
Değerli Velimiz,

 

İçinde bulunduğumuz bu süreçte çocuklarınızla zaman zaman ilişki

kurmakta zorlandığınızı biliyorum. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son

açıklamasıyla sürecin uzaması kaygılarınızı arttırmış olabilir. Tabii ki

önceliğimiz sağlık.  Tedbirlerinizi aileniz adına üst düzeyde alıyorsunuz

ve de bu durumu koruyorsunuz. Fakat ergenlik döneminde bir gençle

günlerce aynı evde kalmanın sizleri sıkıntıya sokabileceğini tahmin

ediyorum.

Bu çok beklendik ve çok alışılageldik bir durumdur. Ergenlik dönemi çok

özel bir dönemdir hatta gelişim dönemleri içinde en krizli dönem

diyebiliriz. Bu dönemdeki bir genç en çok sosyalleşme ve arkadaşlarıyla

zaman geçirme ihtiyacı hisseder. Aynı zamanda kimlik arayışı içinde

olan, güçlü bir birey olmaya çalışan, kurallara ve yasaklara karşı gelmek

isteyen bir gençtir ve kuralları sorguladığı bir dönemdedir. Bu dönemde

aileyle bu kadar içli dışlı olmak onlarda tehdit oluşturabilir. Dolayısıyla

bu süreçte aslında ne kadar zorlandıklarını tahmin edebiliriz.  Yine çok

üstlerine gitmeden sabırlı olarak, onların isteklerini dikkate alıp onları

dinleyerek bir orta yol bulmaya çalışmak, daha az zorlayıcı ve iletişime

açık bir ortam yaratacaktır. Duygularını paylaştığınızı hissettirmek

önemli. Yalnız kalmak istemeleri bu dönemin doğası, kendinizi kötü

hissetmeyin, onları da suçlamayın. Zorlayıcı tavırlar krizi daha çok

arttırmaya sebep olur bu da işleri daha da zorlaştırır.

ERGENLİK ÇAĞINDAKİ

ÇOCUĞUNUZLA SAĞLIKLI

İLETİŞİMİN İPUÇLARI
 

 

Pınar KUGUCAK
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Karşıdaki kişiye saygı duymak (onun varlığına,

düşüncelerine saygı duymak, aynı fikirde olmasak da)

Gerçekçi ve doğal davranmak (yapmacık olmamak,

samimi olmak)

Empati kurmak

Göz teması kurarak dinlemek (zaman zaman dokunarak)

Düşüncelerimizi nerede, ne zaman ve nasıl

söyleyeceğimizi iyi belirlemek eklenirse daha da başarılı

bir iletişim kurmaya olanak sağlarız.

Çocuklarınızla çatışmaya girmeden, iyi bir dinleyici olarak

onları sabırla anlamaya çalışmanız çocuklarınızla iletişim

kurmanızı kolaylaştıracaktır. 

Ben diliyle iletişim kurmaya çalışın. Sen dili, iletişime zarar

veren bir dildir; karşımızdaki kişiyle iletişimimizi keser ve

bizi bloke eder. Ben diliyle kendi yaşadıklarımıza kişilerin

dikkatini çekersek karşımızdakinin empati kurmasını

sağlamış oluruz. Suçlayıcı olmadan birbirinizin sevdiğiniz

yönlerini birbirinize söyleyerek gerçekçi beklentilerle

iletişim kurmaya çalışın. Gerçekçi olmayan beklentiler

saldırganlığa neden olur. Aynı fikirde olmak zorunda

değilsiniz. Fikir ayrılıklarını bir zenginlik olarak görüp en

uzlaşılabilir alanda buluşmaya çalışmak gerekir. 

 

sağlıklı iletişimin üç temel kuralıdır diyebiliriz.

 

 

Bu üç temel kurala;

Bazen 'Ne yaparsak yapalım bizi dinlemiyor ya da çatışma

yaşıyoruz, istediğimiz hedefe ulaşamıyoruz.' diyebilirsiniz. 

Böyle durumlarda ne olursa olsun ben diline devam etmek

duyarlılığı arttıracak bir şeydir. Beklentileri karşılıklı

konuşmak iyi olacaktır. Yapılabilecek ve yapılamayacak

şeylerin konuşulması önemlidir. Karşımızdaki kişiden

yapamayacağı bir şeyi istememek onu da rahatlatacaktır.

Olumlu duyguları da ifade edin. Bu duygular çocuğunuzun

sakinleşmesini ve hemen olmasa da zaman içinde size

kendini açmasını sağlayacaktır. 

Rolleri tekrar konuşmak gerekebilir, küçük roller vererek

yapabileceği ölçüde, emredici olmadan onun da fikrini

alarak barışçıl yollarla iletişim kurabilirsiniz. 

Çocuğunuzla normal iletişim kurabileceğinizi düşündüğünüz

zaman iletişime geçmeye çalışmak daha doğru olacaktır.

Kişilerin karşılıklı güvende hissetmesi çok önemlidir.

Konuşma esnasında nabız yükselmeye başlarsa sabırla ve

sakince iletişimi kesip konuşmak için daha sakin zamanlar

tercih edilebilir.

 

İlişkiyi belirleyen paylaşımlardır, bunun en iyi yolu da
iletişimdir.

 

Bugünler hepimiz için zor. Unutmayalım ki çocuklarımızın

geçtiği yollardan geçtik ve hissedebileceklerini

deneyimledik. Onların bu dönemlerini kapsayıcı, mümkün

olduğunca sabırlı ve iyi dinleyiciler olarak en sağlıklı şekilde

atlatmak için birbirimize destek olalım.

 

Sevgilerimle...

İ Z M İ R  Ö Z E L  Ç A M L A R A L T I  A N A D O L U  V E  F E N  L İ S E S İ  

Çocuğunuza güvenin; onda

sınırlar ve sorumluluk

bilinci geliştirmenin tek

yolu, ona güvenmekten

geçer. Ona güvenin ve

onunla sürekli iletişim

içinde olun. 

Doğan Cüceloğlu


