu d�zeler: Ne senden geçer�m, ne eser�nden... 

En büyük bayramımızı y�ne salgının gölges�nde, çocuklarımızdan
uzakta kutlamış olsak b�le, gönülden dokunmayı b�l�r�z b�z
geleceğe... Bu dönemde evlatlarımıza yılmadan, her ne şart
olursa olsun vazgeçmeden, geçm�ş�m�zden onur duyarak, bu günü
tüm heyecanımızla yaşamayı göster�yoruz. Kırk yılı aşan
öğretmenl�k yolculuğumun belk� de en akıl almaz dönem�n� y�ne
az�mle, �nançla ve çocuklarımıza �nanarak yürüyorum. Ancak çok
em�n olduğum b�r şey var. Herkes şah�t olacak; bu yıl y�ne büyük
başarılara, heyecanlı süreçlere �mza atacağız, y�ne �mkansız
den�len pek çok şey� başaracak öğrenc�ler�m. 

Heps�n�, hep�n�z� gururla selamlıyorum. 
 

Cov�d-19 Pandem�s�
Ebeveynler İç�n

"Ruh Sağlığı Kr�z�ne” m� Dönüştü?

Projelerle Öğren�yoruz 

Ana Sınıfımızda Heyecan Var



Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk
�le b�rl�kte büyük Türk
Ulusunun kurduğu Türk�ye
Cumhur�yet�'n�n 97.
yılının heyecanını ve
gururunu yaşamaktayız. 

Ne mutlu
CUMHURİYET
çocuklarına...

Yaşasın Cumhur�yet 



29 Ek�m Cumhur�yet
Bayramı kutlamamızı
Zoom uygulaması
üzer�nden yaparken
Instagram canlı
yayınımızla  da
tak�pç�ler�m�ze
aktardık coşkumuzu...

En büyük bayram



Pandem�n�n 8. ayına g�rerken, bu beklenmed�k durumun ebeveynler�n ruh sağlıklarına etk�s� önem�n� korumaya
devam ed�yor. Salgın, tüm toplumların ruh sağlığını etk�lem�ş olsa da Amer�kan Ps�koloj� Derneğ�'n�n araştırması,
N�san ve Mayıs aylarında, evde 18 yaşından küçük çocukları olan ebeveynler�n, ebeveyn olmayanlara kıyasla
bel�rg�n şek�lde daha stresl� olduğunu gösterd�. Temmuz ayı sonuna kadar her hafta, 5 yaşından küçük çocuğu olan
1.000 ebeveyn� �nceleyen Oregon Ün�vers�tes�'n�n çalışmasından ver�ler �se, küçük çocuğu olan ebeveynler�n
özell�kle stres altında olduğunu göster�yor. Çalışma sonuçlarına göre, ebeveynler�n %63’ü salgın sırasında duygusal
desteğ�n� kaybett�kler�n� h�ssett�kler�n� söyled�.

George Wash�ngton Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�'nde kl�n�k ps�k�yatr� profesörü olan Pooja Lakshm�n, "Bu,
yaşamlarımıza, a�lelere, ebeveynlere ve çocuklara etk�s� olan ve yaşamlarımızdak� �st�krarı bozan b�r güçtür.’’ ded�
ve ekled�: "Bunu b�r ruh sağlığı kr�z� olarak ele almalıyız; üstel�k sonunu ş�md�l�k göremed�ğ�m�z b�r kr�z...

‘’Küçük çocuğu olan ebeveynler�n yanı sıra, ham�le ve yen� doğum yapmış kadınların ve çocuğunun temel �ht�yaçları
�ç�n mücadele vermek zorunda olan ebeveynler�n anks�yete ve depresyon açısından daha büyük r�sk altında olduğu
düşünülmekted�r. Pandem�den önce anks�yete ve depresyon, ham�le ve lohusaların %10-25’�n� etk�lerken, yen�
çalışmalar pandem�n�n etk�s�yle bu oranın %40’lara vardığını göster�yor. Buna göre, bu gruptak� kadınların %37’s�
depresyon, %57’s� kl�n�k olarak anlamlı anks�yete bel�rt�ler�ne sah�p. Uzmanlara göre ebeveynler üzer�ndek� en
büyük stres faktörü, çocuklarını yeter�nce besleyememe, g�yd�rememe ve barındırmama korkusudur. Pandem�n�n
başında, hastalanma korkusunun en büyük stres kaynağı olacağı düşünülürken, zaman geçt�kçe çocuklarının temel
�ht�yaçlarını karşılamak �ç�n mücadele eden ebeveynler�n bu duygusal karmaşayı en ş�ddetl� şek�lde yaşadıkları
ortaya çıktı. Madd� sorunları üst düzeyde olan ebeveynler�n %60’tan fazlasında bu duygusal karmaşa mevcuttu. 

