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1. Giriş
Bu rapor zihinsel risk altında ya da davranış bozukluğu olan ailelerin çocuklarıyla çalışan
uzmanların profesyonel becerilerinin çoklu profilini açıklar.
1.1 Epidemiyolojik bilgi
Avusturya bilgilerine göre çocukların 3-11% i zihinsel zedelenmişlik riski altındadır.
(Mayberry et al. 2005)

Zihinsel problemleri ya da davranış bozukluğu olan ailerle yaşayan çocukların
sayısı ekonomik faktörlere bağlı olarak artış göstermektedir. (Schmid/Lisofsky
2000) .Ayrıca genel popülasyon içerisindeki psikolojik bozuklukların artışına da
bağlıdır. (Müller-Schloher 2004)

1.2 Grubumuz için uygun uzman desteği
Zihinsel sağlık alanındaki profesyonellerin çocukları göz ardı edip “unuttukları” (zihinsel risk
altındaki ebeveynlerin çocukları) ya da algılanan stress durumunun sistematik olarak hafife
alındığı gibi gözlemlenebilir bir eğilim olduğu görülmektedir. (Bauer et al. 1998, Küchenhoff
2001). Yetişkin bayan hastaların %30 unun çocuklara ilgi gösterdiklerinin altının çizilerek
dikkate alınması gerekmektedir. (Lenz 2005).

1.3 Zihinsel zedelenmişlik riski altında bulunan çocuklar tarafından algılanan stress
Bir ailenin zihinsel (psikiyatrik) hastalığı , çocuğun gelişimi ya da zorluklarla başa çıkma
stratejileri bakımından daima başlı başına bir tehlike olarak görülebilir. (Pretis & Dimova
2004). Bu etki aşağıda verilen etkenlere bağlıdır;
- çocuğun yaşı (ne kadar küçükse o kadar yüksek)
- Semptomların yoğunluğu
- Düzensiz davranışların başlaması (gelişim aşamasında ne kadar erken başlarsa,çocuk
üzerindeki etkisi o kadar yüksek )
- Ailedeki problem sahibi kişinin cinsiyeti (anneler daha fazla olumsuz etki gösterir)

1.4 Çocuklar üzerindeki yan etkiler
Çocuklar üzerindeki etki çoğunlukla bireysel olarak değerlendirilmektedir ve -büyük ölçüde koruyucu etkenlerin ve yılmazlık süreçlerinin dikkate alınması gerekmektedir.Çocukların
semptomları genellikle çok belirgin değildir..

- Yüksek riske sahip olma (Mattejat/Lisofsky 2001)
- Davranış problemleri (yaşa bağlı olarak) (Küchenhoff 2001)
- Okulda gelişen terk problemleri (Kaplan et al. 1999)
- Yüksek duygusal düzensizlik (Deneke&Lüders 2003)
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1.5 Zihinsel risk altındaki aile ile yaşamış yetişkinlerden edinilen deneyimler
- Dezoryantasyon ,yalnız kalmışlık ya da “unutulmuşluk “ hissi (Wagenblass 2001)
- Suçluluk duygusu (Dunn o.J., Williams 1998)
-Korku ve güvensizlikle yaşama
-Ebeveynlik süreci :yaş-yetersizliği olduğu halde kendisinin ve diğerlerinin sorumluluğunu
alma (Wagenblass 2001)
- Sadece çocukların % 25 i (6-10) bozukluk hakkında bilgi sahibi olması

2. KIDS STRENGHTS projesi kapsamında “zihinsel risk” kavramının taslak
tanımlaması

“Zihinsel risk “kavramı adı altında bizler ,kou ile ilgili tanısı konulmuş herhangi bir klinik
vakayı (ICD 10 ya da DSM IV-TR)ya da son 1 yıl içerisinde aile bireylerinin en az 1 inde ya
da 18 yaş altı çocukların bakımını yapan bireyde görülen ,madde bağımlılığını da içeren,
herhangi bir zihinsel yetersizlik şüphesini ele almaktayız.

3. Profesyonel beceri analizlerine giriş
Birçok uzmanlık alanında zihinsel zecelenmişlik riski altındaki çocuklarla çalışan sektörel
grupların özel gereksinimlerini tanımlayabilmek için 3 ana konu üzerinde yoğunlaşmak
gerekmektedir.
a) Içerik faktörleri ( hangi bağlamda bizler genellikle zihinsel risk altındaki aileler ya da
çocuklarla çalışıyoruz?) Bizlere fırsat yaratan ya da engel olan faktörler nelerdir?
b) Görev –anlayışı ve öncelikli konular

,uzmanın bu görevle ilgili rolü (içerikle bağlantılı

oalrak)
- Somut içeriklerde görevi yerine getirebilmek için gerekli beceriler (görev-anlayışı
içerisinde)Gerekli olan bu beceri 3 etkende görülebilir:
- Zihinsel risk altındaki çocuklarla çalışmak için ne tür bir bilgi birikimine ihtiyacım var
(bu alan ailerle birlikteliği de içerir )
- Hangi becerilere ihtiyacım var
- Hangi bireysel yeteneklere ihtiyacım var (kişisel,sosyal ve /de metodolojik)
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4. Somut profesyonel beceri profilleri
4.0 Teorik Geçmiş

Profesyonel beceri profili için öğrenme dönütleri modeli esas alınmıştır:
http://www.eucen.org/EQFpro/GeneralDocs/FilesFeb09/GLOSSARY.pdf

(1) ‘öğrenme çıktıları” öğrencinin öğrenme süreçlerini tamamlama sürecinde öğrencinin
ne bildiği ve ne yapabileceği anlamına gelmektedir ve bilgi,beceriler ve yeterlilikler
kapsamında tanımlanmıştır ;
(2) ‘bilgi’ öğrenme sürecinde bilginin özümsenmesi sonucunda elde edilen çıktıdır.Bilgi
gerçeklerin,prensiplerin,teorilerin ve çalışma alanına bağlı olarak ortaya çıkan pratiklerin
bütünüdür.Avrupa

Yeterlilik

Çerçevesinde

,bilgi

teorik

ve/ya

da

gerçekçi

olarak

tanımlanmıştır.
(3) ‘beceri’ problemleri çözmek ve görevleri tamamlamak için yöntem-bilgisine sahip olmak
ve uygulayabilmek olarak tanımlanmaktadır.Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde beceri kavramı
bilişsel

(mantıksal,sezgisel

ve

yaratıcı

düşünme)

ya

da

pratik

(el

becerisi

ve

metodların,materyallerin,araçların kullanımı )olarak tanımlanmaktadır.
(4) ‘yeterlilik’ iş ve çalışma ve de kişisel gelişim alanında bilgi ve beceriyi kullanma
,kişisel,sosyal ve metodolojik beceriler anlamında kanıtlanmış becerilerdir.Avrupa Yeterlilik
Çerçevesinde,beceri sorumluluk ve otonomi şeklinde tanımlanmaktadır.

4.1.Uzmanların çalışıtğı görev alanları

4.1.1

SAĞLIK

HİZMETLERİ

PROFESYONELLERİ

(Hemşireler,Medikal

Doktorları,Klinik Bünyelerdeki Profesyoneller)
Sağlık hizmetleri profesyonelleri (Doktorlar,hemşireler,sağlık ziyaretçileri....)birçok kamu
sağlık servisinde farklı yaş gruplarında bir çok öğrenci ile yüz yüze gelmektedirler.Erken
çocukluk profesyonelleri anaokullarındaki küçük çocuklarla,okul öncesi ve okul çağındaki
çocuklarla ve ergenler okul hemşireleri ile karşı karşıya gelmektedir.Bu servisler tüm
çocuklar için sağlanmaktadır ve ilk adımda zedelenmişlik riski altındaki çocuklar için temel
sağlık hizmeti verilmektedir.

Sağlık çalışanları için risk altındaki çocuklar ile ilgili ikinci bir durum ise,özel
araştırma,destek ve tedavi gerektiren hizmetlerdir.Bir çocuğun ailesi ile yaşadığı problemler
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kardeşleri üzerinde artan düzeyde zorluklar çıkabileceğini ortaya koyar.Bu nedenle,ailedeki
tüm çocukların durumunu ortaya koymak gereklidir.Destek ve tedavi sağlayan bu
hizmetler,aile danışmanlığı ,ayakta tedavi gören psikiyatrik çocuk hastalar ve çocuk psikiyatri
birimleri ve çocuklar için fiziksel tedavi açısından destek vermektedir.

Alan

Olumlu faktörler

Engelleyici faktörler

 Aile tedavi gördüğü esnada,çocuğun o

 Geleneksel olarak sağlık

andaki psikolojik durmunun
iyileştirilmesi ve bu tedaviye muteakip
problemleri önlemek amacı ile yapılan
araştırma kaynaklı bilgi edinme
 Önleme ve teşvik etmeye bağlı bilgiye
dayalı geliştirilmiş özel araçlar.
Bugünlerde yetişkin sağlık hizmetleri
birimlerinde tedavi gören hastaların
desteklemek amaçlı pratik deneyimler
bulunmaktadır.

Sağlık
hizmetleri
uzmanları

profesyonelleri sadece
yetişkin hastalar ya da
ailelerin yetişkinlerle çalışma
eğilimi içerisindedirler.Çoğu
sağlık hizmeti biriminde
çocuklarla sistematik olarak
çalışmak yaygın bir davranış
değildir.

