
Koronavirüs Nedeniyle Sosyal İzolasyon
Sürecinde Anne Babalara 10 Temel Öneri



Öncelikle…

* Çocuklarımız ile iletişim kurarken ve onlar için uzaktan eğitim ve sosyal
izolasyon arasında bir şeyler yaparken yaptıklarımızın ana fikri: “
COVID-19 salgını sırasında çocukları fiziksel olarak güvende tutmanın
yanı sıra , duygusal sağlıklarına da dikkat etmek. ”  olmalıdır.

* Bu dönemde aile içinde her zamankinden daha yüksek duyarlılık, anlayış,
empati, sorumluluk ve sabır gereklidir. Bu gereklilik içinde
bulunduğumuz sürecin reçetesidir.



1. Neden evdeyiz?  İyi açıklayalım.

* Sosyal izolasyon, sosyal uzaklık (solunum hijyeni)  ve karantina konusunda ne düşündüklerini soralım ve
bunun üzerinde konuşalım.

* Sosyal izolasyon ve karantina konularını özelikle yaşı küçük olan çocuklarınıza: “ Hastalığın yayılmasını
önlemek ve başkalarının sağlığı konusunda da sorumlu davranmak ” ile ilişkilendirerek açıklayalım.

* “ Şu anda bu virüs için uygun ilaçlarımız veya aşılarımız yok, bu nedenle sosyal mesafe virüsün hızlı
yayılmasını azaltmak için en etkili yoldur. ”

* “ Çalışmak ve dışarı çıkmak zorunda kalanlar için işe gidiş dönüş yollarına, toplu taşıma araçlarında da
gerekli önemler alındı.”

* “ Bilim insanları ve hekimler bu salgına çözüm bulmak için sürekli çalışıyor. ”



2. Sağlığımızı korumada 3 önemli önlem
konusunda uyarıları ihmal etmeyelim.

*   İyi hijyen
*   Kendi kendini izolasyon (Evde kalma)
*   Sosyal (fiziksel olarak en az 1.5 m) mesafe



3. “Şimdi ve burada” odaklı olalım
ve umut aşılayalım.

Bunun için aşağıdakilere benzer cümleler uygun olabilir:

*  Şu an sağlıklıyız.

*  Sağlıklı kalmak için de gereken önlemlere uymaktayız.

*   Sağlığımız için evimizdeyiz.

*  Geçmişte de benzer salgınlar olduğunda bilim insanlarının buna çözüm
bulunduğunu açıklayabilirsiniz.



4. Rutinler oluşturmak.
“ Düzenli uyku saatleri, yemekler, günlük öğrenme ve oyun programları ”

*  Kendimizi güvende ve rahat hissettiren bir rutin oluşturuyoruz.

* Rutinler bize normallik hissi verir. Öngörülebilirlik, güvende hissetmemizi sağlar.

* Hem kendimiz hem çocuklarımız için günlük rutinler oluşturmak önemlidir

* Rutin oluşturma bu kaygılı ve sosyal izole günlerimizde “ yeni bir normal ”
oluşturma çabasıdır ve ailede herkesin katılımı ile oluşturulabilir.



Günlük rutin oluşturmada önemli noktalar

* Yatma ve kalkma saatleri belli olmalıdır. Uyku düzeninin bozulması ve
özellikle az uyumak bağışıklık sistemini zayıflatabilir.

* Yemek saatleri de belli olmalıdır.

* Belirli günlük ev işleri olmalı ve çocuklara bu işlerde sorumluluk
verilmelidir.



5. “Eğitim, öğrenme ve çalışma evden devam ediyor.
” mesajını net bir biçimde vermek önemlidir.

* Öğrenmenin devam ettiği unutulmamalıdır.
* EBA ve Milli Eğitim Bakanlığının günlük rutinlerine uyulmalıdır.
* EBA ders izlemelerine uygun ise veliler de katılmalı, çocuklarla öğrendikleri üzerine

konuşulmalıdır.
* Öğretmenlerin EBA üzerinden verdikleri ödev paketleri üzerine de konuşulmalıdır.
* Öğrenme, kitap okumak, podcast dinleme etkinlikleri yanı sıra yeni bir hobi veya

beceri denemelerine için ortam oluşturulmalıdır.
    (örn. yemek pişirme denemeleri, bir enstrüman çalma, bir dil öğrenme, resim,

karikatür çizme, animasyon, dijital içerik oluşturma vb. ).



6. Haber takibine sınırlama getirelim.

* Haber kanalları sürekli açık olmamalıdır.

* Koronavirüs ile ilgili haberlerin izlenmesi içinde gün içinde belli saatler
belirlenmelidir. Bu noktada önerilen sabah 15 ve akşam 15 dakikadır.

* Her haberi çocukların izlemesi uygun değildir.

* Haberlerde verilen bilgiler çocuklara gelişimine uygun bir dille
açıklanmalıdır.



7. Dijital araçlarla etkileşime dikkat edin, okuldaki gibi
planlı ve bloklanmış zaman dilimleri oluşturalım.

* Çocukların dijital araçlarla etkileşimi sınırlı olmalıdır. Günlük telefon, tablet, bilgisayar
vb. ekranında zaman geçirmek konusunda da rutin oluşturulmalıdır.

* Okuma saati, belgesel izleme saati, birlikte aile etkinliği, çeşitli oyunlar vb etkinlikler
için bolca öneri ve seçenek konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, EBA ve Eğitim takvimi
uygulamalarından yararlanılabilir.



8. Fiziksel etkinliklere yer verelim.

    Uygun ev içi egzersizleri, EBA da beden eğitimi içeriklerini
öğrencilerle birlikte yapmak.

Ev içinde uygun fiziksel etkinlik, gerekli ısınmadan sonra
yapılabilecek uygun fiziksel etkinlikler, mekik, şınav, açma-germe,
müzik eşliğinde dans, oyun vb. hareketlerin kaygı, stres vb.
durumlarda rahatlatıcı etkileri konusunda çok sayıda bilimsel kanıt
bulunmaktadır.



9. Sosyal bağlantıları çevrim içi sürdürelim.

İmkanlar dahilinde; aile büyükleri, akrabalar,
öğretmenler, kuzenler ve arkadaşları ile görüntülü
konuşmalarına izin vermek , bunu da günlük rutin
haline getirmek sosyal izolasyonun olumsuz
etkilerini azaltır.



10. Güçlü yönleri, umudu ve pozitifliği
vurgulayalım.

* Çocukların şu anda  ve gelecekte kendilerini güvenli ve olumlu hissetmeleri
gerekir.

* Yetişkinler; çocukların dikkatini, zor zamanlarda insanların nasıl bir araya
geldiği, sorunlara yaratıcı çözümler bulduğu ve salgın sırasındaki sıkıntıların
üstesinden gelme konusundaki olumlu örneklere odaklayarak yardımcı olabilir.

* Bu örnekler, hem çocuklar hem de yetişkinler için iyileştirici ve güven verici
olabilir.



Sizler bizim için değerlisiniz.

Sağlıklı Günlerde Buluşmak Dileğiyle…


