
EKRANERGEN 
NESLI MI?

Bir medya uzmanı, daha rahat 
olmayı öneriyor

SINIRLER HARAP 
OLMADAN

Bavyera genelinde yardım bulun
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Acil durum 
adresleri 

• Yabancı dilde 
teklifl er 

• Destek ve 

danışmanlık

Neden 
MucklMAG
Daha fazla bilgi 

sayfa 4 ve 
devamında



Pandemi hepimizi, özellikle de siz  
ebeveynleri, birçok yorucu, güvensiz 
durumla karşı karşıya getirdi. Ve sizden 
ve çocuklarınızdan inanılmaz çok şey  
istendi. 
Sağlık endişeleri, evde eğitim,  
arkadaşlarla sınırlı temas, çok az boş 
zaman etkinliği ve çok az egzersiz,  
açıklanamayan gelecek kaygıları, belki 
de iş yerinde baskı veya geçim korkuları;  
ve yaz aylarında rahatlamaya dair  
birçok işaret olsa bile, bazı endişeler  
devam ediyor: Tekrar ne zaman normale  
dönülecek? Aile yaşantımız hala normal  
mi? Çocuğum ve hepimiz bir gün  
elektronik cihazlardan uzaklaşacak  
mıyız? 
Bu iki kitapçık ile, büyük çocuk dergisi ve 
sevgili ebeveynler sizin için olan bu daha 
küçük kitapçık, bunu size göstermek  
istiyoruz: Biz sizi görüyoruz. Ve geçen  
yıl yaptıklarınızı da. Ve şunu kabul  

ediyoruz: Böyle bir dönemi geride  
bırakmak o kadar da kolay değil. Buna 
mecbur da değilsiniz. Size mesajımız: 
Acele etmeyin. Ve içinizi dökün.
Çocukların dergilerinde, bazen bu kafa 
karıştırıcı zamanlarda duygularıyla nasıl  
başa çıkacakları konusunda gizli,  
eğlenceli ve bazen çok somut ipuçları  
veriyoruz. Bu, siz ebeveynler için de  
yardımcı olabilir. Bilgiler bilimsel  
bulgulara dayanmaktadır ve çocuk  
dostu olarak hazırlanmıştır. 
Siz ebeveynlere, bu kitapçıkla  
Bavyera’daki yardım hizmetleri için  
adresler sunuyoruz. Çünkü çocuk  
dergisinde de böyle yazıyor: Yardım  
almak en büyük beceridir!

Size her şeyin en iyisini diliyorum ve  
sağlıklı kalın,

Saygılarımla

 

Klaus Holetschek MdL
Bavyera Devlet 
Sağlık ve Bakım Bakanlığı

Sevgili  
Ebeveynler, Puh. Sadece  

büyük bir 
Puh.
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Pro Familia:  
Ebeveynlik veya eş anlaşmazlıkları 
da dahil olmak üzere 
yerinde veya çevrim içi 
danışmanlık hizmetleri 

Acil yardıma mı ihtiyacınız var?

Yardım telefon hattı “Kadına  
yönelik şiddet”: Şiddete maruz kalan veya 
hala şiddet gören kadınlar için telefon/sohbet hattı 
veya e-posta danışmanlığı

 08000 116 016
Daha fazla bilgiler: 

Çocuk cinsel istismarı ile 
ilgili sorular için bağımsız 
görevlinin hizmeti (UBSKM), 
çocuk cinsel istismarı ile ilgili sorular 
ve yardım için 

 0800 22 55 530
Daha fazla bilgi: 

Bunun yanı sıra, Bavyera kriz hizmetleri, 
psikolojik acil durumlar için 
anında yardım olarak hizmetinizdedir. 
Bunlara ücretsiz olarak

 0800 655 3000 
numaralı telefon hattından ulaşabilirsiniz. 
Bavyera Kriz Hizmetleri, ruhsal krizlerde 
olan insanlara kalifiye danışmanlık ve 
destek sunmaktadır. Gerektiğinde, kriz 
hizmeti çalışanları yerinde çalışmalar  
da sunarak evinize gelebilir.  