4.1.2 SOSYAL ÇALIŞMACILAR
Zihinsel risk altındaki ebeveynler ya da çocuklar
halinde

oldukları

farklı

alanlar

ile çalışan sosyal çalışmacıların iletişim

bulunmaktadır.

Bu

durum

aşağıdaki

alanlarda

gerçekleştirilmektedir:
a. Psiko-sosyal danışma
b. Psikiyatri kliniğinde klinik sosyal çalışma
c. Çocuk ve Genç Refahı

a) Psiko-sosyal danışma :
Bu alandaki Sosyal Çalışmacılar zihinsel risk altındaki yetişkinlere danışmanlık yaparlar.Bu
aileler

finansal,yargı

yetkisi,medical,kişisel

alabilirler.Genellikle,müşteri

rehberliğin

ya

da

sürecinin

aile

ile

tartışıldığı

ilgili konularda
düzenli

destek

görüşmelerde

bulunur.Destek genellikle ofis dışında örneğin hastane ziyareti ya da ev ziyareti şeklinde
gerçekleşir.
b) Klinik sosyal çalışma
Bir Psikiyatri kliniğinde, sosyal çalışmacılar psiko-sosyal bunalım yaşayan ya da açık ya da
kapalı koğuşta bulunan kişilerle ilgilenirler.Profesyoneller aynı zamanda akrabalar ile iletişim
kurmaya çalışmakta ve hastanede yatan hastanın gerekli düzenlemelerini yapmaktadır. Ad c)
c)Çocuk ve Genç Refahı
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Çocuk-genç refahı konusunda çalışan sosyal çalışmacılar (genellikle) 18 yaş altı ihmal edilmiş
çocuklarla ya da alkol kullanımı , madde bağımlılığı ya da zihinsel risk altında bulunma gibi
nedenlerle çocuğuyla ilgilemeyen aileron çocuklarıyla çalışmaktadırlar.Çocuk refahı bir çok
alanda destek sağlayabilir.

Alan

a) Psiko-sosyal
danışma

b) Klinik sosyal
çalışma

c) Gençlik refahı

Olumlu Faktörler

Engelleyici Faktörler

periyodik görüşmeler: Sosyal
çalışmacı müşterinin durumu
hakkında iyi bir öngörüye
sahiptir

Sosyal çalışmacı müşterinin
ihtiyaçları ve problemleri
üzerinde yoğunlaşabilir, böyle bir
durumda ilgi alanındaki çocukları
ihmal edebilir..
Dışarda devam eden hayatı
Çoğunlukla hastaya
çocuğun
sürdürebilmek amacı ile ortaya durumu hakkında soru sorulmaz
konulan medikal destek
(örneğin evdeki çocuğun)
organizasyonal desteği ikiye
Ailesi hastanede yatan küçük
katlamaktadır.
çocuk için anne/baba birlikte
bakım
seçeneği
önceden
görülemez (3 yaşına kadar).
Bu sektör çoğunlukla acil bir
Çocuklara bazı durumlardadiğer
destek türleri dikkate alınmadan
durumda görev yapar
(örneğin,ailelerde ciddi
manevi destek ya da konut desteği
problemler olduğunda ve aileler sağlanır. Aileler erken dönemlerde
kendi başlarına ya da başka
çocuklarını kaybedeckleri
kurumlarla çözüm
korkusundan yardım istemeye
bulamadığında )
çekinebilirler.

Sonuç olarak,çocuğun bakış açısı dikkate alınarak ilk etapta

bahsi geçen,Psiko-sosyal

Danışma ve Klinik Sosyal çalışma alanları önleyici düzenlemelerde daha etkin durumdadırlar
ve Gençlik Refahı sistemi ihmal durumunda ya da beklenmeyen bir durum olduğunda
harekete geçmektedir.

4.1.3 ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE UZMANLARI
Erken çocuklukta müdahale uzmanları risk altındaki aileler ya da özel gereksinimi olan
çocuklar ile doğumdan üç ya da altı yaşına kadar (ulusal düzenlemelere bağlı olarak)
çalışmaktadırlar.Hizmetler genellikle aile ile birlikteliği de içine alan ulusal takımlar
(disiplinlerarası takımlar)

ile organize edilirler.Zihinsel risk altındaki ailelerin

küçük

çocukları geleneksel olarak erken çocuklukta müdahale sisteminde öncelikli hedef grup
içerisinde yer almazlar çünkü Erken Çocuklukta Müdahale Sistemi (sadece) engel durumunda
ya da engelli olma riski durumunda devreye girmektedir.Zihinsel engel riski altındaki
çocuklar her zaman bu kriterleri taşımayabilirler.
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Erken Çocuklukta Müdahale Uzmanları tavsiye edilen temel prensiplerle çalışmaktadır
(örn,kan

bağı,aile-merkeziyetçiliği......)

(www.european-agency.org):

destek

genellikle

disiplinlerarası takımlarla,aile merkezli prensipler ile ve Bireysel Aile Hizmetleri Planı ile
sağlanmaktadır. Uzmanların çalıştığı yerler genellikle ev ortamı,çocuk bakım yerleri,erken
çocukluk alanları (özel ya da kamu okul öncesi) ve dadı gibi çocuğun doğal çevresidir; Erken
çocuklukta müdahale uzmanları zihinsel risk altındaki ailerle çalışan ilk uzmanlardan biri
olabilirler ve zihinsel riskin erken dönemlerinde önleyici hizmet sunmanın önemini ortaya
koyabilirler.

Alan

Erken
Çocuklukta
Müdahale

Olumlu faktörler

Engelleyici faktörler

Erken Çocuklukta Müdahalede
birlikte çalışmak açısından çoğu
servis sağlık eğitim ve sosyal
hizmet gerektirir

Uzmanların aile ile ya da diğer
uzmanlarla arasındaki iletişim
eksikliği
Örn.bu tür servislerde çalışan
uzmanların çok yoğun bir iş
temposunda olmaları ve de ailelerin
kültürel olarak bu tür hizmetlere
katılımlarının sağlanmasının hala çok
zor olması
Avrupa’da genel anlamda iyi oranda
bir kapsam olsa da şehir ve kırsal
alanda belirgin bir farklılık vardır
Zihinsel risk altındaki çocuklar
genellikle hizmetleri
değerlendirmezler.

Hizmetin büyük bir kısmı ev
ziyaretleri ile yapılır ve bu
ziyaretler aile ile bağlılığı
arttırır,çocuğun doğal ortamında
çalışmayı sağlar ve çocuk ve
ailenin günlük rutinini yakalama
fırsatını verir.

4.1.4 ANASINIFI ÖĞRETMENLERİ
Ana sınıfı

küçük çocuk için evden daha formal bir ortam olan okula geçiş sürecinin bir

başlangıcıdır. ( http://en.wikipedia.org/wiki/Kindergarten) Çocuklar yaratıcı oyunlar ve sosyal
etkileşim ile basit becerilerini geliştirmeyi öğrenirler.Çoğu ülkede ana sınıfı okul öncesi
sistemin bir parçasıdır.Çocuklar genellikle anasınıfına ülkenin yasal sistemine bağlı olarak 2 ile
7 yaş arasında giderler.
Çocuklar ana sınıfına iletişim kurmak ,oyun oynamak ve diğerleri ile etkileşim içinde olmak
için giderler.Okul öncesi /anasınıfı öğretmenleri çocukların aktif vatandaş olmaları,dünyalarını
keşfetmeleri,akranları ile etkileşim kurmaları,dili kullanmayı,etik kuralları,müzik,sanat ve
sosyal davranışları öğrenmeleri için çeşitli materyal ve aktivite sunarlar.
Daha öncesinde zamanlarının çoğunu evde geçiren çocuklar için,anasınıfı eğitim ortamında
kendilerini güvende hissetmelerine(yanlarında aileleri olmadan) yardımcı olur. Çocuklar diğer
akranları ile etkileşim halinde oyun oynarlarken akran-iletişimi anlamındaki ilk fikirlerini
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edinirler.Anasınıfı aynı zamanda annelere,babalara,diğer bakıcılara da işlerine yarı-zamanlı ya
da tam-zamanlı gitme imkanı sunmaktadır.Zihinsel risk altındaki aileler açısından ise
,çocukların alışageldikleri aile sistemi dışında

dış dünyadaki kişilerle “gerçekleri görme”

deneyimind ilk adımı sunar.