Ebeveynler bu zor zamanlarda ruh sağlıklarını güçlend�rmek �ç�n ne yapab�l�r? 

Kend�n�ze şu soruyu sorun: Altı ay önce değ�l, ş�md� ben�m �ç�n ne tür b�r öz bakım gerçekç�? Sah�p olduğunuz esk�
başa çıkma mekan�zmaları bu süreçte �şe yaramayab�l�r; her gün kend�n�ze küçük b�r mola vereb�l�yorsanız, bu h�ç
yoktan �y�d�r. Bu YouTube'dak� beş dak�kalık b�r yoga v�deosu mu? Esk� b�r arkadaşla beş dak�ka konuşmak mı?
Buna s�z karar ver�n.  Esk�den olduğu g�b� terap�ye g�tmek şu anda gerçekç� ve er�ş�leb�l�r olmayab�l�r. Uzun
seanslar yer�ne, terap�stlere mesaj göndermey� ve soru sormayı mümkün kılan  uygulamalar kullanmayı
deneyeb�l�rs�n�z. Zaman sıkıntısı çeken ebeveynler �ç�n bu tür prat�k yaklaşımlar yardımcı olab�l�r, yükü haf�fleteb�l�r.
Egzers�z veya ebeveyn�n �lg� alanına göre yoga, med�tasyon, dans g�b� yöntemler de stres� azaltmaya yardımcı
oluyor. Bunun yanı sıra arkadaşlar ve yakın çevre �le telefon aracılığı �le �let�ş�mde olmak, kısa sohbetler de
duygusal stres� azaltıyor. İlg�nç şek�lde bazı ebeveynler bu süreçte çocuklarından duygusal destek aldıklarını,
onlarla zaman geç�rd�kçe rahatladıklarını bel�rt�yor. Dünyada olan b�ten her şeye rağmen, çocuğunuza sarılarak,
�çten sıcak b�r kucaklaşma yaşayarak b�r anda çok mutlu ve gevşem�ş h�ssedeb�l�rs�n�z, bunu sık sık yapın.

Son b�r tavs�ye daha: Bu süreçte çocuklarınızla zaman geç�rmen�n “pandem� dostu” yollarını keşfed�n. Örneğ�n
sabahın erken saatler�nde b�s�klete b�nmek veya dört gözle bekleyecekler� anlar yaratmak g�b�... Planlanacak
küçük akt�v�teler gerçekten �y� geleb�l�r, stresl� zamanlara mola vermen�z� sağlayab�l�r ve ps�koloj�k olarak besley�c�
olab�l�r. 

Kaynak: The Pandem�c Is a ‘Mental Health Cr�s�s’ for Parents.
www.paylasbuyusun.com

S�z�n �ç�n derled�k

Cov�d-19 Pandem�s� 
Ebeveynler İç�n
"Ruh Sağlığı Kr�z�ne” m� Dönüştü?



Ek�m ayının en güzel haller�nden b�r� de cadılar
bayramı kutlamaları şüphes�z.
Ara ara da olsa okuluna geleb�len �lkokul
öğrenc�ler�m�zle bayram tadında, eğlencel�
kutlamalar yaptık. Güldük, güldürdük. Daha ne
�ster�z?

B�z�m cadılar . . .



Projelerle öğren�yoruz

Beş�nc� sınıftak� öğrenc�ler�m�z�n Güneş,
Dünya ve Ay ün�tes�ne a�t proje
ödevler�n� paylaşıyoruz s�zlerle. 
B�z�m çok hoşumuza g�tt�. Bakalım s�z
beğenecek m�s�n�z?

Altıncı sınıftak�
öğrenc�ler�m�z�n evde
yaptığı �skelet projeler�...

Öğrenmen�n deney�mle olan bağı çok güçlü malum.
Çocuklarımızın okullarından uzak kaldığı bu dönemde her
ev� b�r deney�m merkez� g�b� konumluyor ve yaparak
yaşayarak öğren�yoruz. 

