
Pandemi Süreci için Özel Gereksinimli Çocukların Ailelerine Yönelik Öneriler 
 
Özel gereksinimli çocukların aileleri; özel eğitim süreçlerinin takibi, davranış 

sorunlarıyla başa çıkma, özel sağlık sorunları ve bakım gereksinimleri gibi 

sorumluluklar nedeniyle günlük yaşamda diğer ailelere kıyasla daha fazla stres 

altındadır. Bu stres düzeyi günlük yaşamda değişiklikler gerektiren bireysel ya da 

toplumsal durumlar karşısında daha da yükselebilir. Bunun bir örneği, içinde 

bulunduğumuz pandemi sürecinde açıkça gözlenmektedir.  

 Pandemi nedeniyle gerekli ve kimi zaman zorunlu olan sosyal izolasyon 

önlemi, özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin günlük yaşamında pek çok değişiklik 

meydana getirmiştir. Çocukların ev dışındaki eğitim olanaklarından yararlanamıyor 

olmaları, hem gelişim düzeylerini olumsuz etkileyebilir, hem de günlük rutinlerinde 

değişiklik yarattığı için davranış problemlerini artırabilir. Ayrıca, çocukların sosyal 

ortamlarda bulunamamaları akranlarından öğrenmeyi ya da sosyal becerilerin 

gelişmesini engelleyebilir. Bu nedenle, süreci daha sağlıklı tamamlayabilmek için 

ailelere bazı öneriler sunmak mümkündür: 

• Salgından korunmak için alınacak en önemli önlemlerden biri kişisel hijyenin 

sağlanmasıdır. Bu nedenle, özel gereksinimli çocukların özellikle el hijyenini 

nasıl sağlayacaklarını öğrenmeleri oldukça önemlidir. Doğru el yıkama 

teknikleri, özel gereksinimli çocuğa model olma ve taklit etmesini sağlama 

yoluyla öğretilebilir. Görsellerden yararlanabilen çocuklar için, el yıkama 

basamaklarının gösterildiği görsellerden yararlanılabilir. Ayrıca, çocuklara 

maskeyi doğru kullanmanın yolları ve öksürürken/hapşırırken ne yapması 

gerektiği model olma da görseller yoluyla öğretilebilir; gerektiğinde 

hatırlatmalar yapılabilir. Öz bakım becerileri iyi düzeyde olan çocukların 

sıklıkla banyo yapması, diğer çocuklara ise sıklıkla banyo yaptırılması 

koruyucu olacaktır. 

• Özel gereksinimli çocuğun bireysel özellikleri çerçevesinde, içinde bulunulan 

süreç ve çocuğun yaşamındaki değişimlerin gerekçeleri basit ifadelerle 

açıklanabilir. Bu açıklamaların korkutucu detaylara girmeden ve nasıl 

korunulabileceği anlatılarak gerçekleştirilmesi önemlidir. Durumu örnekleyen 

öyküler çocuğun düzeyine uygun olacak biçimde görsellerden de 

yararlanılarak oluşturulabilir. Bu açıklamaların ya da okunan öykülerin her 

gün tekrarlanması ve gerektiğinde hatırlatılması faydalı olacaktır. 



• Özel gereksinimli çocukların büyük kısmı için günlük rutinler oldukça 

önemlidir. Bu rutinlerde bir değişiklik söz konusu olduğunda çeşitli davranış 

problemleri ortaya çıkabilir. Bu nedenle, evde geçirilen sürede izlenecek 

rutinlerin belirlenmesi ve süreç içinde değişiklik yapılmadan bu basamakların 

izlenmesi çocukların yeni düzene uyum sağlamasına ve davranış 

problemlerinin en aza indirilmesine katkıda bulunacaktır. Görselleri takip eden 

çocuklar için günün hangi zamanında ne yapılacağına ilişkin bilgileri içeren 

görseller oluşturulabilir. 

• Çocuklara yeni beceriler ya da davranışlar kazandırmak üzere ev içinde 

gerçekleştirilen günlük yaşam etkinlikleri ve ev işlerine onların da dahil 

edilmesi ve gözlem yapmalarının sağlanması faydalı olacaktır. Ayrıca, 

çocuğun eğitim programında yer alan hedeflerin öğretilmesi ya da ortaya 

çıkan davranış problemleriyle başa çıkma konusunda çocuğun öğretmeninden 

ya da terapistinden telefon ya da yazışmalar yoluyla fikir alınabilir. Evde 

öğretim yapmaya ilişkin internet üzerinden elde edilen bilgiler yine söz 

konusu uzmanlara danışılarak teyit edilebilir. MEB tarafından hazırlanan 

"Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etknlikler Takvimi"ni takip etmek ve 

çocuğun okulu veya diğer kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan uzaktan 

eğitim olanaklarından yararlanmak katkı sunacaktır. Özel eğitim içeriklerine 

www.eba.gov.tr adresinde Kütüphane sekmesi altındaki kısmında Rehberlik 

Hzmetleri başlığı altında bulunan Özel Eğitim bölümünden ulaşılabilmektedir. 

• Her gün mutlaka ulaşılabilir olan çevrede yürüyüş yaparak hava almak 

ailelerin ve çocukların rahatlamasını sağlayabilir. Ayrıca, sosyal izolasyon 

nedeniyle eskisi gibi gerçekleştirilemeyen sosyalleşme için yeni yollar bulmak 

önemlidir. Telefon ya da bilgisayar aracılığıyla sesli ya da görüntülü olarak, 

arkadaş ya da akrabalarla gerçekleştirilen görüşmeler hem ailelerin hem de 

çocukların bu süreci daha sağlıklı atlatmasına katkıda bulunacaktır. 
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