4.1.5 ÖZEL EĞİTİMCİLER
Özel Eğitimci engelli ya da özürlü çocuklara eğitim verme açısından kalifiyedir.Çocuğun
ailesi ile eğitim problemleri açısından sistematik olarak çalışır (örn,öğrenme zorlukları,dikkat
eksikliği ya da davranış bozukuluğu

gibi )

Ailenin çocuğa yaklaşımı,çocuk ile

iletişimi,çocuğun günlük rutini,öğrenme için yardım ihtiyacı ya da hobileri gibi

çocuğun

ihtiyaçları anlamında aile ile iletişim halinde olan özel eğitimcinin en önemli görevi bu
iletişimi kurabilme becerisidir.Zihinsel risk altındaki bir aile ile iletişim halinde olan bir özel
eğitimcinin karşılaştığı en önemli konular aşağıdaki gibidir:
İçerik

Özel Eğitimcilerin Sorumlulukları
 Örn okul öncesi tanısı
 Okula gitmek için hazır bulunuşluğun tanısı
 Aileyi ya da çocuğu eğitim problemlerini çözmek için

a)Tanılama
b) Danışma

cesaretlendirme
c) Önleme
d) Eğitim
e) Özel Eğitim Müdahalesi
f) Yeniden eğitim ve
rehabilitasyon
g) Informal durumlar

 Eğitim anlamında kapsayıcı alanlar oluşturma
 ailerle ya da diğer paydaşlarla görüşmeler
 çocuğun özel ihtiyaçlarının erken belirlenmesi
 okul sistemi içerisinde ve okuldan sonar eğitim
 direk çocuk merkezli
 dengelemek için sistemli yaklaşım örn öğrenme

güçlükleri
 ail eve sosyal olaylarla rastgele karşılaşma

Çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için aile ile birliktelik ailenin isteği ve uzmanın iletişim
becerileri

ile sağlanır.Aile ile birliktelik özel-eğitim müdahalesinin etkilerini arttırır fakat

bazı durumlarda bu birliktelik sadece sağlıklı ailerle sağlanır.

4.1.6 TERAPATİK EĞİTİMCİLER
Terapatik

eğitimciler

gelişim,davranış

ve

sağlık

açısından

problemli

çocuklarla

çalışmaktadırlar.Çoğu zaman zihinsel risk altındaki ailelerle karşılaşmaktadırlar..Birçok
terapatik eğitimci psikiyatrik tanısı konulmuş yetişkinlerin bulunduğu birim ve kurumlarla
çalışmaktadırlar.

10

Bu ailelerin çocukları şu ana kadar uzmanların ilgi alanlarına dahil edilmemişlerdir.Terapatik
eğitimciler eğitim ve sosyal sektörlerde sistematize iş alanlarında çalışmaktadırlar..Aynı
zamanda gayri-resmi,yardım ve eğitim kurumlarında çalışmaktadırlar.

Alan

Olumlu Faktörler

Engelleyici Faktörler

 psikiyatristler ile terapatik

 kliniklerde terapatik

eğitimcilerin yakın birlikteliği
 çocuğun mümkün olduğunca
erken tanıma fırsatı
 koruyucu bir ortamda sağlıklı
a)Hastaneler,psikiyatri
modeller oluşturma fırsatı
kilinikleri,psikiyatri
departmanları

 aile ve uzmanlarla yakın

b) Çocukların
yönlendirildikleri özel
terapatik eğitim
ofisleri

birliktelik
 bütünsel tanı
 hazırlanmış bir ortamda çalışma
 başa çıkma kaynaklarına
odaklanma,başarılı deneyimler
açısından çocuğun gelişim
potansiyeli
 çocuk ve ailesinin problemlerine
erken müdahale fırsatları
 yardım ve değişime olan ilgi
açısından gönüllü araştırma
 çoğu uzman tek bir çalışma
alanına konsantre olmaktadırlar

c) Çocuğun dahil
edilmesi

 kriz durumundaki bir çocuğun

keşfedilmesi
d) Korumacı yaklaşım
gösterilen çocuklar

 çocuklar aynı zamanda sağlıklı

e) Bakım altındaki
çocuklar (evdeki
çocuklar,evlatlık
çocuklar ,etc)

aile modelleri konusunda deneyim
kazanırlar ,
 çocuklar için hayata daha iyi
başlama fırsatı

eğitimcilerin eksikliği
(ekonomik nedenlerden
dolayı)
 hastane ortamında güvenli
hissetme açısından ortaya
çıkan problemler
 aile ile çalışma açısından
fırsat eksikliği (hastane
ortamından günlük hayata
transfer açısından yaşanan
zorluklar )
 olası finansal yardım isteği
 yardım olasılıklarının
oryantasyonu açısından
yaşanan zorluklar,bir
uzmanlık alanından diğerine
geçişte yaşanan zorluklar

 bazı aileler uzmanların

bütün problemleri
çözeceklerini düşünürler,
 risk altındaki çocuğa ya da
engelli çocuğa odaklanırken
zihinsel risk altındaki
ailelerin unutulması
 travmatik
deneyim,çoğunlukla aile
geçmişinin kaybolması
 çocuğun davranış
bozkluğuna neden olan bilgi
eksikliği
 zorlu hayat deneyimi
kazanan çocuklar için
konsantrasyon eksikliği
 aileler ile minimal
birliktelik
 aile geçmişi yoksunluğu ve
aile bağlarındaki eksiklikler
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 aileler çocuğun özel ihtiyacını

f) Özel okullar

 aile ve çocuk arasındaki

bilirler

iletişimde ciddi bariyerler,

 kişisel ve materyalistik özellikler
 önleyici yaklaşıma sahip olma,
 sağlıklı bir akran grubunda

 sosyal damga
 ailelerdeki problemler

çoğunlukla tesadüfi bir
şeklide farkedilir,
 her zaman yardım amaçlı
bir alan olmayabilir,
 aileler çözüm bulmaya ilgi
duymayabilirler ya da
çocukları programlarından
çıkarabilirler
 sağlıklı akran çevresi ,
 çocuğun karşılaştığı ve ilgi
 çocuğun davranışında herhangi bir
gösterilme ihtiyacı duyulan
değişiklik olduğunda problemin
birçok zorluk örn;akarbalık
belirlenmesi fırsatı
ilişkileri vb.
 çocuğu doğal ortamından almadan  Aile içindeki problemlerin
müdahale imkanı
çoğunlukla tesadüfi bir
şekilde farkedilmesi,aile ya
da öğretmenlerin
problemleri çözmeye istek
duymaması
 Akrabaların statü değiştirmeye
 Bağımlılığın etkilerinden
yönelik isteklilikleri
etkilenen davranış kalıpları.
 Aynı problem olan bir grup
içerisinde çalışma fırsatı
 Her bir aile bireyinin durumunu
 Değişim yaratmak için
geliştirme fırsatı
birlikteliğe isteksizlik ve
 Birliktelik için istek duyma,
katı yetiştime modelleri
 Aile tabularını yıkmak için fırsat
öğrenme fırsatı

g) Müfredat dışı
aktiviteler ve sosyal
klüpler

h) Okullar

i) Madde bağımlılığı
olan insanların
bulunduğu merkezler
ya da diğerleri

j) Aile terapisi

4.1.7 ÖĞRETMENLER
Okul ,öğretmenlerin gözetimi altında çocukları yetiştirmek ve eğitmek için dizayn edilmiş
bir kurumdur.Birçok ülke formal yani çoğunkla zorunlu bir eğitim uygulamaktadır.
(http://en.wikipedia.org/wiki/School#Components_of_most_schools).

Eğitim alanında,öğretmen çocukları “öğrenmeye”(geniş bir kapsamda) teşvik edici ortamlar
yaratırlar.Asıl amaç,bilgi edinme ve düşünme becerilerini öğreten ders ve çalışma planını
içeren informal ya da formal bir öğrenme yaklaşımı sunmaktır. Ne öğretileceği
düşünüldüğünde öğrencinin bilgi geçmişi,çevresi ve öğrenme amaçlrı ile yasal otoritenin
ortaya koyduğu standard müfredatı dikkate almak gerekmektedir. Öğretmen farklı yaşlardaki
öğrencilerle,çocuklardan yetişkinlere,farklı yeteneklere sahip öğrenciler ile ve engelli
öğrenciler ile etkileşim halinde olabilir.Pedagoji kullanarak öğretmek ise aynı zamanda bazı
beceriler

seviyesinde

öğrencileri

değerlendirmeyi

de

öğretim

programına

dahil
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etmektedir.Sınıf ortamında öğrencilerin pedagojisini anlamak farklılaştırılmış yönerge
kullanmayı ve sınıf içerisinde tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamayı gerektirmektedir.
İlköğretim ve ortaöğretim öğretimi arasındaki en belirgin farklılık öğretmen ve çocuk
arasındaki ilişki düzeyidir.Bu ilişki ilköğretimde daha yakındır ve öğretmen veli gibi
davranmaktadır ve gün boyunca aile yerine (bazen)vekillik yapmaktadır.
Zihinsel risk faktörü dikkate alındığında ise öğretmenler güvenilir kişi anlamında iletişimde
kilit rol oynamakta ve çocuğa destek sağlamaktadır.

4.1.8 PSIKOLOGLAR
Psikologlar farklı alanlarda çalışma eğilimindedirler (erken çocukluk,okul,hizmet alanı,klinik
alanlar)Bu alanlar içerisinde ,zihinsel risk altındaki aile ve çocuklar bağlamında,klinik alanlar
ve danışma durum en öncelikli olması gerekmektedir.Aileler psikolojik destek ya da tanıya
yönelik deHowever, in the context of mentally vulnerable parents and children, clinical
settings and counselling situation would be the most prevalent ones. Parents might seek
psychological support or diagnostic assessment because they are worried about the
development or the behaviour of their child. On the other hand psychologists, due to their
institutional background, might come into contact with children in the context of mentally
vulnerable parents in diverse settings: in the kindergarten, the school system or community
based psychosocial services..