Daha fazla bilgi için bkz.: 

Sınırını bil: Federal Sağlık 
Eğitimi Merkezi’nin (BZgA) 
bağımsız bilgi portalı. 

Çocukları ve ergenleri olan ebeveynler 
de dahil olmak üzere, alkol tüketimi 
veya alkol önleme hakkında ücretsiz 
bilgiler. Ayrıca, çocuğunuzu nasıl  
destekleyeceğinize dair özel ipuçları 
bulacaksınız. 
Ayrıca, telefon ve çevrim içi 
danışmanlık 

Nummer gegen Kummer (Kedere 
karşı numara): Ebeveyn telefon hattı, 
anonim ve ücretsiz

 0800 111 0 550
Daha fazla bilgi: 

Pastoral bakım telefon hattı,  
Protestan ve Katolik Kilisesi’nden  
ücretsiz telefon/posta veya sohbet 
danışmanlığı

 0800 111 0 111/  
 0800 111 0 222 

  116 123

Daha fazla bilgi: 
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MucklMAG’a bir 
bakış Üç korona dalgasının deneyimlerinden sonra, çocukların 

gerçekten kalın, harika bir dergiyi hak ettiklerine 
inanıyoruz! Siz, sevgili ebeveynler, bu kitapçığı ek 
olarak alacaksınız; Bavyera’daki yardım hizmetlerine genel 
bir bakışla. Normalleşme umduğumuz kadar kolay geri 
gelmezse. Burada MucklMag dergisinde neleri 
keşfedebileceğinizi en iyisi birlikte okuyun.

Lütfen bize MucklMag ile 
deneyimlerinizi yazın! 
Size ne iyi geldi? 
Özellikle neyi 
beğendiniz? 
Neleri hiç 
beğenmediniz? 
Cevaplarınızı 
ve çocuklarınızın 
cevaplarını dört 
gözle bekliyoruz!

Lütfen bize MucklMag ile 

MucklMAG web sitesine 
dogrudan baglantı
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Neden Pumuckl? 
Pumuckl, genelde olumlu olan ruh 
hallerinin cüce cinidir. Ama bazen çok  
sinirlenebilir. Biz yetişkinlere dünyaya  
çocuksu bir bakış açısı getiriyor ve  
bize bazen garip davranışlarımızı  
gösteriyor - tıpkı çocuklar gibi. 
Kimse karışık duyguları onun kadar 
iyi bilmez. Bu yüzden ilk dergimiz için  
mükemmel bir karakter olduğuna şüphe 
yoktu: Göbeği açık, yalın ayak, taranmamış  
saçıyla, bazen asi - ama sonunda her  
zaman olumlu ve neşeli. Gerçekten zorlu 
bir dönemden sonra hepimiz gibi.

Bilgi 
Bir pandemide olduğu gibi (genellikle) 
güçlü duygular yaşadığınızda, nereden  
geldiklerini ve neden onlara sahip  
olduğumuzu bilmek yararlıdır. Bu metin 
bunu açıklığa kavuşturmak istiyor: Bunu 
çocuğunuzla birlikte okuyun! Belki siz de 
yeni şeyler öğrenirsiniz.

Okuma hikayesi
Bavyera’da büyüyen herkese Pumuckl 
hikayeleri eşlik eder. Küçük cüce cin, 
atölyeyi ve yardımsever Eder Usta'nın 
hayatını karıştırır, aynı zamanda okula,  
hayvanat bahçesine gider, avludaki  
çocukları izler, onlara şakalar yapar. 
MucklMag için, çocukları özel ruh  
halinden çıkaracak özel bir Pumuckl  
okuma hikayesi yazılmıştır: yöfkeli olmak,  
yorgun ve öfkelinin sinir bozucu karışımı.  
Hikaye yoğun duygularla başa  
çıkmanın stratejilerini sunuyor. Ve  
gülmek de serbest. Bu genellikle çok iyi 
bir çözümdür. 

