Çocuk ve Ergen Çalışmaları B r m

-PANDEMİ SÜRECİ BİLGİLENDİRME SERİSİ-

ÇOCUK VE ERGENLERDE

NORMALLEŞMEYE GEÇİŞ SÜRECİ
(0-10 YAŞ)

#bizimicinonemlisin

Genel olarak yaşanan köklü değişimler yetişkinlerde olduğu gibi çocukların da
güvenlik algılarını tehdit eder çünkü her değişim belirsizlikler içerir. Nedenleri
iyi anlatılmamış, içeriği hakkında yeterli bilgi verilmemiş değişiklikler

çocuklarda tedirginlik hissi oluşturabilir. Çocukların adaptasyon sürecine
yardımcı olmak için bakım verenlerin

çocuklarla etkili bir iletişim kurması çok değerlidir.
Yeni normale geçiş sürecinde uzun süredir bakım verenleri ile aynı ortamda
kalan çocuklar, bu yeni düzene ve günlük rutine alışmış olabilirler.

Yetişkinlerin sosyal/iş yaşamına dönecek olması, uzun süredir onlardan ayrı
kalmayan çocuklarda korku, kaygı, üzüntü gibi duygular uyandırabilir. Aynı

zamanda belli zaman dilimlerinde çocuklara sokağa çıkma hakkı tanınmasıyla
birlikte, bakım veren ile çocuk arasında çatışmalar ve karışıklıklar yaşanabilir.
Uzun süredir arkadaşlarından ve sosyal çevresinden uzak kalan çocuk;

sevdiklerine sarılmak, öpmek isteyebilir ya da dışarıdaki maskeli insanlar

çocuk üzerinde kaygı/korku uyandırabilir. Havaların da ısınmasıyla birlikte
çocuklar maske kullanmaktan sıkılabilir, istemeyebilirler.

Çocukları değişimin her aşamasından haberdar etmek, olası tepkileri

içtenlikle dinlemek, endişelerini anlamaya çalışmak ve samimi bir iletişim
ortamı oluşturmak süreci kolaylaştırabilir. Bunca süredir sabırla evde

kaldıkları için çocukları tebrik etmek, süreci çok iyi yürüttüğünü ve yeni
normale geçiş aşamasında da yapabileceğine inanıldığına dair çocuğa
güvendiğini söylemek ve hissettirmek de çok değerlidir.

Bununla birlikte yakın gelecekteki sürecin belirsizliği bakım veren üzerinde de
kaygıya sebep olabilir. Bu durumda bakım verenin öncelikle kendi iyilik halini
gözetmesi ve duygularını çocuğun gelişimine uygun bir şekilde

paylaşabilmesi (“yetişkinler de zorlanabiliyor, aa yalnız değilim, güçsüz

değilim” hissini çocuğa hissettirmek), çocuğun da psikolojik dayanıklılığını
destekleyebilir. Yetişkinler yeni normale geçiş aşamasında yaptıkları ve

söyledikleriyle çocuklara rol model olmaktadırlar. Bu bağlamda yetişkinlerin
süreci nasıl yönettiklerinin önemli olduğunu da unutmamaları gerekir.

2-6 YAȘ DÖNEMİ

Henüz somut bir dönemde olan 2-6 yaş dönemi çocukları için yeni
normalleşme ve dışarı çıkma süreci oyunlaştırılarak anlatılabilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar çocuğun gelişimine uygun bir şekilde adım
adım verilerek somutlaştırılabilir. (Örneğin alınması gereken önlemlerle ilgili
tekerlemeler oluşturulabilir, evde yere daire çizilerek hayali fiziksel mesafe
anlatılabilir vb.)

Çocuklar uzun bir süre sonra sevdiklerini ve arkadaşlarını gördüğünde

sarılmak, öpmek isteyebilirler. Çocuğun yaş dönemine uygun olarak evde
‘parkta oyun canlandırması’ yapılarak çocuğa sosyal destek ve fiziksel
mesafe kavramları somutlaştırılabilir.

Pandemi öncesindeki hayat düzeninin aynı devam edeceğini düşünen

çocuklar için yeni normalleşme süreci hayal kırıklığına, umutsuzluğa, öfkeye

ve kaygıya yol açabilir. Bu durumda çocuğun duygularını ifade edebilmesi için

duygu oyunları oynanabilir. Neler hissettiği sorularak duygularını paylaşması
için teşvik edilebilir. Çocuğun yaş grubuna ve ihtiyacına uygun olan

bilgilendirmeler yapılabilir. Başkalarının da zaman zaman benzer duygular
yaşayabileceği, endişelenebileceği ve çocuğun paylaştığı duygularla ilgili
yalnız olmadığı vurgusunun yapılması destekleyici olacaktır.

Çocuk maske takmak istemediğinde gelişimine uygun bir dille takmasının
gerekliliği ifade edilebilir ve hijyen koşulları gözetilerek maskeler çocukla
birlikte süslenebilir.

Uzun süredir evde ve sosyal mesafe sınırlarında yaşayan çocuk için ani ve

keskin yaşam değişiklikleri zorlayıcı olabilir. Bu nedenle yeni normalleşme
sürecinin adım adım verilmesi ve ani rutin değişikliklerinden kaçınılması,

çocuk ve bakım veren için kolaylaştırıcı olabilir. (Örneğin; önce evin önündeki
sokakta yürümek, bahçeye çıkmak, evin yakınındaki bir parka gitmek,
yakınlardaki bir markete gitmek gibi adım adım ev yaşamını dışarıya
uyarlamak)

Bakım vereni ile aralıksız birlikte olmaya alışan çocuk için, bakım verenin

çalışma hayatına dönmesi zorlayıcı olabilir. Bu noktada çalışma hayatına
dönülmeden önce pandemi öncesindeki rutinin çocuğa hatırlatılması ve

çocuğun gelişimine uygun olarak yeni rutinlerin ifade edilmesi de önemlidir.
"Uzun zamandır evde birlikteyiz, seninle evde birlikte çok keyifli vakit geçirdik ve
bu ikimize de iyi geldi. Hatta belki zaman zaman zorlayıcı tarafları da oldu. Ama
yine de seninle bu kadar vakit geçirebildiğim için ben çok mutluydum.

