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10-13 YAȘ DÖNEMİ
Evdeki yetişkinlerin yeniden ev dışında bir yerde çalışmaya başlaması,
daha çok sokağa çıkılıyor olması ve yeniden okula başlanacak olması
gibi durumlar çocuklarda endişe yaratabilir. Çocuğun duyguları kabul

edilmeli ve bu duygularını açıkça ve dürüstçe ifade edebileceği güvenli
bir ortam sağlanmalıdır. Bu yaş grubundaki çocuklar artık nedensonuç ilişkisi kurma, çevresinde olan biteni anlama, soyut

düşünebilme yeteneklerini geliştirmekte oldukları ve olayları irdeleme

becerisi kazandıklarından uygun şekilde anlatıldığında bakım veren kişi
veya kişilerle işbirliği yapabilirler.

Ergenlik döneminde çocuklara yeni normale geçiş ve adaptasyon

hakkında bilgi verirken bakım veren kişi veya kişilerin kısa ve anlaşılır
bir dil seçmesi, gerçeklerden uzaklaşmadan olayların iyi yanlarını
vurgulaması, sorulara açık ve dürüst bir şekilde cevap verilmesi,

seçilen sözcüklerin ve anlatım biçiminin çocuğun yaşına ve gelişimine
uygun olması olumlu sonuçlar doğurabilir.

Özgürlük ve bağımsızlık temalarının öne çıktığı bu ön ergenlik
döneminde bazı çocuklar salgınla ilgili tedbir uygulamalarını

kabullenmekte ve yeni normale uyum sağlamakta zorlanabilirler.

Diğer insanlarla fiziki mesafeyi koruma, maske kullanımı gibi tedbirlere

gerekli önemi göstermekte zorlanabilirler. Bu durumla başa çıkabilmek
için çocuğun çevresindeki yetişkinlerin çocuğa örnek teşkil etmesi iyi
bir yöntem olabilir. Çevresindeki yetişkinlerin neden ve nasıl bazı

tedbirlere uyduğunu sosyal gözlem yoluyla öğrenen çocuk kendisi de
bu tedbirleri uygulamaya eğilimli hale gelebilir.

Bu yaş grubundaki çocuklar ergenlik döneminin bilişsel özellikleri
gereği riskleri küçümsemeye eğilimli olabilirler. Kişisel korunma

araçlarını kullanmayı reddedebilirler. Böyle bir durumda da çocuğun

anlayabileceği düzeydeki bilimsel açıklamalarla birlikte bakım veren
kişi veya kişilerin doğru uygulamaları yaparak çocuğun örnek
alabileceği tutumları sergilemeleri olumlu olabilir.

Ailelerin geçici de olsa “yeni normale” göre kendilerini tekrar organize

etmeleri, yeni normale uygun olarak rutinleri oturtmaları ve korumaları
çocuğun kaygıyla baş etme becerilerini geliştirebilir. Dışarı çıkılacak

zamanlarla ilgili, evde yeniden çalışmaya başlayan yetişkinlerin varlığı,
yeni hijyen alışkanlıkları gibi konularda yeni bir rutin belirlemek verimli
olabilir. Çocuklar iyi ve tutarlı olarak yapılandırılmış ortamlarda daha
az kaygılanarak daha iyi işlevsellik gösterebilirler.

13-18 YAȘ DÖNEMİ
Koronavirüs hakkında endişelerin var mı ?

Yeni normale geçiş süreci hakkında neler düşünüyorsun?

Hayatımızda yaşanan ve yaşanacak olan değişikliklerle ilgili ne
düşünüyorsun / nasıl hissediyorsun ?

Senin için en zorlayıcı olabilecek değişim sence hangisi olacak ? Peki

bu konuda zorlandığında neler yapabileceğini birlikte düşünelim ister
misin ?

Değişen hayat biçimimizde sevdiğin/hoşuna giden bir şey/şeyler var
mı ?