Area

Psychological
services

Favourable factors

Hindering Factors

 Mostly psychologists rely on

 Psychology for many parents is still

the specific professional
training regarding risk and
resilience factors in children
and families

directly connected with “mental illness”
and most of the parents when they seek
for support of psychologists might
stress that they are not mentally ill.

4.2 ROLLER VE GÖREVLER
4.2.1 SAĞLIK ÇALIŞANLARI (Klinik Uygulama Ortamındaki Hemşireler, Tıp
Doktorları)
Anne babaların zihinsel engelleri ve zararlı madde kullanımı çocuklarda zihinsel engel ve
diğer hasarlara maruz kalma riskini arttırmaktadır. Bu nedenle, tıp profesörlerinin bu tür
problemlere karşı hassasiyeti olan çocuklar için en yaygın çalışma ortamları yetişkinlerin
sağlık kurulları ve yetişkin psikiyatri üniteleridir. Bu ünitelerde ebeveynler tedavi olmaktadır,
böylece çocukların ihtiyaçlarını göz önüne alınarak “ unutulan çocuklar” odak noktası haline
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gelmektedir. Bunun yanı sıra, ebeveynlerin ciddi fiziksel rahatsızlıkları da çocukların
hassasiyetlerinin kaynağı olabilmektedir. Bir çok vakada

ebeveynlerin ciddi fiziksel ve

zihinsel rahatsızlığı ve aile bağlarının işleyişi arasında bağlantı bulunmuştur.

4.2.2 SOSYAL ÇALIŞMACILAR
Bir çok Avrupa ülkesinde sosyal çalışanların, henüz, zihinsel hassasiyete sahip anne
babaların

çocukları için

psiko-sosyal danışma gibi özel bir

görevleri ve rolleri

bulunmamaktadır.
Elbetteki, bir ebeveyn veya bir genç yetişkin örneğin bir toplum merkezine gelerek
yardım isteminde bulunduğu zaman ona yardımcı olacaklardır. Bireyin çocuğu olup
olmadığı,evdeki durumun nasıl olduğu, evde herhangi bir problemin olup olmadığı, yardıma
ihtiyaç duyulup duyulmadığı danışana sorularak bu görev uygulanmaya çalışılır. Ayrıca,
yetişkinler bir kereye mahsus çocuğu, danışma merkezine getirerek sosyal çalışanların sorunu
değerlendirmelerine olanak sağlamış olurlar. Çocukla, aynı merkezde(örneğin Psikiyatri
Hastane) çalışmak, çocukta erken bir iz bırakabileceği için çocuğa yardımcı olmayacaktır.
Bu nedenle çocuğa, mevcut akran destek grupları gibi( örneğin Avusturya’daki Rainbow
grubu) çocuk gurupları içerisinde tavsiyede bulunmak daha iyi olacaktır.
B. Psikiyatri Kliniğindeki Sosyal Klinik Görev
Sosyal klinik çalışanları, hastaya ruh sağlığı krizlerinde yardımcı olurlar. Şimdiye kadar
çocuklarla ilgili herhangi bir rolleri veya görevleri ise olmamıştır. Bu konuda iki önemli nokta
göz önüne alınmalıdır: Bunlarda birincisi, klinikte ruh sağlığı tedavisi gören anne babanın
çocuğu var mı? Eğer varsa bu çocuklarla anne babanın klinikte kaldığı süre zarfında kim
ilgileniyor?Eğer hasta ihtiyaç duyarsa, sosyal çalışan, çocuk için güvenli bir ortam
sağlamalıdır.İkinci olarak, anneden ayrılmak bebeğin ileride annesiyle olan ilişkisinin
zedelenmesine ve onda tamiri zor bir endişe duygusuna neden olacağı için,özellikle bebekler,
eğer anne babanın sağlık durumu çok ağır değilse, anne baba tarafından klinik ortamına
getirilebilmeli ve orada ilgilenilebilmelidir.Bu yüzden, örneğin doğum sonrası depresyonu
için psikiyatri ünitelerine bir anne- çocuk odası temin edilmesi önerilmektedir.

Çocuk- Genç Refahı/Çocuk Koruma Sistemi
Bu resmi kurumları, çocuğun herhangi bir zarar gördüğünü bilgisine ulaştıkları andan itibaren
çocukları kanunen koruma altında tutmak zorunluluğundadırlar. Her ne kadar, bazı bilim
adamları çocukların aileden koparılmalarından korktukları ve bunun ileride daha büyük
sorunlar yaratacağını düşünseler de bazı kurumlar çocuk refahı uygulamalarında daha önceki

14

aşamalarda yer almalıdırlar. Önleyici türdeki destekler, örneğin sosyal pedagojik aile desteği
vb. önerilmelidir.
Sonuç olarak, tüm bu üç branş birbirleriyle bağlantılı çalışmalı, birbirlerine ana rolleri ve
görevleri söylemelidir, çünkü bazı görüşmelerde profesörler bilgi ve görüş paylaşımındaki
yetersizliklerden bahsederek bu konudaki eksikliği belirtmişlerdir. Daha ileri seviyedeki bir
dayanışma bu kurumların daha önleyici olmalarını sağlayacaktır.

4. 2. 3. Erken Çocuklukta Müdahale Uzmanları
Erken Çocuklukta Müdahale uzmanlarının rolleri ve görevleri farklı profesyonellerin ekip
çalışmalarıyla yürütülmektedir.
-

Ekipler tarafından sağlanan farklı destek safhaları şunlardır:
Başvurudan sonra ekip başlangıç olarak aileyle bağlantı kurar.
Daha sonra çocuğunun gelişimin değerlendirmesi yapıldığı gibi ailenin ihtiyaçları ve
önceliklerinin de değerlendirilmesi yapılır.
Bu aşamadan sonra bir çok sistemde Bireysel Aile Desteği Planı aileyle birlikte
ayrıntılı bir şekilde hazırlanır.

Erken çocukluk müdahaleleri bu şekilde yürütülmektedir.
-Ailelere, ( bilgi verici, duygusal, sağlıkla ilgili, ebeveyn eğitimi, maddi vb) resmi
ve gayrı resmi internet ağları aracılığıyla destek sağlayarak
- Ailelerin aldığı diğer yardımlarla koordineli çalışarak
- Diğer kurumlarla ve ailelerle işbirliği yaparak
- Özel hassasiyeti olan ailelerin yardım aldığı servislerin uygulamalarını ve bu
uygulamaların sonuçlarını değerlendirerek ve onlara danışarak.
Profesyoneller aynı zamanda ailelerin ve çocukların haklarını ve sorumluluklarını
öğrenmelerinde ve bu hakları kullanmalarına yardım noktasında savunmacı bir rol üstlenirler.
Ayrıca, bazı davalarda Çocuk Koruma Servislerini de işe koşarlar.

Özellikle zihinsel hassasiyeti olan ailelerle çalışıldığı zaman erken müdahalenin en önemli
ürünü ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkiyi geliştirmek, onlara öğrenme imkanı yaratma ve
aile düzenini iyileştirmektir.

4.2.4 Anaokulu Öğretmenleri
Zihinsel problemli çocukları gelişimi sağlamak ve onlara güç kazandırmak için gerekli roller
ve görevler; ailenin alt yapısı hakkındaki geçerli bilgiyi, olası hassasiyet riskleri hakkındaki
gerçekleri içermeyi veya çıkartmayı,çocuğun fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini yakından
takip etmeyi içerir.

Anasınıfı öğretmenleri, çocuğun ailesiyle bağlantılı olan utanma ve stres duygusunun ortaya
çıkmasını engellemek veya var olan bu duyguların azalmasını sağlamak amacıyla hassasiyeti
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olan çocuğun dayanıklılığını arttırmak için bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlar, uygular ve
değerlendirir.Buna ek olarak, çocuğun bilişsel gelişimini yakından izler,ahlaki kavramları
yerleştirerek ve vicdan kavramının işlevini öğreterek çocuğun ahlaki gelişiminde aktif olarak
rol alır. Anaokulu öğretmenlerinin bu alandaki diğer bir rolü ise, temel sosyal, sözlü ve sözsüz
iletişim , empati ,yardımlaşma, işbirliği,çatışma yönetimi ve stresle baş etme becerilerini
geliştirmektir. Sinirlerin kontrol edilmesine, günlük rutin işlerin gerçekleştirilmesine, toplum
kurallarına saygı duyulmasına teşvik ederler.Anasınıfları, çocuğun stres seviyesini en aza
indirgemek, onların duygusal ve sosyal olarak güvenme ve bağlanma duygularını tatmin
etmek amacıyla onlara oyun alanı ve oyun oynama olanağı sağlar.
Anasınıfı öğretmenleri zihinsel engeli/hassasiyeti olan anne babalarla işbirliği yaptığı
takdirde, onların zihinsel sorunlarının farkında olarak, empati kurarak, onları olduğu gibi
kabul ederek ve tam bir mahremiyetle çalışmalıdır. Bu aileleri anlamak ve kabullenme görevi,
sosyalleşme ve onların tüm olanaklarıyla işlevselleşmelerine yardımcı olmak için ilk ve en
önemli aşamadır. Bu alanda, ailelere yetişkin- çocuk ilişkilerini nasıl kurmaları gerektiği
hakkında uygun rol modelleri sağlarlar ve günlük bakım becerilerini edinmelerine yardımcı
olurlar. Buna ek olarak, anasınıfı öğretmenleri bu ailelere yardım kurumları ve kaynakları
hakkında gerekli bilgiyi de sağlarlar.
Çocuk gruplarıyla ilgili olarak, anasınıfı öğretmenlerin tek fonksiyonu , bu çocukların
kabullenilme, hoşgörü ve sosyal becerileri için rol modelleri sağlamalarıyla kalmaz, ayrıca bu
sosyal

