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her tür f�kr� mülk�yet hakkı, Pakkan
Okulları’na a�tt�r, yalnızca sah�pler�
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"BEN BU OKULU KURDUM, SAHİBİ SİZSİNİZ ÇOCUKLAR."

#PakkanL�ve Eylül Yayınları Bu okulu çok güzel hayallerle kurdum ben. Öğretmenl�k aşkıyla,
her şartta öğrenen olma heves�mle... Oyunla öğrenecekler d�ye
çocuklarım büyük bahçen�n �z�n� sürdüm, dostluğun keyf�n�
b�ls�nler d�ye hayvanları topladım okula, hedefler�ne mutlaka
varsınlar d�ye �ş�n� en çok seven öğretmenlerle buluştum.
Tecrübeler�m ve hayaller�m yoğruldu bu okulu kurmak �ç�n. Evet,
bu okulu kurdum ve gerçek sah�b� olan öğrenc�ler�me sundum
hemen...
 
Tüm bu heyecanla 3. yılımıza başlayacakken ortaya çıkan salgın
heves�m�z� b�raz kursağamızda bıraksa da umutluyuz y�ne...
Gelecekten umut kes�lmez z�ra. 

Uzaktan eğ�t�m hızla devam ed�yor okulumuzda. Sağlıklı ve der�n
bağların üzer�ne kurulacak b�r öğrenme ortamı yaratab�lmek �ç�n
uzakları yakınlaştırıyoruz teknoloj� yardımıyla. Tek b�r çocuğu
ger�de bırakmaya tahammülümüz yok. Her çocuğumuza özel,
"Ney�, nasıl kolaylaştırab�l�r�z?" d�ye uzun uzun çalışıyoruz.
Öğretmenler�m�n hakkını ödeyemem bu anlamda; çok
çalışıyorlar. Çünkü onlarla hayaller�m�z ortak, hedefler�m�z b�r. 

Sadece ana sınıfımız, b�r�nc� sınıftak� öğrenc�ler�m�z, sek�zler�m�z
seyrelt�lm�ş ve kademel� olarak okulda ş�md�l�k. Bu kısıtlı kavuşma
b�le hep�m�z� ne çok heyecanlandırıyor. Umuyorum k� çok yakında
buraların gerçek sah�pler� b�ze emanet ett�kler� okullarına ger�
dönecek.

Sayıyoruz günler�, elbet geçecek.

Sek�zler�m�z Koşuyor

"Koronav�rüs dönem�nden geçerken
anne babalara düşen görevler."

Prof. Dr. Ayşe B�lge Selçuk

#PakkanChefs



Kocaman bahçem�z�n keyf�n� 
en çok ana sınıfımız çıkardı. 
Eylül ayı boyunca dersler� m�s
g�b� orman havasında yaptılar.

Ana Sınıfımız Bahçede 



Uzaktan eğ�t�mle başladığımız bu yıla
seyrelt�lm�ş ve kademel� olarak ver�len yüz
yüze eğ�t�mle devam ed�yoruz. Eylülün son
haftasından �t�baren m�n� m�n� b�rler�m�z
okullu olmaya başladı. Hep�m�z� tar�fs�z b�r
heyecan sardı.

M�n� M�n� B�rler Okulda



Okulumuzdak� Dezenfeks�yon Çalışmaları 

Salgına karşı tüm önlemler�m�zle
okulumuzda hazırız. Aldığımız tedb�rler
daha ana kapımızdan bahçem�ze adım
attığımız anda başlıyor.
Öğretmenler�m�z�n, öğrenc�ler�m�z�n ve
yönet�m ek�b�m�z�n d�kkatl� tutumlarıyla
Cov�d-19'a karşı çok daha güçlüyüz.



Uzaktan eğ�t�m kapsamında yaptığımız onl�ne 
dersler �ç�n öğretmenler�m�z tam kadro okulda...

Onl�ne Derslere Devam



Salgın sürec�n�n �lk gününden �tbaren başlattığımız düzenl�
yayınlarımıza h�ç ara vermeden yen� eğ�t�m - öğret�m yılında
da devam ed�yoruz. Eylül ayında y�ne çok öneml� başlıklar
gündem�m�zdeyd�. Ek�mde de b�z� �zlemeye devam ed�n...