İk�nc� sınıftak� öğrenc�ler�m�zle yüzlük tabloda r�tm�k sayma düzen�n�
tartıştık, �ler� ve ger� r�tm�k saymalar yaptık. Prat�k yapmak adına
kend� karakterler�m�z� b�le tasarladık hatta. Buyrun �şte b�z�m
"R�tm�tt�n”ler�m�zle tanışın. :)



Ses çalışmaları hafta hafta �lerler ana sınıfları �ç�n. Her ses
ayrı b�r heyecan olur. Beş duyu organına h�tap ederek sesler�
öğrenmeler� çocuklarımızın bütün �ç�n bağlam kurmasına
yarar. Ana sınıfı öğrenc�ler�m�z ses farkındalık çalışmalarına
başladılar. Haftanın ses� olan “E” �ç�n evden get�rd�kler�
ürünlerle ses köşes� oluşturdular. Çeş�tl� görseller ve
etk�nl�klerle �lk ses çalışmasını heyecanla tamamladılar.

Ana sınıfımızda heyecan var

Her çocuk kend� h�kayes�n�n kahramanıdır ve her kahramanın
bambaşka b�r �fades� vardır o h�kayede elbet. Ana sınıfı öğrenc�ler�m�z
kend�ler� �ç�n b�rer karakter tasarladı. Bu karakterler emoj�lere
dönüştürüldü hemen. Çocuklarımız kend�n� �fade ed�yor; duygularıyla,
hareketler�yle, h�kayeler�yle...



Dr. Çağrı Kalaça, Dr. Yankı Yazgan �le çocuklarda özgüven sah�b� olmak üzer�ne konuştu. Key�fl� okumalar...

Yıllardır anne-babalarla görüşüyorsun. Çocuklarının nasıl �nsanlar olmasını �sted�kler�ne �l�şk�n b�r l�ste yapsak,
�lk sırada ne olur?
Çocuklarımızın gel�ş�mler�ne ve hayatlarına �l�şk�n temenn�ler�m�z� b�r l�stede alt alta sıralasak benzer noktalarda
buluştuğumuzu göreb�l�r�z: Sağlıklı olsun... Mutlu olsun... İy� b�r �ş güç sah�b� olsun… Hayırlı evlat olsun... K�m �t�raz
edeb�l�r, ‘hayır, ben�m çocuğum bunların h�ç b�r�s� olmasın’ der k�? L�steye b�raz daha ps�koloj�k �çer�k kazandıralım
dersek, l�sten�n başına ‘özgüvenl� olsun’ yerleş�r. Özgüvenl� olmasın, d�yecek b�r anne baba da beklem�yorum.

Pek� bu konuda tam b�r anlaşma var mı? Yan� özgüvenl� nasıl olunur? Özgüvenl� b�r çocuk, ned�r, nasıldır?
Bu soruların cevabını ararken �se sıkı b�r tartışma çıkab�l�r. K�m�ne göre özgüvenl�, lafın altında kalmayan, her
konuda f�kr� olan ya da f�kr� olmasa b�le söyleyecek sözü olan k�ş�d�r. Tanımı böyle yaptığımızda, ‘b�ld�ğ�m�z hadd�n�
kend�n� b�lmez bu canım’ d�yeb�l�rs�n�z. Başka b�r tanım, ‘moral� rez�l b�le olsa h�ç bozulmayan, kapıdan kovsan
bacadan g�ren, h�ç ger� adım atmayan’ ve hatta ‘does not take no as an answer’ (‘Hayır’ d�ye b�r cevabı kabul
etmez, demen�n özgüvenl� b�r �ng�l�zce �le �fades�). Buna da ‘yüzsüz, arsız’ demek �steyenler çıkacaktır.

"Özgüven" tek b�r tanımlama �le anlaşılab�l�r m�? Hayatımızın hemen her aşamasını etk�leyen, bek� tüm
davranışlarımızda rolü olan b�r n�tel�k değ�l m�?
Özgüven �ç�nde olunan durumla �l�şk�l� b�r davranış tarzıdır. Hep aynı kalması beklenmez, yaşananlara göre �n�ş
çıkışlar göstereb�l�r. Örneğ�n, üst üste 3 maç kaybeden b�r takımın ya da adı defalarca yolsuzluklara karışan b�r
s�yasetç�n�n aynı yolda aynı m�nvalde ve aynı yöntemlerle devam etmes�, b�r özgüven gösterges�nden z�yade
yaşananlardan b�r ders çıkaramadığını, hatta ne olup b�tt�ğ�n�n farkında olmadığını, farkındaysa da başka b�r
donanımı olmadığından ötürü aynı yolda g�tt�ğ�n� düşündüreb�l�r. Özgüven�m�z�n düşüşü, b�r sonrak� basamakta b�z�
daha temk�nl� yapar; hatalarımızı gözden geç�rmeye zorlar. B�r yerde yanıldım herhalde d�yerek daha farklı
davranma yollarını aramamızı sağlar.