becerileri

çocuklarla

birlikte

oluştururlar

ve

bu

becerilerin

geliştirilmesini

kolaylaştıracak uygun bir ortam oluştururlar. Özel durumu olan çocukların gelişimini
izlemenin yanı sıra, anasınıfı öğretmenleri diğer grup üyelerinin de ihtiyaçlarının ve
isteklerinin de farkında olarak çatışma durumlarını kontrol altına alırlar.
Yardım servisleriyle işbirliği yaparken, anasınıfı öğretmenleri, çocuğun sorumluğunu almalı
, ayrıca kurum içinde ve dışında yeterli sayıda profesyonelle iletişim kurmalıdır. Annebabalarla ve eğitim profesyonelleriyle koordineli çalışırken anasınıfı öğretmenleri; öncelikli
olarak mesleklerinin gerekliği olan ahlaki kurallara uyarak, gizliliği ve güve duygusunu
arttıran bir ortam sağlamalıdırlar. Bunun yanı sıra; özel durumu olan çocuklarla ilgili olarak
damgalamak ve ayrımcılık yapmak gibi eylemlerden kaçınmalı ve ebeveynlerin (tekrar)
sosyalleşme sürecinde bağlılık programlar organize etmelidir.

4.2.5 ÖZEL EĞİTİMCİLER
Özel eğitimcilerin öncelikli rolü çocuğun durumunu gözlemleyip teşhis koyduktan sonra
aileyle bağlantı kurmak ve iş birlikçi bir çalışma ortamını kurmaktır. Bu rolün, ilk aşaması
aileyle buluşarak, karşılıklı güvenin ve işbirliğinin hakim olduğu bir ortam oluşturmayı
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kapsar.Aileyle , çözüm uygulamaları konusunda görüş alış verişi yapmak ve çocuğun
ihtiyaçları konusunda anlayışlı olmalarını sağlamak, özel eğitimcilerin sorumluklarındandır.
Diğer kuruluşlarla da işbirliği yaparak, özel eğitimciler ebeveynlere ve kurumlara çocukların
problemlerini çözmek üzere profesyonel tavsiyelerde bulunurlar. Çocuğa en uygun olan
eğitim metodunun seçilmesi ve okula başlaması gibi özel eğitim ihtiyaçları doğrultusunda
çocuğu hazırlarlar. Buna ek olarak, özel eğitimcilerin rehabilitasyon hizmetleri de vardır. Hiç
tartışmasız ,özel eğitimcilerin en temel görevi ise özürlü bir çocukla çalışırken ahlaki
prensiplere uymasıdır.

4.2.6 EĞİTİM TERAPİSTLERİ
Eğirim terapistlerinin ana görevlerinde birisi önleyicilik ve çocuğun eğitimi için gerekli olan
sağlıklı bir eğitim ortamını oluşturmaktır. Bunun yanı sıra, çocuğa duygusal olarak, günlük
işlerini yaparken, hastanın öz becerileri , kişisel gelişimi, toplumla bütünleşmesi konusunda
destek vermek ve zor anlarında yanında olmak eğitim terapistlerinin sorumluluklarındandır.

Bu alanda , müzik, drama, rehabilitasyon, psikomotor ve aile terapisini kullanırlar. Diğer bir
ifadeyle çevreye uyum sürecinde( algılama, bilişsel aşamalar, iletişim), belirli bir yalın gereği
olan öz bakım becerilerini geliştirmede ve değerleri bulmada yardımcı olmak da terapistlerin
görevlerindendir. Ayrıca ailenin/çocuğun, stres yönetimine, duygusal aşamalarında, yeni
bakış açıları oluşturmalarında, değişimleri kabullenmelerinde ve yeni durumlarla başa
çıkmalarında da yardımcı olurlar. Ailelerle yapılan tüm çalışmalar bir öğrenme ve kişilik
oluşturma seviyesinde gerçekleşir. Destek süreci ise bilgi sağlama ve hastanın problemleriyle
başa çıkma yeterliğinin desteklenmesi aşamasında yürütülür.

4.2.7 ÖĞRETMENLER
Genel olarak, tüm okullarda , öğretmenin rolü, belirli bir süre içerisinde bir sınıf öğrenciye
belirli bir konunun öğretilmesini sağlamaktır. Her ne kadar, bir çok öğretmen bunu tek
sorumluluğu olarak algılasa da, özel eğitime ihtiyaç duyan, hassasiyeti olan çocukları fark
etmek ve onlara gerekli desteği vermek de bu sorumluluğun içinde yer almalıdır. Bu yüzden
salt bir eğitici/ öğretici görevinin yanı sıra karşılıklı bir bağ kurmak, arkadaş ve lider rollerini
de üstlenmek gerekmektedir.
Okul öncesi ve ilköğretim sürecinde öğretmen aynı zamanda

küçük bir çocuk için

“bağlanılan insan” rolüne bürünmektedir. Bu yüzden öğretmenler, çocuğun anasınıfına sabah
gelişinden öğlen veya akşam eve dönmesinde kadar tüm davranışlarıyla ilgilenmelidir.
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Özellikle okul öncesi çağındaki küçük bir çocuk güveni temsil eden bir modele ihtiyaç duyar.
Genel olarak, öğretmenliğin iki boyutu vardır; bunlardan birincisi sınıf ortamındaki resmi
boyutu, ikincisi ise birey olarak ve toplumsal yaşamdaki vatandaş rolüyle daha geniş sınırları
olan gayrı- resmi boyuttur.

Orta öğretimde ve liselerde farklı branşlarda öğretmenler vardır. Zihinsel açıdan zayıf
ailelerin çocukları için öğretmen evdeki durum hakkında konuşabileceği “ güvenilir, sağlıklı
ve yetişkin olarak bağlılık kurabileceği bir insan rolüne bürünür. Ancak – geleneksel
eğitiminden yöntemlerine dayanan eğitim sistemine- bağlı olarak öğretmenlerin çok fazla role
bürünmek zorunda olduğu için yorulduğu yönünde bir gözlem oluşmuştur.

4.2.8 PSİKİYATRİSTLER
Psikiyatristlerin

farklı çalışma alanları faklı rolleriyle ve görevleriyle de yansıtılmaktadır.

Zihinsel açıdan zayıflıkları olan aileler konusunda psikologlar genellikle teşhis koymak(
örneğin çocuklar için geliştirici teşhisler koyma anlamında), danışmanlık, anne babaya
rehberlik etmek, ve tedavi konusunda yönlendirici olmak gibi görevlere sahiptirler. Genel
olarak, ( gözlem testleri, soru sorma, davranışların gözlemlenmesi gibi) iyi planlanmış
yöntemleri kullanarak teşhisler açıkça tanımlanmaktadır. Bu teşhislerin ürünleri, çoğunlukla
istatiksel normallik kavramı çerçevesinde mevcut durumun tanımı sürecini kapsar. Yinede,
her teşhis sürecinin, teşhisi koyan kişiyle, kendisine teşhis koyulan kişi arasındaki diyalogu
temsil ettiği gerçeğinin altı çizilmelidir.Bazen bu diyalogun oluşması ciddi zihinsel hasalara
(örneğin paranoya semptomları) bağlı olarak tehlikeye düşebilir. Bu alanda, bağlılığın,
zihinsel açıdan zayıf ailenin gelişimleri açısından olası riskleri ve direnç unsurlarının
gözlemlenmesi önemlidir.Böylece teşhis koyulan çocuk ve onun koruyucu faktörleri ve
riskleri olmalıdır.
Danışmanlık hizmeti genel itibarı ile ailenin aile kurumu içerisinde kendi kendine yardım
tekniklerini oluşturma ve takviye etme noktasına odaklanan bir hizmettir. Teşhis koyma
süreciyle kıyaslandığında , danışmanlık sürecinin oldukça önemli bir kısmı ailenin kendi
durumunu( örneğin zihinsel sağlığı açısından) yansıtma kabiliyetine ve motivasyonuna
bağlıdır.
Teşhis koymanın ve danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra psikiyatristler tedavi sürecinde
de yer alırlar.

Çocuklarla ilgili olası motivasyonel problemler içgörü eksikliği ve rıza

göstermeme gibi problemlerin tedavi aşamasında yetişkinlerinkinden farklı bir yönetim
izlenmesi gerektiği oldukça açıktır. Tedavi süreci çoğunlukla oyun merkezli olmalıdır, yinede
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anne babanın fiilen katılımını da gerektirmektedir, bazen kişinin duygusal bağ kurduğu
sağlıklı bir bireyin. (örneğin partner, büyükbaba vb)

4.3 PROFESYONELLERİN GEREKLİ UZMANLIK ALANLARI
Şimdiye kadar ifade edilen tüm uzmanlık alanların sadece zihinsel açıdan zayıf aileler
kavramıyla ilgili olan çalışma alanına giren uzmanlıklar olduğunun altı çizilmelidir.Bir çok
sektördeki faklı çalışma ve meslek guruplarında olduğu gibi farklı mesleki uzmanlık alanlarını
içermemektedir.