#PakkanL�ve  devam ed�yor.

@pakkanokullar�    



Destekleme ve yet�şt�rme kursları kapsamında 
8. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle yüz yüze eğ�t�mler�m�z
devam ed�yor. Gen�ş bahçem�zde ve seyrelt�lm�ş
sınıflarımızda, �ş�n� çok seven, uzman öğretmenler�m�zle
çocuklarımızı buluşturab�lmen�n sev�nc� bambaşka. 

Sek�zler�m�z Koşuyor 



Salgın her ne kadar hep�m�z �ç�n b�r b�l�nmezl�k �çer�yorsa da b�ld�kler�m�z de var. Koronav�rüs �le �lg�l�
çocuklarımızı b�lg�lend�rmem�z öneml�.
B�lg�lend�rmey� yaparken çocuğun �k� özell�ğ�ne özell�kle d�kkat etmel�y�z: Yaşına ve m�zaç özell�kler�ne.
B�lg� ver�rken çocukların yaşına uygun b�r d�lle açıklama yapmak gerek�r. Küçük çocuklara açıklama yaparken
hem �çer�k daha bas�t olmalı hem de kullanılan d�l daha açık ve anlaşılır olmalı.
Küçük çocukların esas olarak b�lmeler� lazım olan, bunun b�r hastalık olduğu ve bu hastalıktan kend�m�z�
korumamız �ç�n d�kkat etmem�z gerekenler. Örneğ�n; eller�m�z� b�lekler�m�ze kadar yıkamamız, eller�m�z� her
zamank�nden daha sık yıkamamız, havluları paylaşmamamız, tokalaşmaktan ve öpüşmekten kaçınmamız,
kalabalık yerlerden uzak durmamız gerekt�ğ� g�b�.
Küçük çocuklara bu konularda b�lg� vermek yetmez, bunları yaptıklarından em�n olmak �ç�n de daha yakından
gözlemlenmeye, daha sıkça hatırlatma yapmaya �ht�yaç duyab�l�rler. Anne babaların kend�ler�n�n de bu
konularda çocuklara örnek olmaları çok öneml�.
Her çocuğun farklı b�r m�zacı vardır. M�zaç, doğuştan get�rd�ğ�m�z genet�k temell� özell�klerd�r. Bebekler
doğduklarında f�z�ksel olarak b�rb�rler�nden nasıl farklılarsa, bazısı s�yah saçlı, bazısı kumral, bazısı sarışın �se,
m�zaç özell�kler� bakımından da b�rb�rler�nden farklıdırlar.

İnsanı en fazla korkutan, b�l�nmeyend�r. Gelecek b�z� bazen bunun �ç�n end�şelend�r�r. Yen� b�r yere taşındığımızda,
�ş veya okul değ�şt�rd�ğ�m�zde, alıştığımız çevreden, alıştığımız �nsanlardan ayrıldığımızda end�şe duymamızın
sebeb� budur. Ülke savaşa g�rd�ğ�nde veya ülkede salgın b�r hastalık baş gösterd�ğ�nde de y�ne b�z� korkutan şey
b�l�nmeyend�r, yarın ne olacağı…

B�l�nmeyen durumlar her yaştan �nsanı end�şelend�r�r. Ancak yet�şk�nlerde öz-denet�m ded�ğ�m�z  temel kontrol
becer�s� daha gel�şm�ş olduğundan bel�rs�zl�kle baş etmeler� daha kolay olur. Elbette yet�şk�nler�n de bazıları  k�ş�l�k
olarak daha kaygılıdır. Y�ne de o durumda b�le  kend�ler�ne göre bazı çözümler� daha rahat bulab�l�rler. Yet�şk�nler
daha b�lg�l� ve tecrübel�d�r; sosyal destekler� daha fazladır.

Pek� bel�rs�zl�ğ�n kaygıyı arttırdığı durumlarda çocuklar ne h�ssederler, anne babalara bu g�b� durumlarda ne
görevler düşer?

