
Özel Körfezim Eğitim Kurumları Rehberlik Servisi

Pandemi sebebiyle her birimiz kendimizi çeşitli zorluklar taşıyan ve aynı zamanda ciddi sorumluluklar barındıran 

belirsiz ve güvensiz bir durumun içinde bulduk. Bu olağandışı zorlayıcı durum hepimizde bazı olumsuz duygular ve 

endişeler uyandırmakta. Aynı zamanda yeni düzenimize ayak uydurmaya ve adapte olmaya da çalışmaktayız.

Unutmayın ki zorlayıcı duyguların, kaygının ve stresin en kuvvetli ilacı ‘bağ’dır. Bağ kurmak, ilişki kurmak ve 

bağlantıda kalmak ailenin bu çeşit zorlayıcı süreçlerde en güçlü dayanağı olacaktır. Dış dünyaya dair sarsılmış olan 

‘’güven’’ duygusunu aile içi ilişkilerimizde bulabilmemiz, aile içi kapsayıcı ve kabul edici ilişkilerde kendimizi 

emniyette hissetmemiz en kritik desteklerimizden birisidir. Çocuklar için ise bu en önemli ihtiyaçtır. Etraflarında 

neler olduğunu ya da olabileceğini anlamlandırmaya çalıştıkları bu dönemde ihtiyaçları olan güven duygusunu 

ebeveynleriyle olan ilişkilerinde deneyimlemesi onların en kıymetli kaynağı olacaktır.

‘’İlişki, duygusal iklimdir; davranışın nasıl algılandığını etkiler. Çocuğun sağlıklı psikolojik gelişimi için anne-babaların en

önem vermeleri gereken, çocukla ve birbirleriyle ilişkileridir.’’ 

Ayşe Bilge Selçuk



Okulların kapalı olduğu ve uzaktan eğitimin devam ettiği bu süreçte çocuğumuzla ilgili kaygılarımızdan birisi de 

akademik anlamda bir kayıp yaşayacak mı, bir şeyler eksik kalacak mı kaygısı olabilir. Bu kaygılarımızın da haklı 

tarafı olmakla birlikte, toplum ve aile olarak ne kadar farklı ve zorlu bir dönemden geçtiğimizi unutmamalıyız. Bu 

süreçte önceliklerimiz, çocuğumuzun ve kendimizin fiziksel ve psikolojik sağlığı olmalıdır. Öğrenmenin yalnızca 

bilişsel bir süreç olmadığını unutmayalım. Öğrenme, aynı zamanda duygusal süreçleri de kapsar. Duygusal beynimiz 

kontrolü ele aldığında ve bizde yoğun stres, kaygı durumları oluşturduğunda akılcı beynimizin devreye girerek 

bilişsel süreçlerimizi yönetmesi mümkün olmayacaktır. Öyleyse, çocuklarımızdan akademik beklentilerimizin bir 

kısmını bu süreçte bir kenara koyup fiziksel ve ruhsal anlamda iyi olma halimize odaklanabilmeliyiz. Uzaktan eğitim 

aracılığıyla dersleri takip etmek ve verilen ödevleri yapmak bu süreçte çocuğunuz için yeterli olacaktır. 

Yapabileceğinden daha fazlasını beklemek ve istemek, çocuğun zaten adapte olmaya çalıştığı bu farklı düzenin 

içinde iyice sıkışmış hissetmesine sebep olabilir.

‘’Çocuk ve ergenlerde kaygı problemlerinde artış var. Çocuklarınızı başarı odaklı değil, beceri ve öğrenme odaklı yetiştirin.’’

