COVID-19 SÜRECİNDE EBEVEYNLİK

Ergenlere ebeveynlik için ipuçları
Ergenlik çağındaki çocuklar okulu, arkadaşlarını ve sosyalleşmeyi özlüyor olabilir.
Onlara ekstra destek vermek ve kendilerini bağımsız bir şekilde ifade edebilmeleri için alan tanımak önemlidir.

COVID-19 hakkında
konuşmak.

Ergen çocuklarınızla zaman geçirin.
Arkadaşları ve aile
üyeleriyle iletişim
kurmaları için
yaratıcı yöntemler
planlayın (örneğin
mesaj yazmak veya
resim çizmek).

En sevdiği
yemeklerden
birini birlikte
hazırlayın.

Birlikte favori
müzikleri eşliğinde
egzersiz yapın.

Hastalar ve onlara bakanlara karşı iyilik
ve şefkat göstererek örnek olun.

Ergenler ekstra sorumluluk
üstlenmekten hoşlanır. Size
faydası olacak özel bir işi
seçmelerine izin verin.

Sorumlulukları kadınlar/erkekler ve
kız/erkek çocukları arasında eşit
olarak bölüştürün.

Rutinler oluşturun.
Günlük programları hazırlarken
ergen çocuklarınızı sürece dahil
edin.
Birlikte hedefler ve ödüller
belirleyin.
Ev işleri ve ödev için planlanan
zamana
ek
olarak
ergen
çocuğunuzun
rahatlayacak
zamanı olduğundan emin olun.

Onlara bir konuyu araştırma
görevi verin ve bir radyo
programı, bir gazete veya
internet makalesi ile aileye
bilgi vermelerini sağlayın.

İyiliği ve şefkati
teşvik edin.

Sorumlulukları
paylaşmak.

Gün içinde herkesin hoşuna giden
bir şeyi paylaşması için belirli bir
zaman ayırın.

Gerçekleri bulma sürecine
onları da dâhil edin ve
sorularını dinleyin.

Sevdikleri şeyler
hakkında konuşun:
spor, müzik, ünlü
kişiler, arkadaşları.

Ergen çocuğunuza, ayrımcılığa uğrayan
birini savunarak veya yalnız yaşayan bir
komşuya yemek götürerek fark
yaratabileceklerini gösterin.

Ergen
çocuklarınızın
stresi yönetmesine
yardımcı olun.

Zorlu
davranışlarla
başa çıkmak.
Zorlu davranışların etkileri
hakkında konuşun.
Ergen çocuğunuzla alternatifler
üzerinde düşünün ve öneride
bulunmasına izin verin.
Açık ve adil kurallar ile sınırlara
beraber karar verin.
İyi davrandıklarında ve kurallara
uyduklarında ergen
çocuklarınızı övün.

Ergenler de stres yaşayabilir; bazen
streslerinin kaynağı sizinkilerden
farklı olabilir.
Nasıl hissettiklerini ifade etmelerine
izin verin ve duygularını kabul edin.
Onları dinleyin ve olaylara onların
bakış açısından bakın.
Birlikte sakinleştirici ve eğlenceli
aktiviteler yapın.

Ergen
çocuklarınızın
internette güvende
olmasını sağlayın.
Sağlıklı cihaz kullanımı konusunda
aile özelinde teknoloji anlaşmaları
yaparken ergen çocuğunuzu sürece
dahil edin.
Özellikle yabancılara karşı kişisel
bilgilerinin gizliliğini korumayı
öğrenmelerine yardımcı olun.
İnternette kendilerini üzen bir şey
yaşadıklarında sizinle
konuşabileceklerini onlara
hatırlatın.
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