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PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOCUKLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI 

 

21. yüzyılda, başımıza geleceğini belki de daha önce hiç düşünmediğimiz bir salgınla 

mücadele etmekteyiz. COVİD-19 salgınının dünyanın pek çok ülkesinde etkisini arttırarak 

devam etmekte olduğunu görüyoruz. Salgın, hepimizin günlük hayattaki rutinlerini değiştirdi. 

Pandemi günlerinin hayatı da eve taşımayı mecbur kıldığı günleri yaşıyoruz. Okullar kapandı, 

çocuklar okula gidemiyor ve evden eğitim almaya çalışıyorlar. Rutinlerinin bozulması ve evde 

geçirilen zamanın artmasıyla da çocukların teknoloji kullanımında artış görülmeye başlandı. 

Çocukların teknolojiyle ilişkilerinin takibinde ebeveyn kontrolü ve ekran süresinin denetlenmesi 

bu dönemde de çok önem taşır. Bu bağlamda yasaklamak yerine teknolojinin sınırlı 

kullanımının sağlanmasının önemini vurgulayabiliriz. Pandemi günlerinde yetişkinlerin ve 

çocukların zihinsel sağlığını korumak adına eğitim programlarını takip etmek, okul ödevlerini 

yapmak veya görüntülü konuşma yoluyla arkadaş ve akrabalarla iletişim kurmak gibi 

etkileşimlerle daha fazla dijital araçların kullanımı konusunda ekran süresi uzatılabilir. 

Peki ekran süresini kısaltmaktan önce ebeveynlerin yapması gereken neler vardır?  

Öncelikle okul çağındaki çocukların mümkünse günde en az sekiz saat kesintisiz 

uyuduğundan emin olmalısınız. Ekransız aktivitelere bolca vakit ayırmakla birlikte yemek 

yerken telefonların yemek masasından uzakta tutulması gerekmektedir. Ebeveynlerin 

çocuklarıyla duygusal bağ kurmalarına ve yaşadıkları zorlu tecrübeyi anlamlandırmalarına 

yardımcı olacak çevrim dışı deneyimlere vakit ayırmaları önemlidir. Ekranların “geçici 

bakıcılar” olarak hizmet vermelerine izin vermek cezbedici gözükse de, bunu yapmak büyük 

bir hata olur. Çünkü bu süreçte fiziksel sağlığımızın yanı sıra duygusal sağlığımızı da 

korumamız gerekmektedir. 

 

Ebeveynlerin bu dönemde çocukların endişe seviyelerine de dikkat etmeleri gerekir. 

Çocukların izledikleri kontrol edilirse, çocuklar pandemiyle ilgili uygunsuz hikayelere ve 

görsellere maruz kalmayacaklardır. Bu dönemde kaygı ve stres seviyesi çok yükselebileceği 

için aile olarak bir arada vakit geçirmenin önemi de artmıştır. Kutu oyunları, birlikte kitap 
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okuma, yemek ve spor yapma gibi aktivitelere vakit ayrılması önemlidir. 

 

    Ekran zamanı kontrol altında tutulmazsa, çocukların günlük rutini bozulabilir. Uygunsuz 

saatlerde atıştırmalıklar tüketmelerine ve az egzersiz yapmalarına neden olabilir. Çocuklarda 

öz denetimin gelişmesi için ebeveynin hatırlatmasına gerek kalmadan kendiliğinden 

televizyon, tablet ve video oyununu kapatmalarını alışkanlık haline getirmelerine yardımcı 

olunması gerekmektedir. 

 

Ekran zamanının gizli tehlikelerinden biri, çocukların uyku alışkanlıkları üzerindeki zararlı 

etkisidir. North Carolina Tıp Fakültesinde çocuk doktoru ve profesör olan David Hill yakın 

tarihli bir çalışmasında, birçok ebeveyn dijital medyanın uykuya yardımcı olduğunu düşünse 

de, yatak odasında bir ekranın bulunmasının, bebekler dahil her yaştan çocuk için daha az 

uyku süresine neden olduğundan bahsetmektedir. Şaşırtıcı bir şekilde, sakinleştirici etkisi 

olan videolar bile bir ekran üzerinden izlendiği için çocuktaki melatonin salınımına ve uyku 

kalitesine zarar verdiğini ifade ediyor. 

