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Giriş 
 
 
 

019 –20 koronavirüs salgını 
eğitim sistemlerini tüm dünya 
çapında etkiledi, okulların ve 
üniversitelerin pek çok ülkede 

                  kapanmasına neden oldu. 
Nisan 2020 itibariyle, 1,5 milyondan fazla 
öğrenci eğitim kurumlarının COVID-19 
nedeniyle kapalı olması sonucunda 
okullarından uzakta kaldı. Covid-19 
Hindistan’da 320 milyondan fazla 
öğrenciyi etkiledi. 

Özel gereksinimleri olan çocukların 
herhangi bir sosyal etkileşim olmadan 
kapalı alanlarda kalması zor bir 
durumdur. Kolay sinirlenmeye, 
yerinde duramamaya, agresif 
davranışlara vb. yol açabilen bu 
durum, ebeveynlerin de zor bir 
dönem geçirmelerine neden olur. Bu 
durum, çocukların daha önce aile, okul 
ve mesleki eğitim merkezleri arasında 
paylaşılan stres yükünün tümüyle 
aileleri veya bakıcılarının 
sorumluluğunda kalmasıyla daha da 
zor bir hale gelir. Böyle bir dönemde 
özel gereksinimleri olan çocukları 
desteklemekle birlikte onlara bakan 
ebeveynlerini de desteklemenin önemi 
daha da artmaktadır. 

UNESCO herkes için kaliteli eğitime 
eşit erişimi savunmaya ve sağlamaya 
kararlıdır. Kapsayıcı eğitim eşit, adil ve 
doğru bir dünya vizyonunun bir 
parçasıdır. 
Bu bağlamda, UNESCO Yeni Delhi ofisi, 
Haziran 2019’da ‘N FOR NOSE - 
Hindistan’da Eğitimin Durumu 
Raporu 2019: 

Engelli Çocuklar’, raporunu yayımladı. 
Ülke genelinde geniş bir şekilde 
dağıtılan bu raporda hem ulusal hem 
uluslararası belgelerde ve yasal 
düzenlemelerde belirtildiği gibi, 2030 yılı 
için engelli çocuklara yönelik bir eğitim 
vizyonunu ifade etmek 
amaçlanmaktadır. 

Engelli çocuklara ve topluluklarına daha 
fazla destek sağlama vizyonuyla, 
UNESCO Yeni Delhi ve UNESCO 
Engelliler Topluluk Yönetimi Başkanlığı 
(Calicut Üniversitesi), Covid-19’un bu zor 
evresiyle mücadele etmek için özel 
gereksinimleri olan çocukların 
ebeveynleri için ortak kılavuzlar 
hazırladılar. 

Bu kılavuzlar doğrudan yapılması 
gerekenlere odaklanan, özel 
gereksinimleri olan ailelerin COVID-19 
kriziyle başa çıkmasına yardımcı olacak 
kılavuzlardır. Calicut Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü ve Kerala Eyaleti Toplumsal 
Adalet Departmanı tarafından ortak 
girişimle farkındalık yaratmada kapsayıcı 
bir yaklaşım oluşturma hedefiyle 
Toplumsal Engellilik Yönetimi ve 
Rehabilitasyon Programı’nın (CDMRP) 
kurulmasında verdikleri çabaya da bu 
vesileyle şükranlarımızı sunmak isteriz. 

 

Eric Falt 
Direktör ve 
UNESCO Hindistan Temsilcisi 
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Önsöz 
 
 
 

OVID-19 pandemisi son 
aylarda hem Hindistan’da 
hem de dünyada insanlar 
üzerinde yoğun ve zorlu bir 
etki yaratmaya 

devam ediyor. Bu dönemde, 
pandeminin getirdiği güçlükleri 
anlamak ve bunlarla başa çıkmak 
konusunda zorlandığı için bir kriz daha 
yaşayanların olduğunu vurgulamak 
gerekir. Engelli ve özel gereksinimleri 
olan çocuklar ve onların 
ebeveynleri/bakıcıları, bu süreçte en 
çok zorlananlar arasında yer 
almaktadır. Her ne kadar tekrar 
etmemize gerek olmasa da engelli 
çocukların ulusal çapta kapanma 
uygulanan bir dönemde evde 
desteklenmeleri büyük bir çaba ve 
sabır gerektirmektedir. 