Ayşe Bilge Selçuk



Böyle zorlayıcı süreçlerde ailenin beraber vakit geçirip paylaşım yapabileceği alanlar ve zamanlar yaratmak; ailede 

eğlenceyi, mizahı ve keyifli atmosferi canlı tutabilmek hem ebeveynler hem de çocuklar açısından çok önemli bir 

destek olacaktır. Bir yandan da kendimize ayırdığımız vakitlerde bizleri iyi hissettirecek, bize iyi gelecek aktivitelere 

yer vermek büyük önem taşıyor. Bu içerikte hem ebeveynlere hem de çocuklara gerek bireysel gerek ailecek 

yapılabilecek çeşitli etkinlikler paylaşıma sunulmuştur. Sizin için uygun olanları karantina günlerinde evde 

uygulamaya çalışmanız, bazılarını ise günlük rutinlerinize dahil etmeniz faydalı olabilir. 

Evde kalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı günlerde görüşebilmek umuduyla...

Özel Körfezim Ortaokul Rehber Öğretmeni

Psk. Dan. Şeyma Öztürk



 Birlikte ilginç bilgiler keşfetmek, keşfettiğimiz ilginç bilgileri birbirimizle paylaşmak

 Ailecek film, dizi ve belgesel izlemek

 Aile kitap okuma saatleri oluşturmak

 Birlikte aile fotoğraf albümü hazırlamak

 Birlikte hikayeler yazmak ve belki bu hikayeleri canlandırmak

 Tiyatro oyunları canlandırmak

 Dans etmek ve egzersiz yapmak

 Yoga yapmak (Down Dog isimli uygulamaya göz atabilirsiniz, bu süreçte ücretsiz erişime açık)

 Birlikte yemek yapmak, farklı yemek tarifleri denemek

 Birlikte bir şarkı bestelemek

 Aile bireylerinin taklidini yaparak bunu oyuna çevirmek

 Ailecek bilgi yarışması düzenlemek

 Birlikte bitki beslemek

 Örgü, dikiş, incik-boncuk gibi uğraşlara çocukları dahil etmek

 Ailecek kutu oyunları oynamak

Ailelere Evde Yapılabilecek Etkinlik Önerileri



Film Önerileri

 Wall-E

 Inside Out (Ters Yüz)

 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?

 Kayıp Balık Nemo

 Paper Planes (Kağıttan Uçaklar)

 Ratatouille

 Spirited Away (Ruhların Kaçışı)

 Pi’nin Yaşamı

 Umudunu Kaybetme (The Pursuit of Happiness)

 Marslı (The Martian)

 Fırtına Çocuk (The Storm Boy)

 Deha (Gifted)

 Senin Adın



Kutu Oyunu Önerileri

 Biz Bize (Yudum Akyıl)

 Vurma Konuş (YÖRET Vakfı)

 Az Lakırtı Bol İletişim (Aybino)

 Binbir Surat (Aybino)

 Hikayeni Sen Oluştur (Aybino)

 Tam Zamanında

 Macera Ormanı

 Akıl Fazlası

 Jenga

 Tabu

 Redball

 Ateş ve Su

 Mental Up

 Minecraft

 Tabu

Çocuklar için Güvenilir Online Oyunlar

(Uğur Games- Dr. Yavuz Samur önerileri)



 İyi Hissetmek (David Burns)

 İnsan Her Koşulda (Ayşe Bilge Selçuk)

 Gerçekten Beni Duyuyor musun? (Leyla Navaro)

 İnsan Olmak (Engin Geçtan)

 İnsan Yaratmak (Virginia Satir)

 Boş Ayna (Karly McBride)

 Yavaş Ebeveynlik (Pınar Mermer)

 Yetişkin Çocuklar (Selçuk Şirin)

 Çocuklukta Duygusal İhmalin İzi (Jonice Webb)

 Öfke Dansı (Harriet Lerner)

 Duyu’lmak İstiyorum (Ebru Albayrak Sidar)

 Bütün Beyinli Çocuk (Daniel J. Siegel)

 Dramsız Disiplin (Daniel J. Siegel)

 Kalp Zekası (Isabelle Filliozat)

 Koşulsuz Ebeveynlik (Alfie Kohn)

 Pozitif Ergenlik (Richard M. Lerner)

 Artık Hiç Anlaşamıyoruz! (Isabelle Filliozat)