 

 

Aynı zamanda geceleri ekran zamanı konusunda net olunması gerekmekte ve çocukların 

yatmadan en az bir saat önce ekranlardan uzak tutulması ve yatak odalarının cihazsız bölgeler 

haline getirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Güçlü bir rol model olmanın yanı sıra, teknoloji kullanımındaki sınırlandırma 

konusundaki çatışmayı en aza indirmek ve aradığınız dengeyi bulmak için şu ipuçlarını 

kullanabilirsiniz: 

1) Başka bir etkinlik oluşturun. Dijital cihazların minik kullanıcıları için bir şeyden başka 

bir şeye geçmek zordur. Yapılacak bir sonraki şey, yemek yemek gibi yapılması zorunlu bir iş 

olsa bile, çocuğunuza sırada ne olduğunu söyleyin. “Dur dediğimde tabletin uyku vakti geldi 

demektir. Bakalım onu ne kadar hızlı kapatabiliyorsun. O uyurken biz de yan odaya geçip 

boyama yapabiliriz!” 
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2) Çocukların, karşısında geçirdikleri zamanı takip edebilmeleri için görsel ve işitsel 

ipuçları kullanın. Zamanı nasıl anlatacaklarını henüz bilemeyen çocuklar için zamanlayıcı 

kullanmayı deneyin, böylelikle zaman yönetiminden sorumlu olmalarını sağlayabilirsiniz: “Süre 

dolduğunda saat böyle gözükecek, şu sesi çıkaracak” gibi. 

3) İçinde zaman ayarlayıcı olan uygulamalar bulun. Kimi uygulamaların zaman 

ayarlama özellikleri var, süre bittiğinde uygulama kendi kendine kapanıyor. Çocuğunuzun bir 

uygulamadan diğerine geçmediğinden emin olmaksa size kalmaktadır. 

4) Çocuğunuza, bir bölüm, seviye ya da etkinlik sona erdiğinde, bir aralıkta mola 

verebileceğini söyleyin. Çocukların bir şeyin ortasında durması zordur, hatta yetişkinlerin bile. 

Çocuğunuz cihazı kullanmaya başlamadan önce, ne yapmak veya ne oynamak istediği 

hakkında onunla konuşun ve ara vermek için hangi noktanın daha iyi olacağına, bunun ne 

kadar süre gerektirdiğine karar verin. Sınırları birlikte belirleyin ve o sınırlara uyun, elbette 

birkaç dakikalık esneklik payı bırakabilirsiniz. 

5) Çocuğunuz sınırları zorladığında sonuçları konuşun ve takipte kalın. Hiçbir çözüm 

işe yaramasa bile, çocuğunuz teknolojik cihazları elinden bırakmadığı zaman, bunun 

sonuçlarının neler olacağını onunla önceden konuşmuş olmanız önemlidir. Cihazları ortak 

alanda tutmak ve uyulmasını beklediğiniz davranış kurallarını belirlemek gerekecektir. Eğer 

sizinle işbirliği yapıp dijital cihazların kullanımı konusunda daha ılımlı ve daha düzenli 

davranırsa, çocuğunuza daha fazla esneklik gösterebilirsiniz. 

6) Çocukların teknolojiden uzak durmasının kuşkusuz en önemli etkenlerden biri de 

anne ve babanın teknoloji kullanımıdır. Sabah akşam teknolojiye gömülen anne-babanın, 

çocuklarını teknolojiden uzak tutmaya çalışması son derece zordur. En iyisi net bir karar alıp 

günün belirli saatlerinde ailece telefondan uzak kalmanızdır. 

Küresel bir etkisi olan bu salgın bizim seçimimiz değil, ama bu süreci nasıl 

yaşayacağımız bizim seçimimizdir. Bu dönemde özellikle büyük bir özveriyle görevleri başında 

olan sağlık çalışanlarının çocuklarında görülen uyku düzenlerinin değişmesi, kaygı ve stres 

bozuklukları, bunun devamında gelen duygu durum değişimleri oldukça normaldir. Çalıştıkları 

için çocuğunu göremeyen pek çok ebeveyn bulunmakta ve bu durumun süreci daha zora 
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sokmakta olduğunu görmekteyiz. Çocukların, ebeveynlere göre yaşadıkları duyguları 

anlamlandırmaları daha zor olmaktadır. Ebeveynlerin kendi endişelerini yönetmekte 

zorlandıkları bu süreçte, çocuklar ile duygular konusunda daha fazla konuşmaları, yalnız 

olmadıklarını hissettirmeleri, sordukları sorular karşısında bilgi saklamamaları (detay 

vermeden), onlara karşı samimi ve açık olmaları oldukça önemlidir. Bu yaş grubundaki 

çocuklarda belirsizlik daha yorucu bir hal almakta ve ebeveynin tutumuyla kafalarındaki sorular 

şekillenmektedir.  Unutmayalım ki çocukların şu an en büyük ihtiyacı dünyanın güvenilir bir yer 

olduğuna inanmaktır ve bunun sağlanması ebeveynin tutumlarıyla mümkündür.  
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