
 Ergenlk dönem çocukluktan erşknlğe geçş dönemdr. Bu dönem breysel farklılıklar 
göstermekle brlkte 11-20 yaşlarını çerr. Bu dönem hem çocuk çn hem de ale çn zor geç-
mektedr. Ergenlk dönemn bazıları sakn geçrrken bazıları se  fırtınalı atlatır. Anne-babala-
rın ergenlk dönemnde, çocuklarında ne gb değşklkler olduğunu blmes sorunların nedenn 
daha y anlamalarını sağlayacaktır.

Tutarsız Duygu Durumu; Sakin, uysal, mutlu çocuk gitmiş, yerine tanımakta zor-
landığınız dakikası dakikasına uymayan huysuz, inatçı, mutsuz, öfkeli ergen gelmiştir. Neşeli 
ve mutlu iken, çok kısa bir sürede tamamen farklı bir hale gelebilir. Duyguları iniş ve çıkışlar 
gösterir. Çabuk sevinir, çabuk üzülür, birden sinirlenir, olur olmaz şeyleri sorun yapar. Tepki-
lerini  tahmin etmek zordur.

Hızlı Gelişim; Bu dönemde çocuklarda hızlı bir fiziksel gelişim vardır. Hızlı boy ve 
kilo artışına hormonların artmasıyla vücutlarında bir takım değişimler eşlik etmektedir. Bi-
reyin hızlı büyümeye uyum sağlayamaması sonucu sakarlığı artmaktadır.

İlginin Bedene Yönelmesi;  Bu dönemde bedensel değişim gencin ilgi alanının 
temelini oluşturur, yani onun için en önemli şey dış görünüşüdür. Özellikle kızlar ayna kar-
şısında süslenmek için saatlerce zaman harcayabilirler. Yüzlerindeki bir sivilce onların 
kabusu haline gelebilir. Özellikle genç kızlar güzel görünmek, kilo vermek, zayıflamak için 
aşırı çaba harcarlar.

Yalnız Kalma İsteği; Kendisiyle baş başa, yalnız kalma isteği bu çağdaki kız ve erkeklerde görülen genel bir durumdur. Bu 
dönemde ailesiyle iletişim sorunları yaşayıp ailesinden uzaklaşırken arkadaşları ile daha fazla zaman geçirmeye başlamıştır. Arka-
daş grubuna dahil olma onun için çok önemli hale gelmiştir. Arkadaşları tarafından beğenilmek onlar için büyük öneme sahiptir. 
Bazen arkadaş grubundan dışlanmamak için yanlış davranışlarda bulunabilirler.

Kurallara Uymakta Zorlanırlar; Ergenlik döneminde otoriteye karşı olma, söz dinlememe, eleştirme, hata bulma 
gencin davranışlarındandır. Yasakları saçma ve kendisine tanınan hakları yetersiz bulurlar. Evdeki ya da okuldaki kurallardan sıkı-
lır, kuralların, yasakların çok olduğundan yakınırlar.Bağımsız olmayı kendisine karışılmamasını isterler. Anne, baba ya da öğret-
menden gelen uyarılara çabuk tepkide bulunurlar. Çabuk öfkelenip gereğinden sert tepkide bulunurlar. Kısacası bu dönemde ol-
dukça asi olurlar.

Güvensizdirler; Ergenlik döneminin temel özelliklerinden biri olan güvensizlik, ergenin atılgan, gösterişçi ya da çekingen 
bir birey olmasına sebep olabilir. Bu evrede ergen, başkalarının kendisi hakkında verecekleri hükümler konusunda aşırı derecede 
duyarlıdır. Çocukların kendilerine olan güvenlerinin azalmasının nedeni onlardan beklenen rollerin yoğunluğudur. İyi bir öğrenci, 
iyi bir evlat, iyi bir abla ya da ağabey… İşte çocuklardan beklenen mükemmeliyetçi özellikler özgüveni sarsar. Ayrıca bu dönemde 
çekingenlik oluşabilir ve kendilerini  gizleme eğilimi görülebilir.Hayalcilik oluşabilir. Genç nelerden yoksunsa, nelere arzu duyu-
yorsa o şeylerin hayalini kurar.

Başarıları Düşebilir; Ergenin yoğun çatışmalar yaşaması, ilgisinin daha çok kendine ve arkadaşlarına yönelmesi öncelikle-
rinin değişmesine ve bazı görevlerini ihmal etmesine neden olur. Bunun sonucunda ders başarısında düşüş yaşayabilir.
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 Gelişim bireyseldir ve her 
birey farklı özellikler göste-
rir. Bu nedenle, burada sa-
yılan özelliklerin hepsinin 
ergenlik dönemindeki her-
keste görülmesi şart değil-
dir ve şiddeti de bireysel 
farklılıklar gösterir. 
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