COVID-19’un ve kapanmanın getirdiği 
radikal değişiklikler ve süregelen stres, 
çocuklar için çeşitli türlerde zorluklara 
yol açabiliyor. Bu nedenle, özel 
gereksinimleri olan çocukların 
ebeveynleri ve bakıcılarının bu 
dönemde çocukları nasıl 
yönlendireceklerini bilmeleri önem 
teşkil etmektedir. 

Bu kılavuzda özel gereksinimleri 
olan çocukların ebeveynlerinin/ 
bakıcılarının göz önünde 
bulundurması gereken çeşitli yönler 
anlatılmaktadır. Kılavuz aynı 
zamanda özel ihtiyacı olan 
çocuklarla ilgilenen 
ebeveynin/bakıcının ruh sağlığını 
sürdürme ihtiyacına da yer 
vermektedir. Bu kılavuzda 
ebeveynlerin/ bakıcıların takip 
etmesi gereken görev ve 
sorumluluklar 11 başlık altında 
anlatılmaktadır. Kılavuzun alt 
başlıkları arasında çocukların 
temizliği, yeme alışkanlıkları ve 
sağlığı, duygusal ve psikolojik sağlığı,  

fiziksel egzersizler, ilaçlar, eğlence, 
sorumluluklar, eğitim, ve davranışsal 
sorunlar yer almaktadır. Bunlara ek 
olarak son bölümde ebeveynin/bakıcının 
psikolojik sağlığına yer verilmektedir.  

Benzer yaş grubundaki tüm 
çocuklar gibi, engelli çocuklar da her 
gün farklı insanlarla tanışır ve 
etkileşime girerler. Çocukların 
etkileşime girdiği insanlar arasında, 
özel ihtiyaçları olan çocukları tedavi 
ettikleri için önemli bir rol oynayan 
terapistler vardır. Fizyoterapi, 
Mesleki Terapi, Psikoterapi, 
Psikiyatri, Özel Eğitim, Konuşma 
Terapisi vb. için düzenli olarak 
seansları olan özel gereksinimli 
çocukların bu terapi seanslarına 
devam etmeye ihtiyaçları vardır. 
Düzenli terapi seanslarının birinin 
bile atlanması, terapinin ilerleyişini 
geriye götürebilir. Bu da çocuğun 
davranışında zıt etkilere dahi neden 
olabilir. 

COVID-19 salgını döneminde terapi 
seanslarına erişimin mümkün olmadığı 
durumlarda bu makale ebeveynler için 
bir rehber olacaktır. Ayrıca bu kılavuz 
özel gereksinimleri olan çocukların 
tedaviye devam etmemelerinden 
kaynaklı sorunları azaltmaya yardım 
edecektir. 

 
 

Profesör K. Manikandan 
Direktör, Toplumsal Engellilik Yönetimi ve 
Rehabilitasyon Çalışmaları, Calicut Üniversitesi 
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Kapanmanın Stresini Yönetmek, 
Engelli Çocukların 
Bakımını Sağlamak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eklenmedik şekilde uzun 
süre evde kalmanın 
stresiyle nasıl başa 
çıkacağımız bugün 
hepimizin 

cevaplamakta zorlandığı bir 
sorudur. Koronavirüs (COVID-19) 
krizi daha önce uzun süre evde 
kalmamızı gerektiren durumlardan 
çok daha karmaşık, çok daha ciddi 
bir durum ortaya çıkardı. Bu 
şartlarda hepimizin çok yoğun bir 
stres altında olduğu bir gerçek. Bu 
krizde evimizde engelli ya da ciddi 
sağlık sorunları olan bir çocuk veya 
yaşlı bir birey olması stresimizi daha 
da artırabiliyor. Gelişimsel engelli, 
duygusal ve davranışsal sorunları 
olan çocuklara bakan insanlar zor 
bir dönemden geçiyor. 
Normal şartlar altında üstlendikleri 
görevler bakım merkezleri, kapsayıcı 
okullar, mesleki eğitim merkezleri ve 
diğer yerler arasında paylaşılmaktaydı. 

