
 

 
 

 
Sevgili anne babalar, 
 
Küreselleşen dünya, teknolojiyle doğan çocuklar derken ebeveynleri hayrete düşüren, düşündüren bir nesil 
var karşımızda. Evet onlar sizlerin çocukları ama doğdukları dünya sizlerin doğduğundan bu yana o kadar 
değişti ki... Onlar farklı yaşam standartlarına farklı çağın şartlarına ve koşullarına, sizlerden farklı beklenti ve 
davranışların olduğu bir dünyaya doğdular. Onları yetiştireceğimiz gelecek ve onların çocuklarını hayal 
etmeye çalışın isterseniz; bu konuda o kadar uzgörü, o kadar bilgi paylaşımı olduğu halde belli belirsiz bir 
tereddütle hayal kurmaya çalışıyoruz değil mi? 
 
Onlar her ne kadar teknolojiye doğmuş, doğdukları anda telefon ve tabletleri kendilerinden bir uzuv gibi 
kullanacak ve normalleştirmiş olsalar ve biz önceki kuşakları bazen hayrete bazen sempatiye sevk etseler de 
bunun onların olağan hayatları olduğu gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. 
 
Hayatta her şey değişir dönüşür diyoruz ancak çocuk eğitiminin anne baba da başladığı gerçekliği ve önemi 
sabit. Onların kişilik gelişimi için ailede başlayan eğitimi ne tablet ne bilgisayar ne de yerimize koyacağımız 
bir bakıcı verebilir. Doğduğu ailedeki temel değerleri, mizacıyla harmanlayan çocuk, okula gelene kadar 
aldıklarının üstüne okuldaki bilgi ve eğitimleri koymaya başlar. Okul çocuğun sosyalleşmesi, biricik olduğu 
aileden çıkıp bireyselleşmesi ve kendinden başka değer sahibi insanların da olduğunu gözlemleyerek, 
sosyalleşme sürecinde saygı, hoşgörü gibi değerlerle, iletişim becerilerini geliştirmeye başladığı yerdir. Okul 
ve ailenin birlikte verdikleri ve destekledikleri tutumlar, çocuğun ileriki yaşamında ayakta durmasını 
sağlayacak, içsel motivasyonunu yüksek tutacak değerlerdir. 
 
Peki anne babalar olarak, yaşından büyük laflar eden ve zaman zaman bu lafları ettiğine göre ne dediğinizi 
de anlamamış gibi yanlış davranışları tekrarda ısrar eden çocuklarımız için ne yapacağız? 
 
Önce onların çocuk olduklarını kabul edeceğiz, bu kadar uyarana maruz kalmış çocukların böyle laflar 
etmemeleri tuhaf olurdu zaten. Yani bu durumu normalleştireceğiz, kendi kuşağımızın şartlarına göre değil, 
onların kuşak şartlarına göre değerlendireceğiz. Bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra elbet doğruyu 
bulmaları için harekete geçeceğiz ancak onların beklentilerini ve onları yetiştireceğimiz çağı dikkate alarak. 
Öncelikle onları dinleyeceğiz, yüz yüze iletişimin önemini ve değerini unutmamak ve onlara da öğretmek 
için. Onları dinledikçe çocuğunuz kendini zamanla daha iyi ifade etmeye başlayacaktır çünkü kelime 
hazinesi gelişecek, dil gelişimi hızlanacak. Konuştukça olumsuz duyguları hafifleyecek kendini daha rahat 
hissedecek, olumsuz duygulardan arınma olumsuz davranışların da önüne geçecek. Özgüvenlerinin 
gelişmesine katkı sağlayacak bu etkili dinleme sayesinde onlar da karşılarındakini dinlemeyi ve 
karşılarındakine saygı duymayı öğrenecekler. Onlara gösterdiğimiz dürüstlük ve yaşlarına uygun verdiğimiz 
gerçek yaşam örnekleri bakış açılarını genişletecek. Kendilerini özgürce ifade edebilen bireyler 
yetiştireceğiz. 
 
Zaman istediği kadar değişsin birey olduğunu hissetmek, değer gördüğünün farkında olmak, insani bir 
ihtiyaç olarak devam edecek ve sadece dinlemek, ilgilenmekle geliştirdiğiniz beceriler, onların yıllar sonra 
da en çok işlerine yarayanlar olarak kalacak. 
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