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Değerli Velilerimiz,
Bilindiği üzere yaşanan pandemi nedeniyle oldukça 
olağandışı günler yaşamaya devam ediyoruz. Özellikle 
devam eden online eğitim sürecinin olabilecek en iyi 
şekilde ilerlemesini arzuluyor ve bunun için TED 
Şanlıurfa Koleji ailesi olarak çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz.Bu süreçte bizler gibi 
çocuklarımızın da olan biteni anlamlandırmaya, 
kendilerini güvende hissetmeye, özledikleri 
alışkanlıklarını yeniden yapabilmeye, kontrol duygusu 
hissetmeye ihtiyaçları olacaktır. Bu nedenle çocuğumuzun 
ihtiyacını doğru tayin etmeli, onlara anlaşıldıklarını 
hissettirmeli ve imkanlar çerçevesinde o ihtiyacı 
gidermeye çaba göstermeliyiz.
Pandemide uzaktan eğitim sürecine ilişkin birtakım 
güçlüklerle karşılaşabiliriz ve bunun en başında da  
Motivasyon kaybı ve isteksizlik gelir. Peki, bunun 

Sevgili Ebeveynler, çocukların uzaktan 
eğitim sırasında derse ilgileri ve 
motivasyon güçlüklerinin farkında olmalı 

ve bu yüzden çocuklarımızı daha yakından takip 
etmemiz gerekmektedir. Anne-baba olarak 
uzaktan eğitim sırasında çocuğumuzun 
dikkatinin daha kolay dağıldığını ve daha çabuk 

sıkıldığını unutmamanız gerekmektedir.Uzaktan 
eğitim süreci boyunca çocuklarımızın gerçek 
eğitimcileri biz öğretmenlerden ziyade siz 
ebeveynler oluyorsunuz. Bu nedenle 
çocuklarımızın bu sürecin ciddiyetini ve okulun 
devam ettiği gerçeğini göz ardı etmelerine olanak 
tanımadan, ders takiplerini sağlamalarına 
yardımcı olmalı ve sorumluluk duygularının 
gelişmesi için olanak oluşturmalıyız. 
Çocuğumuzun bireysel özellikleri ve bu zorlu 
koşullar göz önüne alarak beklentilerimizi esnek 
tutmalıyız.  Öğrenciler yapabildiklerine 
inandıkları, başarılı olabildikleri, kendilerini 
geliştirdiklerini hissettikleri alanlarda/derslerde 
her zaman daha motive ve dolayısıyla daha 
başarılı olacaklardır. Bu süreçte biz öğretmenler 
ile işbirliği ve iletişim arttırılmalı, çocuğun dersi 
dinlemek için motivasyonunu arttırıcı çocuğa 
özgü yöntemler düşünülmelidir.

Ocak 2021

TED ŞANLIURFA KOLEJİ REHBERLİK SERVİS BÜLTENİ

PANDEMİDE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNEPANDEMİDE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE
İLİŞKİN  EBEVEYN REHBERİİLİŞKİN  EBEVEYN REHBERİ

PANDEMİDE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE
İLİŞKİN  EBEVEYN REHBERİ



ted_sanliurfatedsanliurfa tedsanliurfa.k12.tr

Derse başlama, dersi sürdürme, ödev konusunda 
sorumluluklarını yerine getirmek için çocuklara alan 
bırakılmakla beraber inisiyatif tamamen çocuğa 
bırakılmamalıdır. Çocuğun, isteksizlik yaşadığı 
durumlarda onlarla çatışmaktan kaçınılmalı ve ilk 
olarak neden bu şekilde hissettiklerini anlamalısınız.  
Eğer çocuğunuz problemler karşısında öeli tepkiler 
veriyorsa o an için sakinleşmesini bekleyip 
sonrasında bu konu hakkında konuşmak ve 
yargılayıcı olmadan bu tutumu ele almak önemlidir. 
Unutulmamalıdır ki yaşanan çatışmalarda 
çocuğunuz belki de hayatının diğer alanlarında 
kaybetmiş olduğu kontrol hissini yeniden sağlamaya 
çalışıyor olabilir. Bu nedenle ona ihtiyacı olan 
kontrol ve güven hissini sağlayacak rutinler 
oluşturmalı ve duygularını ifade etmesine uygun 
ortam sağlamalısınız.
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unun en iyi yolu ise Bçocuklarınız için 
günlük ve ulaşılabilir 

hedefler belirleyip ve bu 
hedefleri başardığı takdirde 
onları faydalı etkinliklerle 
veya sözel olarak 
ödüllendirebilirsiniz.
Son olarak biliyoruz ki bu 
günler elbette bitecek. Ancak 
çocuklarımız bu süreci yara 

almadan, uzun vadeli 
travmatik etkiler yaşamadan 
hatta bu süreçten daha da 
güçlenerek çıkmalarına 
yardımcı olmalıyız. Bunu 
yapabilmemiz için önce 
kendi duygusal 
regülasyonumuzu 
sağlamamız gerekmektedir. 
Kaygı yönetimi konusunda 
çocuğunuzun sizlerin aynası 
olacağını unutmamalısınız.

UNUTMAYIN, BULUTLAR GELİR GEÇER
 SİZ GÜNEŞİ AKLINIZDA TUTUN.

PANDEMİDE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNEPANDEMİDE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE
İLİŞKİN  EBEVEYN REHBERİİLİŞKİN  EBEVEYN REHBERİ

PANDEMİDE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE
İLİŞKİN  EBEVEYN REHBERİ


	Page 1
	Page 2
	Page 3

