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ÇOCUKLARLA İLETİŞİM 

Ebeveynler olarak bizler çocuklarımızı gün içerisinde mutlu etmek ve 

tehlikelerden korumak üzerine kurgulanmışızdır ama bunu her zaman başarmamız 

mümkün olmayabilir. Onlar yere düşecek, üzülecek, sevinecek, öfkelenecek, mutlu 

olacaklardır. Aslında onlara hayatı öğreten şeyler de yaşadıkları bu deneyimlerin 

tamamıdır. Bu deneyimlerin bir kısmını ebeveynleri, öğretmenleri ve arkadaşlarının 

verdikleri tepkilerle şekillendirirler.  İşte bu noktada; ebeveynler, çocuklarının onlardan 

ayrı olarak günün önemli bir kısmını  geçirdiği okullarında neler yaptığını merak eder 

ve sorular sorarak öğrencilerden bu konu hakkında bilgi almaya çalışırlar. “Günün nasıl 

geçti?” sorusunun yanıtı olarak genelde bir omuz hareketi ya da bir “İYİ”  kelimesi 

ebeveynlerin sıklıkla aldığı cevaplardandır. 

Çocuğunuz, tüm gün okulda farklı duygular yaşayabiliyor. Bir de çocuk 

açısından bakalım ve empati kuralım. Evde birisi size kapıyı açtığı anda kendinizin bir 

soru yağmuruna tutulduğunuzu düşünün.  

“Acaba arkadaşları ile güzel vakit geçirdi mi? Ödevi öğretmeni tarafından 

beğenildi mi? O gün çok ödev var mı? Sınavı nasıl geçti? Okula dahi gitmek istemediği 

o durum ile ilgili neler oldu? Dersi dinleyebildi mi? Değerlendirmeden kaç aldı? Diğer 

öğrenciler kaç aldı? Tüm kitapları yanında mı? Ödevini eksiksiz aldı mı? Öğretmeni ile 

konuştu mu? Hırkasını buldu mu? Defteri bitti mi? Okulda ne yedi? Kimlerle oynadı? 

Müzik dersi eşyaları nerede?” 

Tam tersi düşünüldüğünde çocuğunuza gününü sormama fikri kulağınıza nasıl geliyor? 

 Peki, ne yapmalı, çocuğumuzla nasıl iletişim kurmalıyız? 
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 Bu aşamada neler yapılabilir bakalım. 

Arka arkaya sorular sormak yerine diyalog başlatmak 

Belki de sadece onun gününü sormak yerine önce kendi günümüzü anlatmak 

iyi bir fikir olabilir. Sevindiğimiz, kızdığımız ya da üzüldüğümüz bir durumu ona 

anlatırken onun da aklına deneyimlediği benzer bir durum gelebilir. 

Değişim için alan sağlamak  

Okulda uzun süreler geçirdikten sonra hemen o gün hakkında konuşmak çocuk için 

kolay olamayabilir. Bu alan çocuğa tanındığında belki de kendi isteğiyle gün hakkında 

konuşmak daha kolay olacaktır. 

Oyun üzerinden günü değerlendirmek 

Özellikle çocuklar için oyun en önemli iletişim araçlarından biridir.  Yoğun duyguları 

ifade etmek zor olsa bile oyunda sık tekrarlanan durumlar ve duygu değişimleri 

çocuğumuzun bizden ayrı geçirdiği zaman ile ilgili bilgileri barındırıyor olabilir.   Oyun 

günün özetini vermese bile iletişimi başlatmak için keyifli ve güzel bir yol olabilir. 

Etkin dinleyebilmek 

“Hadi” lerimiz, “ Şimdi işim var” larımız nedeniyle dinlemeyi atlıyor olabilir miyiz? Kimi 

zaman bize anlatmak istediklerini, bir şeylere yetişebilmek adına durdurduğumuz 

zamanlar çocuklarımıza nasıl mesajlar veriyor olabiliriz? Çocuklar anlatmaya çok 

müsaittirler ve bunu yaptıkları zaman sadece dinlemek gerekir. Etkin dinlediğiniz 

zaman, gerçekten neler olduğunu öğrenebilirsiniz. Dikkatli bir dinlemeden sonra daha 
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fazla bilgilendirilmiş ve çocuğunuzun hissettiği duyguların farkına varmış olursunuz. 

Sizin anlattıklarınızda çocuğunuz için daha çok şey ifade eder ve doğal olarak 

çocuğunuz da sizi dinler. 

Duygularını anlayıp, kabul etmek, duygu paylaşımına alan açmak 

Zaman zaman yoğun duygular hissettiğinde çocukları rahatlatmak için “Ne var 

canın sıkılacak? Korkma bir şey olmaz.” gibi ifadeleri kullanmak yerine, duygularını 

anlatmasını teşvik etmek faydalı olacaktır. Her duyguyu hissetmek normaldir. Bizler 

nasıl ki her anımızda mutlu ya da keyifli olamıyorsak, çocuklardan da her an mutlu ve 

keyifli olmasını beklemek anlamlı olmayabilir. Duygulara alan tanındığında çocuklar da 

duygularını paylaşmak için daha istekli olurlar. Çocuklar, duygularını uygun bir şekilde 

ifade ettikçe, daha çok güven duygusu gelişir ve problemlere çözüm bulmaları 

kolaylaşır. 
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