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POZİTİF DİSİPLİN
       Araştırmalar, çocuğa karşı geleneksel tavırların baskılı ve
kısıtlayıcı olduğunu öne sürer. Çünkü bu tavırlar, çocuğun
kend.n� �fade edememes�ne, değers�z olduğu duygusuna
kapılmasına, etrafına �lg�, duymamasına, sorumluluk
almamasına, g�r�ş�mde bulunmamasına yol açar.

    Anne-babaların çocuklarına �sten�len davranışları ve
alışkanlıkları kazandırab�lmeler�, kend�n� denetleyen, duygu ve
düşünceler�n� �fade edeb�len, g�r�ş�mc� b�r b�rey olmalarını
sağlayab�lmeler�, öncel�kle çocuklarını tanımalarıyla ve onlarla
sağlıklı b�r �let�ş�m kurmalarıyla mümkündür.



         Cezanın yer�ne etk�l� alternat�fler bulmak öneml�d�r. Cezalandırma, kötü
davranışı önlemez. Bunun yer�ne çocuğun duygusunun kabul ed�lerek,
duygusal �lkyardım sağlamak, onun hoş olmayan davranışıyla �lg�len�lmed�ğ�
mesajını ver�r. Empat�, d�s�pl�n sağlamada öneml� b�r unsurdur.

         Çocukların sağlıklı b�rer yet�şk�n olması �ç�n ebeveynler�n sorumlukları
oldukça büyük. Çocuğa farkında olmadan ver�len mesajlar, onarması güç
yaralar almasına neden olab�l�r. Oysa çocukları güçlend�rmek ve yaşamı
kolaylaştırmak mümkündür. 

             PEKİ, NELER ÇOCUĞU GÜÇLENDİRİR?



Çocuğa olumsuz duygularıyla baş etmey� öğretmek,

Ebeveynler�n kend� �let�ş�m hatalarını fark etmeler�,

Çocuktan b�r şey �stend�ğ�nde �şb�rl�ğ� yapab�lmek,

Çocuğu ebeveyne mecbur kılmak yer�ne, becer�ler�n� tam
olarak kullanab�lmes� �ç�n bağımsızlığını desteklemek g�b�
yollar.



SINIR KOYMA
           Çocuklar kend�ler�n� güvende h�ssetmek �ç�n sınırlara ve kurallara
�ht�yaç duyarlar. Ama bunları oluşturmak ve uygulamak d�kkat gerekt�r�r.

        Temel konu, tehd�t, zorlama, kandırmaca, korkutma, utandırma, sert
çıkma g�b� yöntemlere başvurmadan sınır koymaktır. Bu süreçte
ebeveynler�n rolü, çocukla olan güvenl� �l�şk�ye zarar vermemek,
çocukların tehl�kelere karşı önsez� gel�şt�rmes�n� sağlamak, doğruyla
yanlışı ayırt etme gücü vermek, güvenl� b�r ortam sunmak, hem sınır
koyup hem �l�şk�y� sam�m� tutmak, kontrol kaybed�ld�ğ�nde kontrolü
sağlamak olmalıdır.

      Ebeveynler�n görev� çocukların sorumluluk alma, öz kontrol ve
özgürlük g�b� kavramları �çselleşt�rmes�ne yardım etmekt�r.



Sınır koymak kolay olmasa da doğru şek�lde uygulandığında �şe yarar.

Ebeveyn çocuktan sorumluluk almayı �sted�ğ� zaman, çocuk da kend� hayatının
kontrolünü ele almanın öneml� ve değerl� olduğunu öğren�r. Yan� bu süreç �lk olarak anne
babayla başlar.

Çocuklar sınırlarla doğmazlar, �lk etapta doğruyu yanlışı, kend�ler�n� güvende tutmayı
b�lmezler.

Davranışların sonuçları yer�ne ödüller� düşünürler. Bu yüzden sınırları keşfederken de
tehl�keye g�reb�l�rler.



       Deney�me sah�p olmadıklarından anne babanın çocuğa öğrenmes� �ç�n
bu güvenl� ortamı sunması gerek�r. Aynı zamanda çocuklarını korumaktan
sorumludurlar. Özgürlüğün denges� çok öneml�d�r.

     Bu yüzden ebeveynl�k zordur. Çocuklar �l�şk�ler ve d�s�pl�n sayes�nde
sınırları �çselleşt�reb�l�rler.

         Çocuklar bu sayede k�m olduklarını deney�mle öğreneb�l�rler.

   Kısıtlamaları bel�rlemek, çocuğun sah�plenmes�n� (kabul etme) ve
sorumluluk almasını (�lg�lenme) sağlamak sınır koymada yardımcıdır.

      Anne baba çocuk �ç�n kaynaktır, sınırlar da zamanla çocuğa �ht�yaçlarını
kend� kend�ne karşılayab�lme
gücü ver�r.



    Kaynaklar sınırsızca ver�l�rse, çocuk sürekl� talep eden, benc�l b�r
yapıya sah�p olur. Katı b�r şek�lde ver�lmezse de, çocuklar umutsuzca
pes ed�p, herhang� b�r hedef bel�rlemezler.

   Sınırlar, �çsel olarak çocuğun �ht�yaç duyma, mot�vasyon, plan,
zaman ayırma, yapma
becer�s�ne sah�p olmasını sağlar.
     Bu da çocukta gel�şt�rmek �sted�ğ�m�z g�b� b�r karakter oluşmasını

sağlar.



Sınırları �fade ederken karşı koymayı harekete geç�rmemek öneml�d�r.
Sınırlar, kısa ve k�ş�sel olmayan b�r tarzda �fade ed�ld�ğ�nde daha fazla
önemsen�rler.