Katılım
Bilgi bir şeydir, bilgiyi kullanmak ayrı 
bir şey. Bir yandan düşünmek, kendiniz  
hakkında düşünmek, diğer yandan an- 
lamak ve harekete geçmek. Hikaye- 
mizle bunu anlatmaya çalışıyoruz. En iyi 
ihtimalle, düşünmeye, çıldırmaya veya 
katılmaya devam etmek için teşvik et-
melidir. Ve sonunda, örneğin, odanın 
duvarına duygularla dolu kocaman bir 
Pumuckl asılıdır. 

Bulmaca
Çocuklar sadece konuşmak istemiyor 
veya tek yapabildikleri bu değil. Ayrıca  
dikkatlerini dağıtmalı ve oyunda kendi- 
lerini bulmalıdırlar. Sadece sorunlarla 
kıvranmak; bu bir seçenek değildir. 
Bazen oyun esnasında önemli şeyler 
hakkında konuşmak da iyidir. Ve ayrıca, 
Pumuckl ve biz kafiyeleri, bulmacaları ve 
ikilemleri severiz.  

Gülmek
“Gülmek en iyi ilaçtır” - bu atasözü  
Pumuckl’dan da olabilir. Neden olmasın? 
Fıkrasız çocuk dergisi mi? Bizim ve cüce 
cin için düşünülemez.  

Ve bir şey daha!
MucklMag dergisini 5 farklı dile  
çeviriyoruz. Dergileri internet sayfa- 
mızdan indirebilirsiniz veya sipariş  
edebilirsiniz.  
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Gerçekten mi?
Evet. Şimdi iki şey rica ediyorum. 
Birincisi: Acele etmeyin. Diğeri ise: 
Kendini kanıtlamış olan şeyi ayakta 
tutun. Daha büyük çocuklar birlikte 
oynamak için ev partisinde buluşmaya 
devam etsin - hediye olarak. Etkileşime 
giriyorlar. Bir masa oyununun her 
zaman otomatik olarak daha iyi 
olduğunu göremiyorum. Şimdi aniden 
tersine çevirip ve her şeyi sıfırlayın 
demek, işe yaramayacaktır.

Bir geçiş dönemine mi 
ihtiyacımız var?

Kesinlikle. Sadece çocuklar değil biz 
ebeveynlerin de. Elektronik cihazları 
düşüncelerin ana içeriği haline 
getirmemenizi tavsiye ederim. Şu 
sloganla: Onlardan kurtulun, bu sizin 
için kötü bir şey. Hayır, değil! Bununla 
birlikte, çocuklar uzun zamandır 
temaslarını sürdürdüler, kendilerini 
organize etmeyi öğrendiler, eğlendiler 
ve ebeveynlerimizi rahatlattılar. Bun-
ların hepsi kötü bir şey değil! 

Pandemiden sonra hepimiz kare 
gözlerle oturuyoruz...
Başımıza iyi dert aldık, değil mi?

Öncelikle, dünya çapında bir 
pandemide bile bazı şeylerin büyük 
ölçüde devam etmesini sağlamak için 
teknolojiyi kullandık: İletişim, okul 
veya iş. İyi yanlarını da görmenin 
önemli olduğunu düşünüyorum: bu 
dijital fırsatlar da bu zor zamanı çok 
daha kolay hale getirdi. Sadece 50 yıl 
önce böyle bir kriz farklı olurdu. 

Ancak ailelerde bilgisayar 
zamanı hakkında sürekli 
tartışmalar var. Ne yapmalı?

Ekran zamanı benim için ikincil bir 
sorundur.

Kathrin Demmler, 47 , JFF medya Eğitimi 
Enstitüsünde Direktör

BIR SÜRÜ EKRANERGEN 
MI YETIŞTIRIYORUZ?
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O zaman neyle ilgili?
Çocukları içgüdüsel olarak aradıkları 
şeyde güçlendirmemiz gerekir: Diğer 
insanlarla iletişim. 
Dışarı çıkmak istiyorlar, arkadaşlarını 
görmek, spor yapmak ya da insanların  
bir araya geldiği bir şey yaşamak  
istiyorlar. Bu biz yetişkinler için de 
farklı değil. Belki de çocuklar arasında  
bazı dostluklar değişti, belki de  
dönüşümlü dersler ve katı davranış  
kuralları nedeniyle gözden kayboldular.  
Ben bunun için diğer ebeveynlerle 
aktif olarak iletişim kurardım. Çünkü 
genel olarak normal yaşam çok daha 
cazip, çocuklar da bunu biliyor.