Sosyal etkileşim olmadan uzun süre 
kapalı bir alanda bulunmak bu 
çocukların sorunlu davranışlarını 
yoğunlaştırabilir, hatta yeni sorunlara yol 
açabilir. Günümüzde çocuklarda  
yaygın olarak görülen gelişimsel ve 
davranışsal bozukluklardan bazıları 
Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite 
Bozukluğu (ADHD), Öğrenme 
Bozukluğu (LD), Zihinsel Engellilik (ID) 
ve Otizm Spektrum Bozukluğudur 
(ASD).  Bu tür bozuklukların en yaygın 
görülen semptomları arasında yerinde 
duramama, dikkat eksikliği, öfke 
nöbetleri, saldırgan davranışlar, kolay 
sinirlenme vb. bulunmaktadır. Covid-
19’la ortaya çıkan mevcut şartlar altında 
bu davranışlarla evde başa çıkma 
sorumluluğu ise ebeveynlere düşüyor. 
Dolayısıyla engelli çocuğu olan tüm 
ebeveynler bu sorumluluğun nasıl 
düzgün bir şekilde yerine  
getirileceği hakkında bilgi sahibi 
olmalıdır. 
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Özel Gereksinimli 
Çocuklara Özel İlgi ve 
Sevgiyle Bakmak 

 
 

Engelli çocukların 
ebeveynlerinin çocuklarıyla 
ilgilenirken unutmaması 
gereken çok önemli bir şey 
vardır. Her türlü medikal, 
psikolojik ve bilimsel  

bakımın ötesinde, bu çocuklar için sevgi, 
şefkat ve sabrın sıcaklığı önemlidir. Bunu 
aklınızda tutarak, aşağıda bazı endişe 
alanlarını ve kendinizi strese sokmadan 
nasıl başa çıkacağınız anlatılmaktadır. 

 

1 TEMİZLİK 
 

OVID-19 pandemisinin 
başından beri ellerin sabunlu 
suyla ya da alkol bazlı  
dezenfektanlarla sürekli 

olarak temizlenmesi yaşamımızın 
parçası haline geldi. Her ne kadar 
temizlik kolay bir şey gibi gelse de 
özellikle gelişimsel engeli veya 
davranışsal sorunları olan çocuklar için 
hiç de kolay değildir. Çocukların 
herhangi bir hijyen kaygısı gütmeden 
eşyalara dokunma eğilimi de 
temizliğin önemini arttırmaktadır. Bu 
nedenle çocuklara ellerini düzgün bir 
şekilde 

 

 

ve sık sık temizlemeyi öğretmek büyük 
önem taşımaktadır. Bu konuda 
verilecek eğitimle, önerilen şekilde 
ellerin yaklaşık 30 saniye boyunca su ve 
sabunla yıkanmasını öğretilmelidir. 

Engelli çocukların bağışıklık sistemi 
daha zayıf olabildiğinden çeşitli 
enfeksiyonlara daha açık olma riski 
taşırlar. Bu nedenle vücut temizliğine 
çok özen gösterilmelidir. Havanın 
sıcak olduğu aylarda çocuklar çok 
terlemeye meyillidir. Bu da saç 
derisinde kir birikmesine neden olur. 
Bu nedenle saçlar düzenli olarak sabun ya 
da şampuanla yıkanmalıdır. 

Ayrıca çocuklara hapşırırken ya da 
öksürürken ağızlarını temiz bir peçeteyle 
kapatmaları gerektiği öğretilmelidir. 
Ebeveynler çocuklarını yabancılardan ve 
ülke dışından gelen insanlardan uzak 
tutmalıdır. Koronavirüs insandan insana 
bulaştığı için, etkileşim kurdukları başka 
insanlarla aralarında en az 1 metre olması  
gerektiği çocuklara öğretilmelidir. 
Böylece virüsün öksürük ya da 
hapşırıkla yayılan damlacıklar 

       yoluyla bulaşmasının önüne geçilir. 
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Engelli çocukların çoğu talimatları 
uygulamak ve deneyimlerden 
öğrenmek konusunda zorluk 
yaşarlar. Çoğu çocuk taklit 
konusunda iyi olduğundan, bakıcıları 
doğru davranışları gösterip onları 
kendilerini tekrar etmeye davet 
edebilir. 