4.3.1 PROFESYONELLER TARAFINDAN İFADE EDEN BİLGİLER
Her profesyonelin zihinsel hassasiyet konusunda özel bir uzmanlık alanı vardır. Bu uzmanlık
alanı çocuk gelişimi, farklı yaşlardaki anne babaya ait hastalıkları çocuğun nasıl algıladığı ve
nasıl tepki verdiği, ebeveynlerin zihinsel hasarlarının çocuk üzerindeki etkisi ve çocuk yada
genç için bu konuda neyin en çok yardımcı veya zara verici olduğunun bulunması gibi
çalışma alanlarını da içerir.
Bunun yanı sıra; psikiyatrik hastalıklar konusunda teşhis kriterini de kapsayan,(ICD
10 yoksa DSM IV-TR (örneğin ne tür hastalıklar mevcut?, Bunların belirtileri neler?Tedavi
şekli ne olmalı?) yada diğer sağlıkla ilgili konularda (örneğin çocuk hastalıklarının bedensel
süreci.) geçerli temel bilgiye sahip olunması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilenlere ek olarak tüm sektörlerin, çocuk hakları, ülkenin özel çocuk
koruma sistemi, eğitim sistemi , mevcut destek yöntemleri ve eğitim yöntemleri gibi
hukuksal ve eğitimsel konuların yanı sıra zihinsel olarak zayıflıkları olan insanlara
danışmanlık yapma, tavsiyede bulunma ve iletişim kurma gibi durumlarda ortaya
çıkabilecek sorunlar hakkında da gerekli temel bilgiye sahip olması gerekmektedir.
Nitelikli destek sağlayabilmek için profesyönellerin dirençlilik araştırmalaryla, direnç
faktörleri ve diğer alanlardaki yardımcı faktörlerle (sağlık, sosyal, eğitim) ilgili temel
bilgiye sahip olmaları gerekir. Ancak her profesyönel grup kendi meslekleri çerçevesinde
belirli bilgilere ihtiyaç duyabilir. (aşağıya bakınız.)

4.3.2 Çoklu profesyonel gruplar tarafından ifade edilen ihtiyaçlar
4.3.2.1 SAĞLIK ÇALIŞANLARI (Klinik Uygulama Ortamındaki Hemşireler, Tıp
Doktorları)
Bilgi alanı
Örnekler
a) Çocuk merkezli tedavi
yöntemlerdeki riskler
hakkında bilgi

Zihinsel rahatsızlığı olan ailelerin çocuklarında da bu tür
hastalıklar baş gösterebilir. Bu bilgi çocuk merkezli önleyici
yöntemler uygulanabilmesi için büyük önem taşır
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b) Profesonel klinik
tedavisinine yön veren
çocuğu koruma factörleri
hakkındaki bilgi

Yetişkin sağlığı merkezlerinde çalışanların çocuğun ruhsal
sağlığı ile ilgili bilgiye de sahip olmalıdırlar. Çocukların en
yaygın endişelerinin farkında olmalı ve çocuk hizmetleri
servisinden nasıl bilgi almaları gerektiğini bilmelidirler.Örneğin
çocuk okuldan alındığı zaman veya kendi isteğiyle okula devam
etmek istemediğinde bu konunun çözümü için kiminle bağlantı
kurulması gerektiğini bilmelidirler.

4.3.2.2 Sosyal Çalışmacılar
Bilgi Alanı

Bu alana ait özel bilgi

a) Özel hukuksal
konular.







Çocuk/Genç refahı yasası
Sosyal yardım yasası
Sağlık sistemi içerisindeki rehberlik hizmetleri
Yarar sağlayacak kurumlar
İş yasası

b) özer Kurumsal
Konular

4.3.2.3 ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE UZMANLARI
Bilgi alanı
Aile teorisi
Stres altındaki
çocukların
mekenizmaları ile başa
çıkma
Yılmazlığı arttıracak
önleme metodları
Zihinsel sağlık
alanında çalışan
disiplinlerarası takım
çalışması

Bu alana ait özel bilgi
 Zihinsel risk altındaki ailelerdeki zorlukları elen alan ekoloji
teorisi ve aile sistemi teorisi
 Aile-çocuk etkileşimi ve çocuk gelişimi üzerindeki etkisi,güçlü
yönleri,değerler ve aile fonksiyonalrının bireyselliği ve aileler
ile çalışma prensiplerinin güçlendirilmesi
 Aile müdahalesi ve çocuk merkezli metodlar hakkında bilgi
 Etkili iletişim ve birliktelik hakkında bilgi,sosyal destekli ağlar
ve onun bu özel alanda kanıt temelli pratikleri ve gelişim
üzerine etkisi ve sosyal destekli ağlar

4.3.2.4 ANASINIFI ÖĞRETMENLERİ
Bilgi alanı
Bu alana ait özel bilgi
Bölgesel sosyokültürel konular ve
zihinsel riskin durumu
Önleme metodları

 Ailelerin içinde yaşadığı çevre durumları ile ilgili bilgi
 Anasınıfı yaş grubunda meydana gelen zihinsel riskin çocuklar
üzerindeki etkisi hakkında bilgi.
 Yılmazlığın güçlendirilmesi,stresin
ortadan kalkması,sanat
aktiviteleri,bireyselleştirilmiş eğitim metodları gibi aktiviteler
yukarıda bahsi geçen zararları azaltabilecek metodlardır.
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4.3.2.5 ÖZEL EĞİTİMCİLER
Bilgi alanı
Görüntüleme metodları
Eğitim sisteminde
çocuklara destek
hakkında bilgi
Temel müdahale
teknikleri

Bu alana ait özel bilgi
 Eğitim sürecini anlama,planlama ve değerlendirme yollarını
edinme ve problematic durumlarla nasıl başa çıkılacağı
 Eğitim sürecindeki çocuklar için destek süreci hakkında
bilgi,danışma servisi ya da ailelerle iletişim
 Bazal psikoterapi metodlarından haberdar olma ve seçilmiş
psikoterapi tekniklerini bilme (aktif dinleme,rol oynama,kendi
kendine yeten gruplarla çalışma )

4.3.2.6 TERAPATİK EĞİTİMCİLER
Bilgi alanı

Zihinsel Risk

Terapatik içerikler

Psiko tanı

Bu alana ait özel bilgi
 Psikiyatrik bozukluklarla ve eğitimle bağlantıları ile ilgili
bilgi,aile içerisindeki yetiştirme stilleri,yılmazlık ve riskleri
hakkında bilgi(özellikle zihinsel risk altındaki aileler içerisinde)
 Kaynaklar,seçenekler ve terapatik içerikler (aile terapisi,sanat
terapisi,müzik terapisi,oyun terapisi,darama terapisi,pskimotor
terapi )
 Psiko tanının temelleri (örn,süreç tanısı,problem merkezli tanı)
 Terapatik eğitimin metodları ve prensipleri (örn,kriz
müdahalesi )

4.3.2.7 ÖĞRETMENLER
Bilgi Alanı

Öğretmenlerin Özel Bilgisi

Okul ortamında
öğrenenlerin biopsiko-sosyal
gelişimleri
hakkındaki bilgi
Okulda ailelerle
işbirliği modellerinin
bilgisi

Bu bakış açısı tabulu, damgalı genç insanların(ailede zihinsel
zedelenmişlik bulunan ebeveyn olması) sürecini kopyalamayla ilgili
bilgiyi ve “davranışsal modifikasyonun” teknikleri hakkındaki bilgiyi
içermektedir.
Bir ailenin ihitiyaçlarının nasıl değerlendirileceği ve aile içindeki
sitem değişikliğinin nasıl başlatılacağı bilgisi

4.3.2.8 PSİKOLOGLAR
Bilgi Alanı
Danışmanlık
Nesiller arası iletim
hakkında bilgi
Teşhisler
Çocuk Gelişimi

Bu Alan İçindeki Özel Bilgi
 Zihinsel hastalığın çocuk yada aile sistemi üzerindeki etkisi
hakkında bilgi
 Aile sistemi içindeki zihinsel zedelenmişliğin nesilsel iletimi
 Kuvvetleri ve çabuk iyileşme gücü faktörlerini içeren aile
merkezli teşhis sistemleri hakkındaki bilgi
 Çabuk iyileştirme gücü faktörleri, gelişimsel yapıtaşları ve
gelişimsel süreçler hakkındaki özel bilgi
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4.3.3 Bütün profesyonel gruplar tarafından açıklanan beceriler
Öğrenme sonucu modelinin ikinci sütunu becerilerdir. Farklı profesyonel grupların
uzmanlarının edinmesi gereken bir çok becerinin çok özel olmasına rağmen, aşağıdaki gibi
bazı beceriler zedelenmiş ailelerden olan çocukların her profesyonel alanında uygun
olmalıdır:

- aile ile güvenilir bir ilişki kurmak
- duygusal güvenliği sağlamak ve Kabul edilebilirlik ve kendine güven havası yaratmak
- problemleri ve problem çözme becerilerini çözmek
- etkili bir şekilde dinlemek ve hassas bir şekilde bilgi almak
- zihinsel olarak zedelenmiş ebeveynlerle çalışırken en üst düzeyde ihtiyatla işbirliği yapmak
-temel ahlaki ilkeleri uygulamak
- çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarını tanımlamak
- güvenlik duygusunu sağlamak ve
- sınırları korumak
- ebeveynlerin davranışlarının sözel olmayan işaretlerini anlayabilmek
- çocuğun muhtemel zedelenmişliğini farkedebilmek(çabuk iyileşme gücü süreçleride dahil)
- çocuklarla, onların ebeveynleri ile ve diğer eğitimci profesyonellerle önyargısız ve klişesiz
iletişim kurabilmek.
- profesyonel ve ahlaki ilkeleri dikkate alarak sosyal koruma hizmetleri ile işbirliği kurmak,
- kendi psiko-hijyenik kurallarına odaklanmak (örn. gözetim ve denetim kullanarak)
- müşterin(ler)in anlayabileceği geri dönütler vermek,
- çocuğun sağlığı tehlikede olmadıkça ailenin kararlarına saygılı olmak

4.3.4 Farklı profesyonel gruplar tarafından anlatılan özel beceriler

4.3.4.1 SAĞLIK HİZMETLERİ PROFESYONELLERİ (Hemşireler, Tıp Doktorları,
Klinik Ortamlardaki Profesyoneller)
Çocuğun aile dinamikleri ve yeterlilikleri/strateji kopyalama açısından ve uygun aletlerle ilgili
doğru eğitimleri içermesi için, sağlık profesyonellerinin çocuk merkezli çalışmaları için
becerilere ihtiyaçları vardır. (örn. Çocuklar hakkında konuşalım).

Buna ek olarak iki türlü “uzmanlık” konusuyla ilgili farkındalıkları olmalıdır.
a) Ailenin kendiliğinden çok fazla uzmanlığı olduğunu anlamak zorundadırlar. Bu aile
içindeki düşünüş biçimini ve paylaşılan tecrübeyi içerir. Bundan dolayı aile bireyleri kendi
bakış açılarından anlaşılmak isterler.
b) İkinci uzmanlık bilgi açısından profesyoneller üzerinde odaklanır örn. hastalık, tedavi,
çocukları koruyucu faktörler vb. hakkında. Çocukları zihinsel olarak zedelenmiş ebeveynler
bağlamında destekleyen profesyoneller, bu iki uzmanlığı birleştirecek beceriye sahip
olmalıdır. Aile bireylerinin ihtiyaçları profesyonellerin genel bilgilerine yararlı bir temel teşkil
etmektedir. Hem kendini bir profesyonel olarak çocuğun yerine koymak, ancak hem de
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ebeveynin durumunu görmek ve profesyonel bir mesafe koymak profesyonel bir zorluk
olabilir.

4.3.4.2 SOYAL HİZMET UZMANLARI
Bilişsel beceriler:
Müşteri bir çocuksa, sosyal hizmet uzmanları çocuğun takip edebileceği ve anlayabileceği
uygun bir şekilde davranma becerisine sahip olmalıdırlar. Örneğin bir ebeveynin zihinsel
olarak zedelenmişliğindeki şartları anlatan çocuk kitapları vardır. Buna ek olarak bu gruptaki
çocuklarla çalışabilme becerisi de zorunludur.Ayrıca kriz aracılığı ve iletişimi yöntemleri ile
ilgili beceriler de önemlidir. Bireysel yardım planlarını biçimlendirmek için esneklik
gerekmektedir.
Uygulama becerileri:
Uygulama becerisi alanı yukarıda açıklanan “bilgi” bölümü altındaki beceri yöntemlerini
kullanabilmeyi içermektedir. Bunlar müşterilerin ihtiyaçlarına uygun olarak ve gerçekçi bir
şekilde düzenlenip kullanılmalıdır. Özellikle, profesyoneller çocuklarla çalışırken yaratıcı
olmaları ve çeşitli yöntemlerle ve oyuncaklar, kitaplar, sanat ve el sanatları malzemeleri gibi
çeşitli malzemelerle çalışmaları birinci derecede önemlidir. Bununla birlikte sosyal hizmet
uzmanları durumları aile içerisinde farklı fikirleri duydukları yerlerde ele almalıdırlar. Bu
farklı durumları yansıtma kabiliyetine sahip olmak ve müşterinin ihtiyaçları için en iyi şekilde
davranmak yararlıdır.

4.3.4.3 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ MÜDAHALECİLERİ
Erken çocukluk dönemi müdahalecileri ailenin ve çocuğun bilgi ve eğitim ihtiyaçlarını
tanımlayabilmeli. Yetişkin eğitimi uygulamaları uygulanabilir: ailelerle çalışmak; ailenin ve
çocukların ihtiyaçlarını hem tanımlamak hem de karşılamak; hizmet ve desteklere
ulaşabilmeleri için ailelere işbirliği stratejilerini uygulama konusunda yardımcı olmak. Erken
çocukluk dönemi çocuklarıyla yapılan çalışmalarda müdahaleciler cemiyet kaynaklarını
tanımlama ve ailelerin bunlara ulaşmasında onlara yardımcı olma(özellikle zihinsel hastalıklar
hizmetleri ile işbirliği içinde olan destek şebeke haritası yapmak) ve çocukların ve/veya
ailelerin gelişimsel ihtiyaçlarını ve önceliklerini tanımlamak için değerlendirme araçlarını
kullanma becerilerine haiz olmalıdır. Buna ek olarak ailelerin ihtiyaçları, yaşam tarzları ve
kültürel değerleri doğrultusunda ailelerle birlikte IFSP amaçları geliştirebilmeleri ve IFSP
sürecini izlerken ve değerlendirirken uygun takip sağlayabilmeleri gerekmektedir.
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4.3.4.4 ANAOKULU ÖĞRETMENLERİ
Anaokulu öğretmenleri zihinsel olarak zedelenmiş çocuklarla ilgili gelişimsel ve eğitimsel
planları düzenleyebilmeli ve uygulayabilmelidir. Çocuğun sosyal ortama bütünleşmesine ve
arkadaşları tarafından kabül görmesine yardımcı olma ve çocuğun ihtiyaçları ile ilgili beceri
ve yeteneklerinin gelişmesi için pedagojik ve metodolojik bilgiyi uygulama yeterlilikleri
vardır. Çocuğun gerilimle başa çıkması ve gerilimini başka yöne yöneltmesi için ona fırsatlar
sağlaması, birinin kendi kavramını oluşturmasına, kendi gücünü desteklemesine, ahlaki
kavramlar oluşturmasına ve bilinç fonksiyonlarını güçlendirmesine yardımcı olmak ana sınıfı
öğretmenlerinin sorumluluğunda olmalıdır.
Buna ek olarak çocuğun sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinin, empatik ve yardım
etme becerilerinin, işbirliği yapma ve çatışma yönetimi becerilerinin, sağlıklı kopyalama
mekanizmalarının ve engellenme toleransının ve günlük rutin aktivitelerinin pekiştirilmesinin
artırılmasının ve toplum içindeki kurallara saygının geliştirilmesi ana sınıfı öğretmenlerinin
önemli becerilerindendir.

Zihinsel olarak zedelenmiş olan ebeveynlerin çocuklarıyla

çalışırken okul öncesi pedagogları çocuğun gelişimi için en üst düzeyde şartlar sağlamak,
tolerans, empati ve çocuklar arasına önyargısız kabul edilmeyi geliştirmek ve çocuğun
çatışma yönetimi becerilerini ve çocuğun işbirliği gelişimini artırmak için destekleyici
çevreler (özel ve umumi alanlar, eşyalar, oyuncaklar vb.) yaratabilmeli ve uyarlayabilmeliler.

Grup dinamikleri açısından anaokulu öğretmenleri anaokulundaki birisine “aitlik” duygusunu
yaratmada yardımcı olur ve sosyal becerileri uygulamada çocuklar için rol model gibi
davranırlar. Ayrıca ebeveynlerle çalışmayla ilgili olarak anaokulu öğretmenleri zihinsel
zedelenmişliği olan ebeveynlerin, anne babaların cemiyetlerine bütünleşmelerini desteklerler
ve zihinsel olarak zedelenmişliği bulunan ebeveynlere eğitim ve günlük bakım konuları
hakkında tavsiyeler verirler.