 Babaların Kitabı (Ben George)

 Etkili Anne-Baba Eğitimi (Thomas Gordon)

 Ergenlik: Sıkıntılı Yıllar (Sara Villanueva)

Ebeveynlere Kitap Önerileri



 YDY Danışmanlık

 Nadis Danışmanlık

 Prof. Ayşe Bilge Selçuk

 Prof. Yankı Yazgan

 Dr. Deniz Şimşek

 Dr. Gülcan Özer

 Mindful Ebeveyn

 Fark Yaratan Ebeveynlik

 Paylaş Büyüsün

 Therapist Mom (Ebru A. Sidar)

 Çocukla Sinema

 Attachment Parenting

 Behavioral Scientist

 Theraplay

Ailelerin Takip Edebilecekleri Sosyal Medya (Instagram) Hesapları



Velilerimize ek öneriler;

Ayrıca, ilgilenen ebeveynler için bu süreçte evde ücretsiz eğitimler almak da seçenekler 

dahilinde. Coursera, Skillshare, edx gibi online eğitim platformları karantina boyunca 

Cambridge, Stanford, Harvard gibi eğitim kurumlarının online eğitimlerini ücretsiz 

erişime açtı: https://wwww.classcentral.com/

Ek olarak, Cambridge kaynaklı e-kitaplar da ücretsiz erişime açık: 

https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks

Daha küçük yaşta çocuklara sahip (ilkokul, okul öncesi) aileler için ise Şermin Yaşar’ın 

hazırladığı ‘’Oyun Takvimi’’ ve Psk. İrem Polat’ın hazırlamış olduğu ‘’Corona Döneminde 

Kaynaklarım’’ isimli çalışmayı önerebiliriz. Ayrıca Erika Nerini e Daniela Longo

tarafından yazılmış ve Gamzegül Acka Koca tarafından çevirisi yapılmış olan ‘’Meraklı 

Çocuklar için bir Rehber, Corona Virüs’’ isimli e-kitabı da inceleyebilirsiniz. Nirengi 

Derneği tarafından hazırlanmış ‘’Çocuklarla Corona Virüs Nasıl Konuşulur?’’ isimli 

kılavuza da göz atabilirsiniz.

https://wwww.classcentral.com/
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks


Eğer bu süreçle kendi başınıza ya da ailenizle birlikte başa çıkamadığınızı, ciddi zorlanmalar yaşadığınızı ya da 

günlük hayat akışınıza devam edemediğinizi, aile içi çatışmaların ve anlaşmazlıkların arttığını ve bunları 

yönetemediğinizi düşünüyor; tüm bunlarla ilgili yoğun kaygı, stres, umutsuzluk ve çaresizlik hissediyorsanız 

psikoterapiye başvurmak iyi bir seçenek olabilir. 

Karantina sebebiyle, pek çok psikolojik danışma merkezi kapalı olmasına rağmen online terapi seçenekleri devam 

etmektedir. Etik hususlara dikkat eden, ihtiyacınıza göre alanının uzmanı olan merkezleri ve uzmanları (psikiyatrist, 

psikolog, psikolojik danışman, psikoterapist ya da çift ve aile terapisti gibi) tercih etmeniz sağlıklı bir seçim olabilir. 

Tercih edeceğiniz uzmanı belirlerken ilgili kişinin özgeçmişini inceleyerek psikoloji, psikolojik danışmanlık ya da 

psikiyatri dalında lisans/yüksek lisans eğitimini veya uzmanlığını almış, sizin ihtiyacınız ve başvuru sebebiniz 

doğrultusunda gerekli psikoterapi eğitimlerini tamamlamış olmasına dikkat etmeniz faydalı olacaktır.

Özlemle, coşkuyla ve heyecanla okulumuzda tekrar buluşacağımız günlere en kısa zamanda ulaşabilmek umuduyla...

Sağlıkla kalın. Bağlı ve bağlantıda kalın.

Psk.Dan. Şeyma Öztürk


