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Arkadaşlık; b�r�n� yakından
tanımak, b�r�ne karşı dostluk,
anlayış ,sevg� göstermekt�r. Mutlu,
hüzünlü anları paylaşmak, kabul
görmekt�r. Yaşamın �lk yıllarından
�t�baren arkadaş olmak öneml� b�r
kavramdır. Okul ortamında
arkadaş ed�nmek akadem�k
başarı kadar öneml�d�r. B�rey�n
öz-saygılarının artmasına, empat�
ve problem çözme becer�ler�n�n
gel�şmes�ne, sosyal hayata uyum
sağlamalarına yardımcı olur.
.Arkadaşlık �l�şk�ler� yaş
dönemler�ne göre de farklılık
göstermekted�r. Okul önces�
çağda kız ve erkekler b�rl�kte
oynarlar. Toplu oyunlarda
�sted�kler� roller� alamayınca
küserler.

     Daha sonra yaşları büyüdükçe
hemc�nsler�yle ortak hob�ler�
doğrultusunda oyun oynamaya
başlarlar. Bu gruplaşma �lkokulda
daha da bel�rg�nleşmeye başlar.11
yaş �t�bar� �le bu gruplaşmanın yer�n�
karışık oyunlar oynama farklı c�nse
yakınlaşma alır. Ergenl�kte �se
arkadaşlık �l�şk�s� çok büyük b�r
öneme sah�pt�r. Grup arkadaşlıkları
anne-baba �le geç�r�len vak�tten
daha öneml� b�r yere sah�p olur.
Akran gruplarında 'a�t olma �ht�yacı'
ergen �ç�n en kıymetl� şeyd�r. G�y�m
kuşam, davranış, düşünce ortak
olmalıdır ve d�ğer gruplarla çek�şme
hak�md�r.Bu gel�ş�m dönemler�n�n
dışında bazı çocuklar arkadaş
�l�şk�ler� kurmakta ve bunları
sürdürmekte zorlanab�l�rler.
Ebeveynler çocukları �ç�n arkadaş
ed�nemeseler de temel becer�ler�n�
gel�şt�rmeler� �ç�n destek olab�l�rler.
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1) SOSYAL
BECERİLERİ
GELİŞTİRMEK

Yaşa, yet�şt�r�lmeye bağlı olarak
değ�şen sosyal gel�ş�m her
çocukta aynı düzeyde
olmayab�l�r. İlk yıllardan �t�baren
çocuğunuzun arkadaşlık �l�şk�ler�n�
gözlemleyeb�l�r, oyunlarına
katılab�l�r, rol model olarak
yaşadığı zorlukları çözmes�ne
destek olab�l�rs�n�z.Günlük hayatta
zorlandığı durumları flash
kartlara yazıp canlandırmalar
yapab�l�rs�n�z. 'Sen olsan ne
yapardın?', 'Karşındak� k�ş� sence
bu durumda ne h�sseder?' g�b�
sorular üzer�nden konuşab�l�rs�n�z.  
Sosyal becer�y� gel�şt�rmek �ç�n en
öneml� şey çocuğun sosyal
ortamlarda bulunması, gözlem
yapması ve yaşadığı çatışmaları
çözmeye çalışmasıdır. 

2) SOSYAL KAYGIYI

YÖNETMEK
Her çocuğun m�zacı farkılıdır. K�m�s�
doğar doğmaz sosyal anlamda
güçlüdür. K�m�s�n�n �se sosyal
desteğe �ht�yacı vardır. Sosyal
olmak �ç�n tereddütlü �se
end�şelenmemek gerek�r. Böyle
durumlarda çocuğu zorlamamak
aks�ne yanında olduğunuzu
h�ssett�rerek akt�v�teye beraber
katılab�leceğ�n�z� ya da tanıdık b�r 
 arkadaşının desteğ� �le
g�reb�leceğ�n� bel�rteb�l�rs�n�z.
Yapacağınız akt�v�te önceden bell�
�se evde provasını yapab�l�rs�n�z.

3)AİLELERE
ÖNERİLER

Etk�n d�nleme ve konuşma
becer�ler�n� öğretmek çok öneml�d�r.
D�ğer canlılarla empat� kurmayı
öğretmek öneml�. Evc�l hayvanlarla
b�rl�kte büyüyen, sokak
hayvanlarına olan farkındalığı
yüksek olan b�reyler hayatta
yaşanan problemlere daha olumlu
yaklaşırlar.
Çocuğunuzun yaşadığı probleme
hemen dah�l olarak çözmey�n.
Kend� çözümünü bulması �ç�n
cesaretlend�r�n.
İç�ne kapanık çocuklar sosyal
medya arkadaşlığında kend�ler�n�
daha rahat h�ssett�kler� �ç�n tehl�kel�
k�ş�lerle karşılaşma olasılığına karşı
ebeveyn olarak kontrollü
olmalısınız.
Çok eleşt�rel b�r tutumda
davranmamak öneml�.
K�ş�sel sınırlar ve 'hayır' d�yeb�lmey�
öğretmek a�le �çer�s�nde bu duruma
uygun davranmak kıymetl�d�r. 