Kend�n� olduğundan farklı görmek ve göstermek... Bu ve benzer� bazı sorunlu davranışların özgüven sah�b� olma
g�b� göster�lmes�ne ne ders�n?
Özgüven� yüksek tutmanın geçerl� yolu olarak yüksekten atıp tutmak, üste çıkmaya çalışmak ve gerçeğ� çarpıtıp
yalan söylemek �se sosyal ve kültürel ortamın ney� makbul gördüğüne göre artıp azalab�l�r. Yurtdışı okul
başvurularında bazen çocuklardan yaptıkları gönüllü çalışmaları da belgelenmeler� �sten�yor örneğ�n. İşte o
noktada gençler�n, belk� b�r �k� gün sadece kapısının önünden geçt�kler� sosyal yardım kuruluşunu, yaz boyu
katıldıkları b�r gönüllülük etk�nl�ğ� g�b� yazab�lmeler�; ya da kend�ler�n�n kaleme almadığı met�nler� sah�plenmeler�,
sonra bunların değerlend�r�lmes� sonucu o okullara kabul ed�ld�kler�nde, bunu hak ett�kler�ne �nanmaları... Bunlar b�r
anlamda o söz ett�ğ�n�z özgüven katsayılarına “hormonsu” b�r katkıda bulunab�l�r.

S�z�n �ç�n derled�k

B�r Çocuk Ver, Özgüvenl� Olsun



Hep�m�z düşe kalka büyüyoruz; özgüven�m�z de b�r
düşüyor b�r yüksel�yor. Pek� çocuklarımızı bu
dalgalanmalara karşı nasıl daha dayanıklı
kılab�l�r�z?
Özgüvenden farklı olarak kend�m�ze verd�ğ�m�z değer
daha az eylemseld�r. Yan� ne yaptığımızla �lg�l� değ�l
ne olduğumuzla �lg�l� b�r ‘ölçü’dür daha çok. Buna
“kend�l�k değer�” d�yoruz. İng�l�zces�n� merak edenler
�ç�n: Self-esteem... Bu ölçü, dış etk�lere daha
dayanıklıdır. O sebeple de hatalarımızdan
öğrenmem�ze olanak ver�r. Yanlışlarımızı
kabullenmem�z sorun olmaz, ‘yanıldık’ demekle
değer�m�zden b�r şey kaybetmey�z, kırılmış güven�m�z�
�se yapab�l�rl�ğ�m�z ölçüsünde arttırab�l�r�z. Kend�m�ze
güvenemed�ğ�m�z �şlere de g�rmey�z, olur b�ter.
Sarsıldığımız zamanlar olur ama “b�tmey�z”.

B�r Çocuk Ver ,  Özgüvenl� Olsun

Bu çok güzel b�r ayrım, aslında �nsanın kafasını netleşt�r�yor. Ama b�r yandan da tekn�k ter�mler�n zorlayıcı b�r
tarafı var. S�z�n �ç�n kolay olan ayrımlar, uzman olmayanların kafalarında karmaşa yaratab�l�yor. B�raz daha
yalın �fade etmek �stesek...
Yuvarlak laflar kulağa hoş gelen ve nereye çeksek oraya g�den ps�koloj�k –görünümlü ter�mler�n kafa karıştırıcı
olduğunu düşünüyorsanız, k� haklı sayılırsınız, ter�mler� b�r kenara bırakıp, tanımları �rdelemey� tavs�ye
eder�m.Özgüven, önce (hayatın �lk b�rkaç yılında) başkasına güven zem�n�nde gel�ş�r. Sonrasında ne yaptıysak ve
ne yapamadıysak, özgüven�m�z ona göre �ner çıkar. K�ş�n�n kend�ne verd�ğ� değer �se, b�r çocuk olarak kend�s�ne
ver�len değer ölçüsünded�r. Değer emeğ�n b�r ürünü olacaktır.

Dr. Çağrı Kalaça, Dr. Yankı Yazgan �le çocuklarda özgüven sah�b� olmak üzer�ne konuştu. 
Kaynak: www.paylasbuyusun.com
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