
Aileler Ne Yapmamalı? 

Seans sonrasında gerek çocuğa gerekse terapiste seansın nasıl geçtiği, eğlenceli 
olup olmadığı, neler yapıldığı ile ilgili sorular sorulmamalıdır.  

Aileler gözlemledikleri olumlu bir gelişmeden sonra çocuğun artık oyun terapisine 
ihtiyacı kalmadığını düşünerek tedaviyi yarıda kesebilmektedir. Burada önemli olan 
sürece güvenmek ve etkili bir sonuç elde edebilmek için bitirme kararını terapiste 
bırakmaktır.  

Seanslar arasında çocuk ile ilgili endişe verici bir gelişme yaşanırsa özel bir görüşme 
talep edilebilir.  

Terapi Sürecini Kolaylaştırmak İçin Dikkat Edilmesi Gereken Konular: 

İlk oyun terapi seansına 10 dakika erken gelmek terapi süreci bakımından önem 
taşır. 

Olumlu sonuçlar elde edebilmek adına devamlılık önemlidir. 

Çocuk oyun terapi seansında iken ailelerin bekleme salonunda beklemeleri 
gerekmektedir; çünkü çocuğun her an ebeveynine ihtiyacı olabilir. 

 Çocuğun oyun terapi seansında üzerindeki kıyafetler ıslanabilir, kirlenebilir. Bu 
nedenle yedek kıyafet bulundurmak ve seansa uygun kıyafetlerle gelmek önem taşır. 

Oyun terapi seansı bittiğinde çocuğunuza seans ile ilgili sorular sormamak, çocuğun 
istediği takdirde paylaşmasına izin vermek terapi sürecini olumlu etkiler. 

Çocuğunuz ile ilgili bir şikayeti, problemi çocuk ve terapistin birlikte olduğu bir 
ortamda dile getirmeyiniz.  

Çocuk sizden kolay kolay ayrılmak istemezse ayrılık süreci aşamalı 
gerçekleştirilebilir. Terapist sizi ilk önce odaya davet edebilir daha sonra yavaş yavaş 
odanın önüne konulan bir sandalyede oturup beklemenizi isteyebilir, daha sonra ise 
çocuğun odaya tek başına girmesi desteklenir. Çocuğun odaya tek başına girebilmesi 
seans süreci açısından önem taşır. 

 Eğer ebeveyn de çocuk ile oyun odasına girmiş ise ebeveyn terapist ile işbirliği 
içerisinde olmalı ve terapistin uyarılarına uymalı, uygulamalarına müdahale 
etmemelidir. 

Ebeveyn, çocuk ile problem yaşadığında çocuklarını terapist ile korkutmamalıdır. “Bu 
davranışı yaptığın için seni terapistine söyleyeceğim” şeklinde ifadelerde bulunmak 
terapi sürecini ve terapistle çocuk arasındaki güveni olumsuz etkiler. 

Oyun terapi seansları boyunca çocuğun var olan probleminde bir artış daha sonra 
da azalma görülebilir. Bunun nedeni, çocuğun var olan olumsuz davranışla yüzleşmiş 
olması, problem kaynağının bilinç düzeyine çıkmış olmasıdır. Çocuk problemle 
yüzleştikten sonra hızla iyileşme sürecine girecektir 

 