Bakıcılar talimatların birden fazla kez 
tekrarlanması gerekebileceğini 
aklında tutmalıdır. Çocuğun anlayıp 
takip edebilmesi için çeşitli 
tekniklerle talimatları yeniden 
anlatmaları gerekebilir. 

 
  

 

BESLENME 
ALIŞKANLIKLARI VE 
SAĞLIK 

 

ağlıklı büyümeleri ve 
beslenmeleri için gerekli 
vitaminleri, mineralleri, 
proteinleri almaları 

için çocukların sağlıklı beslenme 
alışkanlıklarına ihtiyacı vardır. Meyveler, 
baklagiller, tahıllar ve sebzeler günlük 
beslenmeye dahil edilmelidir. Çocuklara 
gün içinde düzenli olarak meyve suyu 
içirmek, sıcak havalarda su kaybının 
önüne geçer. Çocuğunuzun yeterince 
su içtiğinden emin olun. İşlenmiş 
gıdalardan kaçının, çünkü bunlar 

çoğunlukla fazla miktarda yağ ve şeker 
içerir. Taze ve tam pişmiş balık ya da et 
sınırlı miktarda tüketilebilir. Öğle 
yemeği için süt ürünleri, sebze ve 
salatalar önerilir. Yemeklerin 
planlanmasından önce besin alerjilerine 
dikkat edilmelidir. Yemeklerin uygun 
saatlerde yenmesi gerektiği de 
unutulmamalıdır. Özellikle akşam 
yemeğinin gecikmesi sağlık sorunlarına 
yol açabileceği için önerilmez. 

3 4 5 6 7 

2 

1 2 
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3 ÇOCUKLARIN EGZERESİZ DÜZENİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ocukların yeterli miktarda uyuması 
çok önemlidir. Bu yüzden özellikle 
geceleri çocukların cep telefonu 
kullanımını kontrol etmemiz 
gerekir. Çocuklar normal günlerde 
olduğu gibi her zamanki saatte 
uyandırılmalıdır. 

 

 

 

 
aftalarca evlerimizde kapalı 
kaldığımız şartlar altında, günlük 
aktivitelerimiz yemek ve 
temizlikle sınırlı kalıyor. Bu ani ve 
büyük hareket eksikliğinin  

sağlığımız üzerinde zararlı etkileri olabilir. 
Engelli çocuklar için egzersiz eksikliği ani 
kilo artışına ve önceden edinilmiş 
becerilerin kaybına neden olabilir. Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO), çocukların her gün 
en az bir saat egzersiz yapmasını tavsiye 
ediyor. Oyun oynamak, yoga yapmak, 
merdivenlerden inip çıkmak gibi her türlü 
egzersiz buna dahil edilebilir. Çocukların 
egzersizleri fiziksel sınırlamalarına göre 
uyarlanmalıdır. Ebeveynler, çocuklarına 
yeni egzersiz ve teknikler öğretmeden 
önce fizyoterapistlere danışmalıdır. 
Unutmayın! Sağlıklı bir egzersiz rutini sağlıklı 
bir vücut ve enerjik bir beyine giden yolu açar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çalar saat yardımıyla alarm 
kurarak uyanma saati 
ayarlanabilir. Bu rutin doğru 
şekilde ayarlanmazsa, okulların 
veya mesleki eğitim 
merkezlerinin yeniden 
açılmasından sonra zihinsel 
engelli çocukların rutine 
yeniden alışmaları zor olacak, 
çok zaman alacaktır. 
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5 İLAÇLAR 
 
 
 

iroid, epilepsi gibi 
tıbbi durumların 
zihinsel 
engellere, 
doğuştan  

engellere ve doğuştan kalp 
hastalıklarına eşlik etmesi yaygın 
bir durumdur.  Bunun için birinci 
basamak sağlık merkezlerine 
danışılabilir veya en yakın 
eczanelerden ilaçlar satın alınabilir. 
Kapanma sırasında ebeveynlerin 
yeteri kadar ilaç depolaması da 
önemlidir. Şizofreni ve 
duygudurum bozuklukları gibi 
rahatsızlıklar için ilaçlara ara 
verilmemesi gerekir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doktor tavsiyesi olmadan ilaçların 
seyrini bozmak daha büyük 
sorunlara neden olabilir. 

