ÇOCUKLARA MAHREMİYET EĞİTİMİ NASIL VERİLİR?
Okul öncesi dönemde, çocuğun kendi fiziksel özelliklerini, karşı cins ile olan farklılıklarını, bedensel
sınırları, iyi ve kötü dokunuşları öğretmek amaçlanır. Bunları öğretmek için en uygun zaman çocuktan
mahremiyet ile ilgili soruların gelmeye başladığı zamandır. Sorular genellikle ’’ Ben nereden geldim?’’
Ya da bir kardeş bekleniyorsa ‘’ Kardeşim nasıl oldu? ‘’ gibi sorulardır. Bu tarz sorularda karıncaları
leylekleri örneklendirerek yanıt vermek doğru olmayacaktır. Bu arada önemli olan çocuğun merakını
giderecek olan düzeyde yanıtlar vermektir. Ancak Çocuğun soru sormaması merak etmediği anlamına
gelmez yalnızca konuşmak için uygun fırsatlar yaratılmamıştır.
Mahremiyet kavramı öğretilirken suçluluk duymasını sağlayacak ‘’ Ayıp ‘’ kelimesinden uzak
durulmalıdır. Çocuğa model olmak, mahremiyeti örnekler ile kavramasını sağlamaktır. Çocuğun bir
başkasının göğsüne ellemesi, kendi ya da karşı cins arkadaşının cinsel organına bakması tamamen
merak içeriklidir.
Banyonun ve yatak odasının özel alanlarımız olduğunu kapıların katılması gerektiğini ve içeri girmek
istendiğinde kapıların çalınması, yanıt için beklenmesi gerektiği anlatılmalıdır. Davranış kalıcılığını
sağlamak için ebeveynlerin de çocukların özel alanına girerken aynı davranışta bulunmaları
gerekmektedir.
ANNE-BABALARA ÖNERİLER
-Çocuğa anne –babasının özel bölgelerine dokunması konusunda izin verilmemeli ve çocuk
dudağından öpülmemelidir. Cinselliği çağrıştırdığı için çocuğun kafasının karışmasına ve gelişiminin
olumsuz etkilenmesine neden olabileceği gibi aynı zamanda çocukları cinsel istismara açık hale
getirebilir. Anne-babası tarafından dudaktan öpülen çocuk, başkasının da kendisini dudaktan
öpmesinde bir sakınca görmeyebilir.
-Özel bölgeleri için kullanılan kelimeleri şirinleştirmek, çocuğun bunları konuşulmaması gereken bir
şeymiş gibi algılamasına, tedirgin hissetmesine neden olur.
-Soru sorarken tam olarak neyi kast ettiği iyice anlaşılmalıdır. Sorusu mutlaka cevaplandırılmalı ancak
cevaplar gelişim dönemine uygun, kısa ve net cevaplar olmalıdır. Gereğinden fazla bilgi verip,
çocuğun kafası karıştırılmamalıdır.
-Soru sorduğunda soruları geçiştirmemeli, sorduğu sorudan dolayı yargılanmamalı ya da ‘’Aaa çok
ayıp ‘’ şeklinde utandırılmamalıdır.
-Çocuğun cinsel istismardan korunması, doğru bilgileri edinmesi, kendine güvenmesi için mahremiyet
eğitimi önem arz etmektedir.
-Çocuk merak ettiği soruların yanıtlarını anne-babasından öğrenmezse, güvenilir olmayan
kaynaklardan öğrenmeye çalışacağı unutulmamalıdır.
-Mahremiyet eğitiminin kız çocuklara anne, erkek çocuklara baba tarafından verilmesi inancı doğru
bir yaklaşım değildir. Çocuk hangi ebeveynine soru sormuşsa, o ebeveynin yanıtlaması daha
uygundur.

EBEVEYNLERE KİTAP ÖNERİSİ

Anne babalara... ‘’ Ben nereden geldim? ‘’ , ‘’ Nasıl oldum ?’’, ‘’Erkeklerde
çocuk doğurabilir mi?’’ gibi yüzünüzü kızartan bu sorularla karşılaşmayanınız
yoktur. Çocuklarımızın artık leylek masallarına veya üstünkörü verilmiş
cevaplara inanmadığını hepimiz biliyoruz .Doğru bilgiyi yaşına uygun şekilde
vermek sağlıklı kuşaklar yetiştirmenin doğru ve olması gereken yoludur.
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