Çok güncel b�r durum, koronav�rüs salgını üstünden bu soruyu cevaplamaya çalışayım. Çocuk, olayın (savaş,
deprem, kaza veya salgın) ölçeğ�ne bakar. Eğer olay büyük ölçekl�yse ve çok �nsanı etk�l�yorsa daha fazla
etk�leneb�l�r. Daha lokalse etk�s� bell� b�r bölge ve o bölgedek� �nsanlarla sınırlıysa çocuk daha az kaygı duyacaktır.
Koronav�rüs salgını durumunda olay büyük ölçekl� ve herkes� etk�leme �ht�mal� var. Bu, çocukların kaygısını arttırır.
Çocuk, olayın (savaş, deprem, kaza veya salgın) hayatını ne kadar etk�led�ğ�ne bakar.  Eğer etk�l�yor �se, hayatında
değ�ş�kl�klere sebep oluyor �se daha fazla etk�len�r, kaygılanab�l�r.

Koronav�rüs durumunda okulların, kursların, t�yatro, s�nema g�b� eğ�t�m ve eğlence yerler�n�n kapanması, önlem
olarak evde kalınması, kalabalık yerlerden uzak durulması çocukların günlük hayatlarını pek çok bakımdan c�dd�
şek�lde değ�şt�rd�. Bu bakımdan, koronav�rüsün d�ğer tüm  toplumsal travmalara kıyasla çocukların hayatını daha
yakından etk�led�ğ�n� söylemel�y�z.

Bu durumda anne babalar nelere d�kkat etmel�ler?

S�z�n �ç�n derled�k

Koronav�rüs dönem�nden geçerken 
anne babalara düşen görevler.

Koç Ün�vers�tes� Öğret�m Üyes�
Gel�ş�m Ps�koloğu

Prof. Dr. Ayşe B�lge Selçuk



Bazı çocuklar daha çek�ngend�r, bazıları daha sosyal ve g�r�şken. Bazısı daha tepk�seld�r, bazısı daha sak�n. Bazı
çocuklar daha korkuludur, bazısı daha korkusuz. Bazı çocuklarda duyusal hassas�yet daha yüksekt�r; sesten,
ışıktan, ısıdan, g�ys�ler�n kumaşlarından daha fazla etk�len�r rahatsız olurlar. Bazı çocuklar �ç�n bunlar h�ç öneml�
değ�ld�r, farkına b�le varmazlar.
Bunlar çocuklarda gördüğümüz çok sayıdak� m�zaç özell�kler�nden sadece b�rkaçı. Ve bunların �çer�s�nde
koronav�rüs salgınını çocukların nasıl yaşadığı �le en yakından �l�şk�l� olan korkulu m�zaçtır.
Bazı çocuklar hemen her şeyden daha çabuk ve daha fazla korkar, ve daha zor yatışırlar.
Koronav�rüsü çocuklara anlatırken m�zaçlarının ne kadar korkulu olduklarını b�lmek ve çocukların tepk�ler�ne
bakmak çok yararlı olur.

Korkulu m�zacı olan bazı çocuklarda �se bel�rs�zl�ğ� azaltmak �ç�n çok soru sorma �ht�yacı olduğunu görürüz.
Çocuk daha çok b�lg� ed�nerek kaygısı �le baş etmeye çalışır. Bu durumda anne babaların çocuğun sorularını
cevaplamaları, sorunun cevabını b�lm�yorlarsa geç�şt�rmemeler� öneml�d�r.

Eğ�t�me ara ver�len dönem uzayıp, evde geç�r�len zaman arttıkça çocukların sabırları azalab�l�r, kaygıları v
soruları artab�l�r. Bunlara anne babanın sak�nce ve doğru cevap vermes� öneml�d�r.
Bunların yanı sıra, hatırlatmam gereken �k� temel, öneml� nokta: Anne babalar çocuklarının kaygılarını arttırıcı
davranışlardan kaçınmalılar. Ve var olan korku ve kaygılarını küçümsey�c�, alaycı tutum ve davranışlardan da
kaçınmalılar.