 
  

 

6 YENİ YETENEKLER 

EDİNME 

 B 
 
 
 
 
 
 
u kapanmayı ve elimizde 
kalan bol zamanı, yeni 
yetenekler edinme şansı 
olarak görebiliriz!  

Her gün, yeni yetenekler edinmek 
için kullanılabilir. Örneğin yeterince 
zaman ayırarak çocuklara dişlerini 
fırçalamayı, saçlarını taramayı, 
ayakkabılarını giymeyi ve bağcıklarını 
bağlamayı, boyama yapmayı, bahçe 
işlerini, el ve vücut yıkamayı 
öğretebilirsiniz. Eğer çocuğunuz bir 
davranış terapisti, fizyoterapist, 
mesleki terapist, konuşma terapisti 
veya özel eğitimci tarafından 
eğitiliyorsa, terapistle iletişimin 
sürdürülmesi gerekir. Çocuklarınıza 
yeni yetenekler kazandırmak için   
internetteki materyallere de 
başvurabilirsiniz. 
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7 GÖREVLER / SORUMLULUKLAR 
 

azı insanlar engelli 
çocukların ev işlerine 
destek verme yükünü 
taşımaması gerektiğini 
düşünebilir. 

Yine de onlara verdiğimiz görevlerin 
ve üstlendikleri işlerin onların 

kendi kimliklerini şekillendirmesine 
ve geliştirmesine yardımcı 
olabileceğine dikkat etmek önemli. 
Başlangıç olarak küçük 
sorumluluklar ve görevler verilebilir. 
Örneğin, sabahları gazeteyi kapıdan 
almak ve yerleştirmek; gazeteleri 
düzenlemek, giysileri katlamak ve 
bitkileri sulamak; eşyalarını güvenli, 
emniyetli ve temiz tutmak ve yemek 
yedikten sonra masayı toplamaya 
yardım etmek, görevleri arasında 
olabilir.  

Bu işler, sorumluluk duygusunun 
gelişmesine yardımcı olur. 
Çocuğun güven düzeyini 
artıracağı ve kimlik oluşumuna 
yardımcı olacağı için büyüklerin 
yaptığı her işte çocuklara küçük 
roller verilebilir.

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

8 EĞLENCE 
 

apanma dönemi 
eğlenceye vakit ayrılacak 
bir dönem olarak da 
görülebilir. Hikayeler  

dinlemek, videolar 
izlemek eğlencelidir. 
Televizyon, oyunlar, 
YouTube videoları da 
engellilerin 
yaşamında yer 
edinmiştir. Bunlar için 
bir saatlik bir izleme 
zamanı ayrılabilir. 
Ancak unutmayın! 
Sürekli olarak ekrana 
bakmak o güne  
kadar edinilen  
bilişsel becerileri 
olumsuz etkiler.  

Çocuklar uygunsuz davranış kalıpları 
sergilediğinde bu davranışlar 
cesaretlendirilmemelidir. 
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Özel Gereksinimli Çocuklara Özel İlgi ve Sevgiyle Bakmak 

 
 
 

9 DAVRANIŞSAL SORUNLAR 
 

zole olmanın gerekli olduğu bir 
durumda herkes bir yerden sonra 
rahatsız olup sinirlenebilir. Engelli 
çocuklar söz konusu olduğunda 
bu daha yoğun bir şekilde kendini 
gösterebilir. Bu nedenle, bunu 

önlemek için yapılacak faaliyetlere ve 
görevlere daha fazla odaklanmak 
gerekir. Örneğin, çocuklar istenen 
faaliyetleri sergilediklerinde 
cesaretlendirilebilir, bu davranışlar 
videoya kaydedilerek daha sonra 
kendilerine gösterilebilir. Böylece 
kendilerinden beklenen davranışların  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
neler olduğunu anlayabilirler, bu 
şekilde özgüvenlerini inşa edebilirler. 
Çocukları gereksiz yere kışkırtmaktan 
uzak durulmalıdır.