Şimdi artık virüsün etkisinin yavaş yavaş azaldığını ve eskisi gibi yetişkinlerin işe

gidebileceğini söylüyorlar. Senin de bildiğin gibi dışarı çıkarken maskemi takarak,
kendime dikkat ederek artık işe gidip gelmeye başlayacağım. Bu durum benim
için de kafa karıştırıcı ve zorlayıcı olabiliyor. Evde zaman geçirmeye çok

alışmıştım. Ama her şeyden önemlisi senden ayrılıp işe gitmek benim için de zor
olacak. Eskiden olduğu gibi sabah kalkacağım, işe gideceğim ve akşamları …
saatte geri döneceğim. Seni çok özlediğimde mutlaka arayacağım.

Benim için yaptığın bu resmi yanımda götüreceğim ki bu resmi gördüğümde seni
hatırlayıp mutlu olabileyim."

6-10 YAȘ DÖNEMİ

Çocuklar içinde bulundukları gelişim dönemlerine, yaşadıkları çevreye, sahip

oldukları mizaca ve daha pek çok faktörün etkisiyle COVID-19 sürecinde farklı
tepkiler gösterip yaşamış olabilirler. Bu farklılıklar, yeni normale alışma

sürecinde; adaptasyon hızında ve şeklinde de görülebilir. Uzun zamandır
içinde bulunup zaman zaman tehlikeli olduğunu duydukları durumun

içerisinden çıkıp dışarıya adım atmak çocukların korkularını ve kaygılarını
tetikleyebilir.

Okul çağının başında olan 6-10 yaş arası çocuklar kendi tercihlerini ve

bireyselliklerini ifade etmeye başladıkları bir dönemdedir. Buna rağmen

normalleşme sürecine adapte olurken açık bir dille anlatılmış, tutarlı olan

kurallara ihtiyaç duyarlar. Bu yaştaki çocuklar kendilerini korumayı (fiziksel
mesafe, hijyen) somut olarak anlayabilecek durumda olmalarına rağmen
bunları günlük hayatlarına uygulamakta zorluk çekebilirler.

Çocuklar birkaç aydır farklı bir yaşam tarzına sahipler. Normalleşme süreci

başlasa da yaşamın, eskiden bildikleri hayat düzeninin aynı biçimde devam
etmeyeceğini anlamak için yardıma ihtiyaçları olabilir.

Değişecek günlük rutinlerin içerisinde onlara yeterli bağımsızlık verilirken aynı
zamanda tutarlı ve koşulsuz destek sağlanmasına ihtiyaç duyacaklardır.

Okul çağının başında olan bu yaş grubu çocuklar yeni normale geçiş sürecinde

arkadaşları ve öğretmenini merak edebilir. Bu süreçte onlarla iletişimde olması
çocuklara iyi gelebilir.

Bu geçiş sürecinde adaptasyonu kolaylaştırmak ve çocukların kaygılarını

azaltmak için somut ifadelerle karantina sürecine kıyasla, riskin azaldığını ve bu
nedenle belirlenen zamanlarda gerekli önlemler alınarak dışarı çıkılabileceği
anlatılabilir.

Çocuklar için ne zaman ne yapabileceklerini bilmek faydalı olabilir ve bakım

verenle çocuk arasındaki çatışmayı azaltabilir. Bakım verenlerin normale geçiş
süreci çerçevesinde çocukla birlikte bir program hazırlayıp bunun

görselleştirilmesi ve olası durumlar üzerine konuşulması çocuklara iyi gelebilir.

(Artık belli zamanlarda dışarı çıkabilmeleriyle son zamanlarda alıştıkları günlük
rutinlerin değişmesi ya da parkta bir arkadaşı ona sarılmak isterse ne
söyleyebileceği gibi problem çözme konuları üzerine konuşulabilir.)

Bakım verenlerin fiziksel mesafe ve hijyen uygulamalarının üzerinden

geçmesi, çocukların bunları özümsemesi ve hatırlaması için faydalı olabilir.
Bu süreçte çocukların dili olan oyundan faydalanılarak, bu kurallarla ilgili

hatırlatıcı olacak oyunlaştırmalar yapılabilir. Hikayeleştirerek bu kuralları
aktarmak çocuklar için daha akılda kalıcı olabilir.

Bakım verenlerin, çocukları COVID-19 ve yeni normale geçiş sürecindeki
düşüncelerini, duygularını ve deneyimlerini yazmaya ya da birlikte

konuşmaya teşvik edebilir. Bunlar; onlara akıllarında olanları paylaşmaları
için bir alan açabilir, bu da iyileşme ve güçlenme süreçlerine destekleyici
olabilir.

İçinde bulunduğumuz bu geçiş döneminde bazı çocuklar stres, öfke, kaygı

gibi olumsuz duygular deneyimleyip uyum sağlamakta zorluk çekerken bazı
çocuklar ise kolaylıkla uyum sağlayabilir. Geçiş süreci için belirtilen tüm bu
yaklaşımlar ve aşamalar ise çocuklarda güven duygusu oluştururken,

kaygılarını regüle edebilmelerini ve sağlıklı şekilde yeni normale adapte
olmalarını kolaylaştırabilir.
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