Yüz yüze sosyalleşmek, okula gitmek ya da aktivitelere katılmakla
ilgili özlediğin şey/şeyler neler ?

Bakım verenler bu gibi sorularla samimi bir sohbet ortamı oluşturarak
çocukların duygu ve düşüncelerini paylaşmaları için alan açabilirler.

Çocukların hangi bilgilere ihtiyaç duyduğunu anlayıp ihtiyaçlarına yönelik
bilgi paylaşımında bulanabilirler.

Bazı çocuklar riskleri tamamen yok sayma eğilimi gösterirken (bana bir
şey olmaz…) bazıları aşırı endişeli davranabilir (dışarı çıkmak hiç
istemiyorum...) bazılarıysa sürece daha kolay uyumlanabilir.

Riskleri yok sayma eğiliminde olan çocuklarla maske takmanın, fiziksel
mesafeyi korumanın, el-yüz temasından kaçınmanın gerekliliği ve

koruyuculuğu hakkında konuşulurken; endişeli olan çocuklarla geçmişte
de pandemilerin yaşandığı ve insanların virüslere karşı zaman içinde
bağışıklık kazandığı, gerekli önlemleri aldığımız sürece riski en aza
indirgeyebileceğimiz gibi güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilerin
paylaşılması rahatlatıcı olabilir.

Bakım verenlerin bu süreçte çocuklarla yakın ilişkide olmaları ve
çocuklarının duygu geçişlerini görmeleri çocukların duygularını

düzenlemelerine yardımcı olabilir. Yargılamadan, sabırla ve güç eşitsizliği

oluşturmadan çocukların kaygılarını, korkularını, eve olan özlemlerini veya
evden yoğun kopma isteğini duymak ve dinlemek, çocukların duygudüşüncelerini ifade etmesine ve sürece daha kolay adapte olmasına
destek sağlayabilir.

Ergenlik dönemindeki çocukları; evde kalıp kendisinin, ailesinin ve diğer
insanların sağlığını korumaya yardımcı oldukları için takdir etmek

çocukların iyi hissetmelerini sağlayabilir. Bakım verenlerin yeni normale
geçiş sürecini de aynı şekilde yönetebileceğine dair çocuklarına
güvendiğini belirtmesi motive edici olacaktır.

YAPABİLİRSİN!

İçerisinde olduğumuz süreçte alınan önlemler doğrultusunda birlikte
hareket edildiği ölçüde bu sürecin bir noktada bitebileceğini ve bilim
insanlarının tedavi süreçleri için çalıştıklarını vurgulamak
unutulmaması gereken bir diğer önemli konudur.

Aynı zamanda bu sürecin her zaman zorlukları ve sıkıntılı deneyimleri
barındırmadığını, olumlu ve güzel hissettiren yeni deneyimleri de

konuşmak (yeni edinilen hobiler, ailecek bir arada zaman geçirmiş
olmak, sevilen aktivitelere daha çok zaman ayırabilmek vb.), aile
içerisinde bu paylaşımları yapmak destekleyici olabilir.

Unutulmamalıdır ki zorlayıcı deneyimlerden öğrenerek, gelişerek,
büyüyerek çıkmak da mümkündür. Çocuklar yeterli ölçüde

desteklendikleri ve tamamen güvende hissettikleri koşullarda

içlerindeki gücün farkına vararak (çoğu zaman yetişkinlere yol

gösterici dahi olabilecek kadar), herkesi kendilerine hayran bırakacak
seviyede zorlayıcı durumlarla başa çıkabilme kapasitelerine de
sahiptirler.

Yetișkinleri bazen söyledikleri ufak bir cümle ile bile șașkınlık ve hayranlık
içerisinde bırakabilen çocukların seslerini duyurmalarını sevgiyle
destekleyerek, kendi hayat öykülerinin süper kahramanları olușlarına
șahitlik edebilmek dileğiyle…
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