“Bugün TV �zleme süren b�tt�.” �fades�, “Bugün çok TV �zled�n, kapat
artık.” �fades�nden daha �y�d�r ve daha az kızgınlık yaratır.



SEÇİM DİLİ
Yetk�l� anne baba tavrı, hem düzen sağlayıcı denet�m�, hem de sevg�yle
b�rl�kte özerkl�ğ� �çer�r.

Sağlıklı b�r a�le ortamında, çocuğa seç�m sunularak, çocuğun kend�
kararını vermes� ve bu kararın sorumluluğunu yüklenmes� öğret�lm�şt�r.

Çocuğunuza seç�m sunarak, seç�mler�n�n sorumluluğunu almasını ve
sonuçlarını yaşamasına fırsat tanıyab�l�rs�n�z. Böylece daha �y� seç�mler
yapmasına teşv�k edeb�l�rs�n�z.

Örneğ�n; ''Uyku saat�nde yatakta olmayı seçersen, h�kâye saat�
yapab�l�r�z, ancak uyku saat�nde yatakta olmamayı seçersen, h�kâye saat�
yapamayız.'' d�yerek, seç�mler�n�n sonuçlarını yaşamasına fırsat
tanıyab�l�rs�n�z.



İLETİŞİM
İy. b�r etk�leş�m, �şb�rl�ğ�, yardımlaşma ve paylaşma davranışlarının ortaya
çıkmasını sağlar. Çocukların gel�şmes� ve bağımsız b�r k�ş�l�k gel�şt�reb�lmes�
�ç�n uygun b�r ortam yaratır.

Duygu ve düşünceler� açık b�r şek�lde d�le get�rmek, a�le �ç�nde problemler�n
çözüleb�lmes�ne olanak sağlar. Duyarlı, anlayışlı ve sıcak b�r yaklaşım,
çocukta olumlu duygular uyandırır, onaylanan davranışları öğrenmes�n�
sağlar, çocuklar sınırlamalar ve kısıtlamalara karşı da olumlu davranırlar. 

İlet�ş�mde sorun olduğunda �se, yan� �let�ş�m� sağlayamayan a�lelerde,
problem çözmede zorluklar ve zayıf duygusal bağlar söz konusudur. Uzun
vadede bu zayıf bağlar, �l�şk�de kopmalara, çocuklarda uyum-davranış
problemler�ne neden olur. A�le üyeler� b�rb�rler�n� desteklemede sorun yaşar.
A�le üyeler� b�rb�rler�n�n duygu ve �ht�yaçlarına saygı duyamaz. B�rb�rler�n�n
özgürlükler� engellen�r. Olumlu ve anlamlı �l�şk� kurulamaz.



İlet�ş�mde �lk adım bağlantı kurmaktır. 

Çocuğunuzun yoğun duygular yaşadığı anda, dokunsal temas kurarak ya da onu
anladığınızı bel�rten b�r yüz �fades� kullanarak, onu rahatlatın.

 O ank� davranışından hoşnut olmayab�l�rs�n�z, ancak duygularını mutlaka kabul
ed�n, onaylayın ve yansıtın. Örneğ�n; ‘Şu anda �sted�ğ�n oyuncağı alamadığın �ç�n
kızgınsın’ , ‘Şu anda ders yapmak sana çok sıkıcı gel�yor, yapmak �stem�yorsun’ g�b�.

Çocuğunuza kuralları hatırlatmak, öğüt vermek, açıklama yapmak yer�ne önce
çocuğunuzu d�nley�n, sak�nleşmes�n� bekley�n.



 Kr�z anlarında çocuğunuzla bağlantı kurmak, çocuğunuzun sak�nleşmes�n� sağlar,
aranızdak� �l�şk�y� gel�şt�rmen�ze yardım eder. Sağlıklı b�r konuşma �ç�n ortam hazırlar. 

SEN d�l� yer�ne Ben d�l� kullanmak öneml�d�r. Sen d�l�ne örnek: ''Ne zaman adam
olacaksın?'', ''Saygısızın tek�s�n.'', ''D�kkat çekmek �st�yorsun.'', ''Bunu öğrenmel�s�n.'' Bu
d�l kullanılırken, suçlama, yargılama, eleşt�rme yapılıyor. Sen d�l�nde, olumsuz
davranışın açık b�r tanımı yoktur. Çocuk düzeltmes� gereken davranışın ne olduğunu
b�lemez.

Ben d�l�nde �se, çocuğun kabul ed�lmeyen davranışını tanımlanır. Bu davranışın
kend�ler�n� somut olarak nasıl etk�led�ğ� ve ne tür duygular yarattığı açıklanır.



ÖRNEK: 
Çocuk �şten gelen babasıyla oyun oynamak �st�yor:

Sen d�l�: Başımın derd�s�n. (Çocuk: ''Ben kötüyüm'')

Ben d�l�: Şu an yorgunum. (Çocuk: ''Babam yorgun'')

     Sen-ben kavgasında problem de çözülmez �l�şk� de korunmaz. Karşımızdak�
k�ş�n�n k�ş�l�ğ� �le problem� b�rb�r�ne karıştırmamalıdır. ''Çok sorumsuzsun''
yer�ne karşınızdak�n�n nasıl davranmasını �st�yorsanız net tanımını yapın.
Kend�n�z� onun yer�ne koyun, belk� haklı yanları vardır. Tartışmalar haklı çıkmak
�ç�n değ�l uzlaşmak �ç�n olmalıdır.
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''ÇOCUKLARDA SINIR KOYMA''
 

adlı bülten�m�z� okuduğunuz �ç�n 

TEŞEKKÜR EDERİZ.

a�les� olarak