Salgın hastalıkların olduğu zamanlarda, anne babalar akraba ve arkadaşlarıyla sıklıkla haberleşeb�l�yorlar.
Yet�şk�nler�n düşündükler�n�n aks�ne, çocuklar pek çok konuşmayı fark eder, d�kkatle d�nler ve bu konuşmalardan
etk�len�rler. Çocukların yanında söylenenlere, telefon konuşmalarına anne babaların her zaman d�kkat
etmeler�nde çok fayda vardır.
Çocuklarda korku ve kaygı kend�n� bazen öfke şekl�nde de ortaya koyar. Çocuklarda bu dönemde öfkel� tepk�ler
artab�l�r, özell�kle evde kalma süres� uzadıkça kaygı yükseleb�l�r. Yuvaya/okula g�tmemek, evde kalmak b�r süre
sonra çocuk �ç�n eğlencel� olmaktan çıkab�l�r. Anne babaların bunun farkında olup sak�n kalmaları öneml�.
Çocuklarla duygular hakkında konuşmak sosyal ve duygusal gel�ş�mler�n� her zaman destekler. Ama özell�kle
böyle b�r zamanda çocukla ne h�ssett�ğ� hakkında konuşmak yararlı olur.
Anne babanın �lg�l�, kontrollü ve sak�n olması çocukta güven h�ss�n� arttırır, kaygı ve öfkey� yatıştırır.
Bu dönemde herkes�n daha fazla �ht�yaç duyduğu şey güven h�ss�. Çocuklar güven h�ss�n� en çok anne
babalarıyla olan �l�şk�ler�nde h�ssederler. Dış koşulları kontrol etmem�z bazen �mkanlı olmasa da kend�m�z� kontrol
etmem�z ve �l�şk�ler�m�z�n daha olumlu olmasını sağlamamız mümkün.

Korkulu m�zaca sah�p çocukların verd�kler� tepk�ler farklı olab�l�r. Bazıları kaygı ver�c� b�lg�lerden kend�ler�n� uzak
tutmak �sterler, bu b�lg�ler� duymak dah� �stemezler. B�r anlamda kend�ler�n� korkutucu b�lg�lere kapatırlar. Çocuklara
koronav�rüs konusunda b�lg� ver�rken anne babalar çocuğun nasıl tepk� verd�ğ�ne d�kkat etmel�ler. Çocuk fazla
detay duymak �stem�yor �se anne baba orada durmalı ve gerekl� tedb�rler� anlatmakla yet�nmel�d�r.

Çocuğun karşısına sansasyonel b�lg� ve görüntüler�n çıkmayacağından em�n olunan, b�l�msel temell� b�lg�ler paylaşan
web s�teler�ne beraber bakılab�l�r. Dünya Sağlık Örgütü’nün web s�tes� g�b�. Veya anne baba önce kend�s� güven�l�r
b�r web s�tes�nden araştırma yapıp cevabı bulab�l�r ve çocukla kısa b�r süre �ç�nde paylaşab�l�r. Çocuğu uzun süre
cevapsız bırakmamaya d�kkat etmek gerek�r.

Evde telev�zyonun sürekl� açık olması, çocuğun korkuya sebep olacak �çer�klere kontrolsüz şek�lde maruz kalmasına
sebep olab�l�r. Haberler yet�şk�nler �ç�nd�r, küçük çocuklar �ç�n değ�l. Anne ve babanın telev�zyonda veya sosyal
medyada sürekl� koronav�rüs haber� �zl�yor veya  bununla �lg�l� konuşuyor olması çocukların kaygısını arttırab�l�r.

Yazının orj�nal hal�n�n yayınlandığı sayfaya er�şmek �ç�n:
https://ayseb�lgeselcuk.com/koronav�rus-donem�nden-gecerken-annebabalara-dusenler/



#PakkanChefs saatler� çocuklarımızın onl�ne süreçte en sevd�ğ� 
 zamanlardan b�r� oldu. Bakın bu ay neler yapıldı, neler yen�ld�...#PakkanChefs



ÖĞ R E NM E Y E  O D A K L A N I Y O R ,  Ç A B A Y I  A L K I Ş L I Y O R U Z .