 
  

 

10 DUYGUSAL SORUNLAR 
 
 
 

ihinsel engelli çocuklar 
bazen duygusal zeka ile 
ilgili kimi becerilerden 
yoksun olabilir. 

Bu durumda her ne kadar kendilerinin 
ve başkalarının yeteneklerini, 
duygularını ve davranışlarını doğru 
şekilde anlamakta zorluk çekseler de 
yine de taklit yetenekleri vardır.  
Eğitimleri bu yolla yapılabilir ve gerekli 
beceriler taklit aracılığıyla edindirilebilir. 
Öğrenme güçlüğü çeken veya zorlanan 
çocukların bununla ilişkili olarak 
duygusal sorunları olabilir ve bu 
nedenle yeteneklerinin uygun şekilde 
belirlenmesi ve teşvik edilmesi gerekir. 
Duygusal becerileri olmayan çocuklar 
için depresyon ve kaygı bozukluğu 
ihtimali yüksektir. Bunu azaltmak için, 
mümkün olduğunca yalnız 
kalmamaları ve aile üyeleriyle 
kaynaşma şanslarının artırılması gerekir. 
Şimdiki gibi belirsiz dönemlerde kaygı 
ve korku seviyeleri yükselir. Kapanma 
durumu kötüleşirse ve çocuk farklı 
sorunlar göstermeye başlarsa çevrimiçi 
hizmetler ve uzaktan danışmaya 
başvurulabilir.
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Covid 19 Döneminde Yaşam : Engelli Çocukların Ebeveynleri için Kılavuz 

 
 
 

BAKICILARIN PSİKOLOJİK,  
FİZYOLOJİK VE DUYGUSAL SAĞLIĞI 

 

raştırmalar birçok evde 
engelli çocuklar için birinci 
basamak bakımın anne 
veya bir anne figürü 
tarafından sağlandığına 
işaret ediyor. 

İdeal olarak, bu sorumluluk evdeki tüm 
yetişkinler arasında paylaşılmalıdır. 
Ailenin desteği, çocukların gelişimini 
her zaman olumlu yönde etkiler. 
Birincil bakıcılar elbette ailelerinin 
bakımını üstlenmelidir, ancak bu 
sağlıklarını ve mutluluklarını göz ardı 
etmelerini gerektirmez. Bakıcılar, kendi 
sağlıkları ve rahatlıkları için müzik 
dinleme, kitap okuma, kimi fiziksel 
aktiviteler veya kapalı mekân sporları 
gibi faaliyetlerde bulunmalıdır. 
Olumsuz duyguların artması 
durumunda, en yakın sağlık 
merkezinde veya çevrimiçi yolla hizmet 
veren bir ruh sağlığı uzmanına 
danışmak önemlidir. Uyku düzeni 
kontrol edilmeli ve bir rutin oluşturarak 
sürdürülmelidir. 

Burada sosyal medyada bulunan 
bilgilerin her zaman doğru olmadığını ve 
bu nedenle görülen her şeye 
inanılmaması gerektiğini tekrarlamak 
gerekir. Devlet yetkilileri ve sağlık 
uzmanları tarafından verilen talimatları 
takip edip önlemleri almak önemlidir. 
Uzun bir süre karantinada kaldığımızda 
fizyolojik ve psikolojik sıkıntılar yaşama 
olasılığımız yükselir. Yine de bu, 
kendinizle ve ailenizle bağ kurmak, 
kendinizi ve ilişkilerinizi zenginleştirmek 
için iyi bir zaman olabilir. Bu zamanı 
ailenizle yakınlaşmak, doğanın 
güzelliğini elektronik yollarla da olsa 
görmek, çocuklarınıza masallar 
anlatmak, unutulmuş ninnileri söylemek 
için kullanın. Tüm bu aktiviteler, güzel 
anılarla dolu hatıralar yaratacaktır. 
Üstesinden birlikte gelebiliriz! 
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