     Burada “İnternette çocuklar”  
ile ilgili cevapları ve  
materyalleri bulabilirsiniz“

    Ebeveynler, çocuklara medya  
dünyasında eşlik etmek için 
neler yapabilir

 
     Korona yüzünden evde:  

Çocuklar için mantıklı medya 
kullanımı. İZLE!

    "Medya ile sağlıklı büyüme"  
girişimi 

KONUYLA ILGILI BAĞLANTILAR

    Federal Sağlık Eğitimi  
Merkezi 

   Bavyera Medya  
 Danışmanlığı

    Tam kapanmada medya  
kullanımı derlemesi

Ya değilse?
Bir çocuk yaşına uygun tekliflere 
hiç cevap vermezse o zaman sorun  
vardır: Arkadaşlarıyla buluşmak yerine 
daha çok çevrim içi oyununu bitirmeyi 
tercih ederse. Ve bu bir kaç ay boyunca  
devam ederse. O zaman daha yakın- 
dan inceleyip destek alırdım (bkz.  
aşağı). On yaşından büyük olanlarla  
medya sözleşmesi yapmak mantıklı:  
Herkes hangi kuralların önemli  
olduğuna birlikte karar vermelidir.  
Belki de hafta içi anlaşmalar  
yerine getirilirse, çocuk hafta sonları  
daha uzun süre oynayabilir. Ebeveyn- 
ler de buna katkıda bulunmalılar.  
Ama yine de: Geçen yıl çocuklar  
arasında birçok beceri büyüdü,  
çünkü medya üzerinden birçok bilgi  
topladılar. Bunu takdir etmeliyiz. Ve 
kullanmalıyız.

Tüm uzunluktaki  
röportaj
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Bavyera Eğitim ve Aile Danışma 

 Bavyera’daki çocuklara, gençlere 
ve ebeveynlere bireysel ve aile ile ilgili 
sorunları açıklığa kavuşturmak ve bu 
olanlarla başa çıkmak için yaklaşık 180 
Eğitim Danışma Merkezi bulunmaktadır. 
Örneğin, aile sorunları, ayrılık, boşanma, 
davranış şekli, eğitim ve gelişim soruları  
ve giderek artan bir şekilde dijital  
medyanın sorumlu kullanımı ve  
psikolojik aile sorunları gibi konularda 
tavsiyelerde bulunurlar.
Size en yakın Eğitim Danışma Merkezleri 
arama motoru:  

Devlet Okul Danışmanlığı

 Okul kapsamında bireysel  
danışmanlık için, siz ve çocuğunuza 
her Bavyera okulunda ilgili rehberlik  
öğretmeni veya okul psikoloğu  
yardımcı olacaktır. 

Danışmanlık hizmetleri gizli ve gönüllü  
olduğundan, öğrenciler ve veliler,  
özellikle kişisel krizler ve belirli öğrenme 
ve performans zorlukları durumunda, 
okul kariyer danışmanlığı ve pedagojik  
psikolojik danışmanlık için güvenle  
başvurulabilir. 
Okulun ana sayfasında, devlet okulu  
danışmanlığı ve okul dışı destek  
teklifleri için irtibat kişileri listelenmiştir. 

 Tek bir okulun alanı dışına  
çıkan sorunlar olduğunda, her hükümet 
bölgesinde, dokuz adet devlet okul  
danışma merkezi özellikle deneyimli 
rehberlik öğretmenleri, okul psikologları 
bulunmaktadır.  

 Devlet okul danışmanlığının web  
sitesinde devlet okul danışmanlığının 
sunduğu geniş bir destek yelpazesi,  
özellikle de korona ve ruh sağlığı 
ile ilgili sürekli olarak güncellenen ve  
genişletilen öneriler bulacaksınız. 