4.3.4.5 ÖZEL EĞİTİMCİLER
Bir özel eğitimci zedelenmiş ailelerle çalışırken hedefe ulaşmak için gerekli olan adımları
planlayabilmeli ve ebeveyn için kabul edilebilir bir tutumla öneri ve nasihatleri
biçimlendirebilmelidir. (örn. ebeveynle basit ve net bir iletişim üzerine temellendirilmiş).
Eğitimci, ebeveyn duygusal kontrolünü kaybettiğinde yeteri kadar tepki göstererek nasıl
yapılacağı bilgisini uygular örn. saldırgan bir ebeveyni sakinleştirir. Özel eğitimciler bu
bağlamda gerekli varsaydığı bir tutumla çocuğun sorunu hakkında yorum yapmasına izin
vermesi için müşterinin ya da ebeveynin davranışlarındaki olumlu davranışları övme ve
olumlu geri dönütler verme yeterliliklerine sahiptirler.
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Buna ek olarak bu profesyonel grubun çocuğa uygun bir ortam yaratması için ebeveynleri
desteklemek, özel eğitim ihtiyaçları olan çocuklara bireysel bir program yaratmak ve evde
çocuğun boş zamanlarını yapıcı kullanması için günlük programlar yaratmak gibi becerileri
olmak zorundadır.
4.3.4.6 TERAPATİK EĞİTMENLER
Terapatik eğitimciler ilaveten açık bir etkinlik içerisinde çocuğun gözlemlerini yerine
getirmek (örn. oyun), toplanan bilgiyi analiz etmek, çocuğun sorunlarını tanımak ve terapatik
bir eğitim programı önermek ve onu değerlendirmek için bir prognozu detaylandırmak
zorundadırlar. Zihinsel zedelenmişliği olan ebeveynlerin çocuklarıyla çalışan tarapatik
eğitimciler uygulamalı terapatik müdahaleleri de yerine getirmek zorundadırlar.(örn.
müdahale krizi)

4.3.4.7 ÖĞRETMENLER
Öğretmenler müdahale ya da destek teklifine ihtiyaç var mı yok mu anlayabilmek için
öğrencinin duygusal durumunun ve kimliğinin farkında olmalı ve gözlemleyebilmelidir.
Büyük bir olasılıkla,zihinsel zedelenmişlik riski altında bulunan bir çocuk ,stres durumunun
sinyallerini açıkça göstermeyebilir. Bu gibi durumlarda bir öğretmen dikkatli dinleme
becerisine sahip olmalı dır ve -eğer gerekliyse- iletişim ağlarını devreye sokmalıdır
(örn.öğretmeni destekleme,sosyal çalışmacı….) Öğretme süreci aynı zamanda terapatik
müdahale durumlarını içerebilir (örn,davranışsal değişim anlamında).

4.3.4.8 PSİKOLOGLAR
Klinik piskologlar çocuğun

aile

içerisindeki

yılmazlık

ve

risk

faktörlerini

değerlendirebilmelidirler ve elde ettikleri bulgulara göre süreçleri değiştirme girişiminde
bulunabilmelidirler. Ayrıca, zihinsel zedelenmişlik yaşayan aileler içerisinde daha sonra
oluşabilecek stres ya da çocuğun sakatlığı gibi durumları önleyebilmek için elverişli
görünütleme ve tanılama araçlarını kullanabilmelidirler.

4.3.5 Tüm profesyonel gruplar tarafından tanımlanan daha geniş anlamda

kişisel

beceriler
Özel bir bilgi ve becerinin ötesinde öğrenme çıktıları modeli aynı zamanda yüksek kalitede
profesyonel

aksiyonları

gerektiren

daha

geniş

anlamda

kişisel

öngörmektedir.Zihinsel zedelenmişlik riski altında bulunan ailelerin çocukları

becerileri
bağlamında

çoklu sektörler aşağıdaki (kişisel) becerileri tanımlamaktadır:
- zihinsel risk altındaki kişi de dahil olmak üzere tüm aile bireylerine karşı saygılı tutumlar,
- duyarlılık,elverişlilik ve empati,
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- esneklik ve yaratıcılık,
- tolerans ve sabır,
-arkadaşlık ve açık-görüşlülük,
- aile süreçlerine karşı ilgi ,
- gerçeklik ve çocuk ve aile için savunma

Özellikle zihinsel risk altındaki ailelerle açlışan tüm uzmanların şunu bilmeleri gerekmektedir
ki,akut psikoz dahi olsa kendi kararlarının sorumluğunu alacak ve tavsiye verecek olanlar yine
aile bireylerinin kendileridir.

4.3.6 Çoklu profesyonel gruplar tarafından tanımlanan özel yetenekler
4.3.6.1 SAĞLIK HİZMETLERİ PROFESYONELLERİ (Klinik Alanlardaki
Hemşireler,Medikal Doktorlar ve Profesyoneller)
Kilinik alanda çalışma damgalıyıcı ve açık olmamalıdır.Çocuklarla çalışmak aile ve çocuk ile
ortak bir güvene dayanmalıdır.Profesyonellerin öğrenmek için çocuğu dinleme istekleri
önemlidir. Çocuğun ailevi hastalığı ve kendi bakışı açısısından her günkü deneyimlerinin
öğrenilmesi ve dikkate alınması gerekli konulardır.
Bir sonraki kişisel beceri alanı ise ,profesyonellerin ailelere çocukların ihtiyaçlarını tatmin
etmeleri,sorularını ve şikayetlerini cevaplamaları öğretmek için yardımcı olabilmeleridir.
Ailenin çocuğa cevap veremediği durumlarda,aile çocuğa ne söylendiği konusunda
bilgilendirilmelidir.Bundan başka,profesyonellerin aile bireylerine ,ebeveynlerin zihinsel
zedelenmişliği ve çocuğun bu durumu anlayabilmesi ile ilişki kurulması konusunda yardımcı
olmaları önemli bir konudur. Dördüncü beceri ise,olumlu ve destekleyici bir çalışma ortamı
yaratabilmektir.Çalışma ilişkisi ümit verici ve gelecek oryantasyonlu olmalıdır.

4.3.6.2 SOSYAL ÇALIŞMACILAR
Bir sosyal çalışmacının sahip olması gereken kişisel beceriler ;
- aile koalisyonlarının ve kurumsal bağlılığın farkında olarak bağımsız bir şekilde çalışma
-var olan aile bağlarını ve ağlarını karşılaştırma ve yetkilendirme
-müşterinin durumunu yansıtma
- günlük hayatlarında ne ile ilgilendiklerini anlama ve
- aile ve çocuk için uygun olan kaynakları yansıtma

Sosyal çalışmacı müşterilerinin özel durumları ile daha iyi ilgilenme,farkındalık ve
meditasyon olanakları,becerileri öğrenebilmesi için çocuğu muktedir kılabilme

anlamında

kendi deneyimlerine sahip olmalıdır.Ayrıca göreneksel davranmama isteği örn,çocuklaral el
işleri,….
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4.3.6.3 ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE UZMANLARI
Erken çocuklukta müdahale alanındaki uzmanlar tüm aile-sistemi üzerinde yoğunlaşmalı
,(kardeşleri ve büyük aileyi de içeren )değişiklikleri güçlendirmeyi denemeli ve küçük
adımları değerlendirmelidirler. Ayrıca,ısrarcı olma ve becerileri transfer etme gibi kişisel
becerilere ihtiyaç duymalıdırlar.(örn,aile için kilit çalışan olarak ) .

4.3.6.4 ANAOKULU ÖĞRETMENLERİ
Anaokulu öğretmenlerinin sahip olması gereken ekstra kişisel beceriler;
-güçlü duygusal ve sosyal zeka
-iyi organize ve yönetme becerileri ve
- düzenli ve hoş görünüm
4.3.6.5 ÖZEL EĞİTİMCİLER
Özel eğitimcilerin sahip olması gereken kişisel beceriler iki ayrı açıdan ele alınabilir:
a. aile ile ilgili :

bir özel eğitimci için takım içerisinde çalışabilme, göreceli kalabilme,

duygusallıktan arınmış (bazen korku verici deneyim) ve prognozu yansıtma
b. kendisi ile ilgili : özel eğitimcilerin ihtiyaç duydukları ;
- öz-yansıma
- kendi kaynaklarını aktive etme becerisi ya da dış destek kullanımı (örn.denetim)
- stres durumları ile başa çıkma becerisi
- öz-denetim ve benlik kontrolü
-disiplini yansıtma becerisi
4.3.6.6 TERAPATİK EĞİTİMCİLER
Terapatik eğitimciler alanındaki uzmanlar için ,zihinsel zedelenmişlik riski altında bulunan
çocuklarla çalışırken , daha geniş çaptaki kişisel beceriler şu şekilde belirtilmiştir:
-

Dikkate alma
Tahmin edilemeyen durum ve tepkilerle başa çıkma becerisi
Kabul edici ve yargılamayan bir ortam yaratabilme becerisi

4.3.6.7 ÖĞRETMENLER
Bir öğretmen bilgi ve becerisini bireysel yetenekleri ile birleştirerek verir.Eğitim bütünsel bir
süreçtir,bu nedenle öğretmenler öğrenme ortamında (okul ya da ev) öğrencinin kişiliğini bir
bütün olarak dikkate almalıdır.Bundan başka

eleştiriye açık olmalıdırlar.Öğretmenlerin

duygusallık,sosyal yeterlik,bazı karmaşık problemlerin çözümünü bulmak için analitik
düşünme gibi rolleri gerçekleştirebilmeleri için daha yetnekli ve deneyimli olmaları da
gerekebilir.
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4.3.6.8 PSIKOLOGLAR
Daha geniş çaplı kişisel yeterlilikler anlamında psikologlar tanısal bulgularını anlaşılabilir bir
şekilde aileye anlatabilmeli ve çocuğu” tedavi ederken karmaşık sistem dinamiklerini dikkate
almalıdır.(örn,çocuğun olası sadakat karmaşasında)
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