
A�le �ç� �l�şk�lerde zorluklar üst üste geld�ğ�nde k�m� zaman öfkeyle kalkıp

zararla oturuyoruz. K�m� zaman da öfkem�z� kontrol etmek �sterken sabred�yor,

sıkışıyor, b�r yerden sonra sabrımız tükend�ğ�nde de düdüklü tencere m�sal�

tütmeye başlıyoruz. Her �k� durumda da canımız yanıyor, hem �ç dünyamız hem

ev �ç�ndek� huzur ortamı bundan etk�len�yor. 

Sevd�kler�m�zle �l�şk�de huzuru, şefkat�, karşılıklı saygıyı ve anlayışı

desteklemek �ç�n düzenled�ğ�m�z bu atölyede, öfkem�z� b�r çalar saat g�b�

kullanab�lmey�, onu bastırmak veya geld�ğ� g�b� yansıtmak yer�ne b�ze

duyurmaya çalıştığı mesajları d�nlemey� ve kend�m�z� çocuğumuza, eş�m�ze

�çtenl�kle �fade etmey� deney�mlemek �st�yoruz.

Ş�ddets�z İlet�ş�m yaklaşımının rehberl�ğ�nde, a�le �ç� �let�ş�mde zorlandığımız

konuları deney�msel b�r ortamda canlandıracağımız  ve b�rb�r�n� tamamlayan �k�

oturumdan oluşan atölyede, katılımcıların bu ve benzer� sorularına yanıt

bulmalarını hedefl�yoruz:

* Çocuğum ben� d�nlemed�ğ�nde bazen ona kızıyorum. Çocuğuma söz

geç�rmen�n başka yolu yok mu?

* Evde k�m� zamanlar öyle öfkelen�yorum k� kend�mden b�le korkuyorum. Bu

halden nasıl kurtulab�l�r�m?

* Bazen öfken�n çok haklı olduğu durumlar da yok mudur? İç�mden geld�ğ� g�b�

davranab�lmek �st�yorum.

Bu atölyede amacımız doğru-yanlışın, �deal anne-babalık hedefler�n�n ötes�ne

geçerek zorlandığımız anlarda da seç�m yapma gücümüzü koruyacağımız �ç

kaynaklarımızla buluşmak. B�rb�r�n� tak�p eden �k� oturumdan oluşan bu atölye,

ebeveynlere, eğ�tmenlere ve sevd�kler�yle �l�şk�ler�n� güçlend�rmek �steyen tüm

yet�şk�nlere açık.

 “ S A B R I M
  T A Ş T I ! ”



Eğ�tmen hakkında

G�zem Alav Şapçı, CNVC Sert�f�kalı Ş�ddets�z İlet�ş�m Eğ�tmen Adayı V�vet 

Alev�’n�n eğ�tmenl�ğ�nde 2015’te başladığı Ş�ddets�z İlet�ş�m yolculuğunun

hayatına kattığı zeng�nl�ğ� toplumun farklı kes�mler�yle paylaşıyor. Kurduğu

“A�le İç� Şefkat” oluşumu altında atölyeler ve b�reb�r empat�k destek çalışmaları

sunarken Boğaz�ç� Ün�vers�tes� Yaşam Boyu Eğ�t�m Merkez�, Başka B�r Okul

Mümkün g�b� kurumlar bünyes�nde de �let�ş�m temell� programlar

düzenl�yor.“Ş�ddets�z İlet�ş�m: B�r Yaşam D�l�” k�tabının güncellenen baskısının

çev�rmenl�ğ�n� üstlenen G�zem, ş�ddets�zl�k b�l�nc�n�n yaygınlaşması n�yet�yle

Türk�ye Ş�ddets�z İlet�ş�m Derneğ�’nde de akt�f görev alıyor. Sabancı Vakfı H�be

Programı’nca desteklenen “Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar Projes�’nde “Yaşamı

Zeng�nleşt�ren Eğ�t�m” programını V�vet Alev� ve Judy Ble�l Saruhan �le sundu.

Global Ş�ddets�z İlet�ş�m ağıyla etk�leş�m �ç�nde, Gabr�ele Grunt’un

mentorluğunda ve Deborah Bellamy’n�n asesörlüğünde yolculuğuna devam

ed�yor.

@a�le�c�sefkat

Buluşma tar�hler�: 8 ve 15 Ocak 2021 (atölye b�rb�r�n� tamamlayan �k� oturumdan oluşur)

Saat: 20.30-22.30

Yer: Zoom

Katılım ücret�: 250 TL

Kontenjan: 30 k�ş� �le sınırlıdır.

Kayıt �ç�n merhaba@ebeveyndestek.com'a ma�l atab�l�rs�n�z.