Sosyal pediatrik merkezler (SPZ)

Buna ek olarak, sosyal pediatrik  
merkezlerine (SPZ) çocuğunuzla birlikte  
gitmelisiniz. Sosyal pediatrik merkezlerin  

Yardımcı olacak adresler
 “Göçmenlerle, göçmenler için”,  

kısaca “MiMi Bayern” projesinde,  
ruh sağlığı ile ilgili yabancı dil  
bilgileri de vardır, örneğin “Psikoterapi  
Rehberi” broşürü. Bölgeler üstü iletişim  
adresleri ve iş birliği ortakları 
şu adreste bulunabilir:   
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ana odak noktası, gelişimsel bozukluklar,  
engeller, davranış bozuklukları veya  
zihinsel bozukluklarla ilişkili hastalıkların  
teşhisi ve tedavisidir. SPZ’de tıp,  
psikoterapi ve pedagoji alanlarında  
uzmanlar hizmet vermektedir. Size en  
yakın SPZ’yi aşağıdaki web sitesinde  
bulabilirsiniz: 

Sosyal psikiyatri hizmetleri 
(SpDi)

 Bavyera'daki sosyal psikiyatri hizmet- 
leri zihinsel sorunlar veya zihinsel  
acil durumlarla karşı karşıya kalan  
yetişkinler için düşük eşikli danışmanlık  
hizmetleri sunulmaktadır. 

 Size en yakın olan sosyal psikiyatri 
hizmetini şu adreste bulabilirsiniz: 

Çocuk ve ergen doktorları

Çocuk doktorları her çocuğun haya- 
tında önemli bir rol oynar. Çocuk ve  
ergenlik tıbbi uzmanları olarak, sadece  
hastalıklarla ilgili irtibat kişisi değil, aynı  
zamanda düzenli önleyici muayeneler  
ve ebeveynlere çocuk sağlığı ile ilgili  
tüm konularda, özellikle de psikolojik  
konularda tavsiyelerde bulunarak sağlıklı  
gelişime her zaman eşlik edersiniz.
Çocuk ve ergenlik doktorları, yaşamın 
ilk günlerinden yetişkinliğe kadar uzun  

yıllar boyunca küçük hastalarına eşlik 
eder.

  Bu nedenle, çocuğunuzla veya ailenizle  
ilgili endişeleriniz veya sorunlarınız  
varsa, derhal çocuk doktorunuzla  
konuşmanızı öneririz. 

Ayakta psikoterapötik destek:

Farklı meslek gruplarından terapötik 
destek alabilirsiniz:

 Çocuk ve ergen psikiyatrisi ve  
psikoterapisi uzmanları

 Çocuk ve ergen psikoterapisinde  
uzman olan pediatrik ve ergen tıbbı veya 
genel tıp uzmanları

 Çocuk ve ergen psikoterapistleri

 Çocuk ve ergen psikoterapisinde  
uzmanlığa sahip psikoterapistler

Psikolojik stres arttıkça, bir uzman veya  
lisanslı bir psikoterapistten ayakta tedavi  
psikoterapötik veya psikiyatrik yardım 
almak gerekebilir. 
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Hem ebeveynler hem de çocuklar  
için psikoterapötik destek alabilir- 
siniz. Bavyera’nın sağlık sigortası  
hekimleri derneği (KVB) ayrıca  
kendiniz veya çocuklarınız için  
uygun uzmanları hızlı bir şekilde  
bulmanıza yardımcı olur.

Tel: 116 117
Daha fazla bilgi ve iletişim  
seçeneğini KVB web  
sitesinde bulabilirsiniz: 

 Bavyera Eyaleti, psikolojik psiko- 
terapistler ve çocuk ve ergen psiko- 
terapistleri odası aşağıdaki web  
sitesinde, nitelikli psikoterapistleri  
bulmak için bir arama fonksiyonu ve  
psikoterapinin psikolojik rahatsızlıklara 
ve bozukluklara nasıl yar- 
dımcı olabileceği hakkında  
temel bilgiler sunmaktadır: 

Krizlerde yardım

Acil bir kriz durumunda, hızlı danışma  
ve yardım sağlanmalıdır. 

