
Cov�d-19 Sürec�nde
Çocuklarla Anda ve
Oyunda Kalmak

Çocuklarda kaygı bel�rt�ler� nelerd�r?

Ya ebeveyn/ bakımveren olarak kaygılı �sek, neler yapab�l�r�z? 

Zorlayıcı durumlarla başa çıkab�len a�leler�n özell�kler� nelerd�r? 

Çocukların evde daha çok vak�t geç�rd�ğ� bu dönemde çocuklarla kal�tel� vak�t

geç�rmek �ç�n neler yapab�l�r�z?

Cov�d-19 sürec�nde pek çok duyguyu k�tleler hal�nde deney�mleyd�k, deney�ml�yoruz.

Paul Eckman, dünyaya gel�rken b�z�mle b�rl�kte gelen altı temel duygudan söz eder;

öfke, şaşkınlık, t�ks�nt�, neşe, korku, üzüntü. Fakat bu duyguları h�ssett�ğ�m�zde nasıl

davranacağımızı çevrem�z�, özell�kle ebeveyn�m�z�/ bakımveren�m�z� gözlemleyerek

öğren�r�z. 

 

Burada �k� öneml� noktadan söz etmek gerek�r. Öncel�kle, korku altı temel

duygumuzdan b�r�yken, kaygı altı temel duygumuzdan b�r� değ�ld�r. Kaygı korkulacak

b�r durumun yaşanma olasılığına da�r yaşanan korkudur. Örneğ�n; üzer�ne hızla

yaklaşan b�r araba geld�ğ�n� gören herkes korkar. Kaygı �se daha sokağa b�le çıkmadan,

üzer�ne hızla yaklaşan b�r arabanın gelme �ht�mal�n� düşünüp korkmaktır. Korku şu ana

a�tken, kaygı geleceğe a�tt�r. 

 

İk�nc� öneml� nokta �se; h�ssett�ğ�m�z duygulara karşılık nasıl davranacağımızı

çevrem�z�, özell�kle ebeveyn�m�z�/ bakıveren�m�z� gözlemleyerek öğren�r�z. Pek�, ya

ebeveyn/bakımveren de korku, kaygı �ç�ndeyse ve bu duygularla baş etmekte

zorlanıyorsa? Ebeveyn/bakımveren olmanın belk� de en zorlayıcı olduğu anlar böyle

anlardır. 

 

Bu atölyede, ebeveynler�n/bakımverenler�n Cov�d-19 sürec�n� çocuklarıyla daha

sağlıklı atlatab�lmeler� �ç�n aşağıdak� sorulara cevap aranacaktır: 

 

“ÇOCUĞUN DİL İ  OYUNSA,  ANADİL İ  DUYGUDUR. ”
LAWRENCE COHEN



Ebeveynler/ Bakımverenler

Konuya �lg� duyan herkes

3-4 ade A4 kağıt

B�rkaç farlı renkte kalem

Eğ�tmen Hakkında

 Alev Kurt Başer, Uzman Ps�kolog

İstanbul B�lg� Ün�vers�tes� Ps�koloj� bölümünden onur dereces� �le mezun olmuştur.

Okan Ün�vers�tes�'nde Sağlık Odaklı Kl�n�k Ps�koloj� programında uzmanlık eğ�t�m�n�

yüksek onur dereces� �le tamamlayarak Kl�n�k Ps�kolog ünvanını almıştır. Toplum

Gönüllüler� Vakfı (TOG), İstanbul B�lg� Ün�vers�tes� Çocuk Çalışmaları B�r�m�

(ÇOÇA), Sabancı Ün�vers�tes�, Un�lever, Argüden Akadem�, Para Durumu, Dr. Özgür

Bolat Özel Eğ�t�m ve Danışmanlık Ş�rket�, İy� Babalar Platformu, WWF g�b�

kurumlarda eğ�t�m verme, eğ�t�m programı gel�şt�rme, proje koord�natörlüğü g�b�

çalışmalarda bulunmuştur. Çocuk Hakları ve İnsan Hakları çalışmalarının yanı sıra,

B�l�şsel Davranışçı Terap�, Sanat Terap�s� ve Çözüm Odaklı Terap� ekoller�nde

b�reysel ve grup çalışmaları yapmaktadır.

K�mler Katılab�l�r:

Malzemeler:

Buluşma tar�h�: 30 Ocak 2021

Saat: 15.00-17.00

Yer: Zoom

Katılım ücret�: 100 TL

Kayıt �ç�n merhaba@ebeveyndestek.com'a ma�l atab�l�rs�n�z.