 Çocuk ve ergen psikiyatrisi bir yatılı 
psikiyatri tedavi şeklinde gerçekleşir. 
Çocuk ve ergen psikiyatrisi için kliniklerin 
bir listesini şu adreste bulabilirsiniz: 

Seçilen projeler veya 
başvurulacak noktalar

 ”Ağda ebeveynler” Bavyera Aile  
ve Sosyal Merkezi ve Bavyera Eyaleti 
gençlik dairesinin ebeveynlik rehberidir. 
Aile ve hamilelikten yetişkinliğe kadar 
çocuk gelişimi hakkında tüm 
soruları yanıtlar ve ayrıca  
yerel irtibat kişiler olarak  
adlandırılır: 

 Bavyera aile vaftiz aileleri ağı zor 
yaşam durumlarında aileleri destekler. 
Proje, Deutscher Kinderschutzbund e. V.  
(Alman Çocuk Koruma Derneği) ve  
Katholischer Deutscher Frauenbund e. V.  
(Katolik Alman Kadın Derneği) ve Landes- 
verband Mütter- und Familienzentren  
in Bayern e. V. (Bavyera’daki Anneler  
ve Aile merkezleri Derneği) ve Nürnberg  
aktif vatandaşlar Merkezi tarafından  
başlatılan yaklaşık 60 lokasyonda  
kurulmuştur. 
Gönüllü aile vaftiz ebeveynlerinin  
görevleri için eğitiyorlar: 

Korona döneminde sağlık 
hakkında BZgA telefon 
danışmanlığı,
ücretsiz ve anonim, 

Tel: 0800 2322783

Daha fazla bilgi:
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 Augsburg bölge hastanesi çocuk 
muayenehanesi bölge hastanesinde  
tedavi gören psikolojik rahatsızlığı olan 
ebeveynlerin çocuklarına, deneyimler, 
korkular ve sorular hakkında bilgi  
alış verişinde bulunmanın yanı sıra ortak 
boş zaman etkinlikleri için bir alan  
sunuyor. 

 Psikolojik rahatsızlığı olan  
ebeveynlerin çocukları için  
KJF grup hizmetleri
 

 [U25]: İntihar riski altındaki gençler; 
gizli ve anonim e-posta yoluyla danışma 
merkezine başvurabilirler. Danışmanlık 
aynı akran gönüllüler tarafından yapılır. 
Bunlar profesyonel, tam zamanlı  
çalışanlar tarafından eğitilir ve düzenli 
olarak uzmanlıkla denetlenir.  

Kendi kendine yardım

 Ayrıca, kendi kendine yardım  
gruplarına dikkatinizi çekmek isteriz.  
Benzer durumlarda olan insanlarla  
iletişim kurmak yararlı olabilir. 
Aşağıdaki web sitesinde tüm Bavyera 
için bir arama motoru bulacaksınız. 

 Landesverband Bayern der Angehö- 
rigen psychisch Kranker e.V. (ApK e. V.) 
(Bavyera Eyaleti Akıl Hastası Yakınları 
Birliği) akıl hastalığı hakkında bir dizi  
bilgi sağlar, yakınlar için danışmanlık  
hizmeti verir ve de (çevrim için) ruh  
sağlığı ile ilgili seminerler düzenler: 

 Bayerischer Landesverband Psy- 
chiatrie-Erfahrener e.V. (BayPE e. V.)  
(Bavyera Eyaleti Deneyimli Psikiya- 
tristler Derneği) web sitesinde ör. yar-
dım hizmetlerinin ve kliniklerin adresle-
rini listelenmiştir: 

Kendi kendine  
yardım

Tüm adresler çevrim içi  
muckl-mag.de  
sayfasında da mevcut
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Tüm içerik ve ayrıntılı bilgileri 
MucklMAG web sitesinde bulabilirsiniz:

www.muckl-mag.de

Herkes için ufak bir doz 
güven ve büyük koruma:
Bizi normalleşmeye geri 
götürecek en hızlı ve 
verimli yol, aşılardır.

Aşı hakkında daha fazla bilgi için bkz. 
www.ichtusfuer.bayern.de


