İlkokula giden çocukları olan ebeveynler için ev ödevleri broşürü
Ev ödevleri İsviçre’deki okullarda uzun bir geleneğe sahiptir. Ev ödevleriyle okulda öğrenilenler
tekrarlanır ve pekişir. Çocuklar bazı işleri kendi başlarına yapmayı öğrenirler. Aynı zamanda ebeveyn
olarak çocuğunuzun okulda neler yaptığı konusunda bir bakış açısı kazanırsınız.
Ev ödevleri çocukların yapması gerektiği bir zorunluluktur. Ebeveynler ev ödevlerinin yapıldığından
emin olmalıdırlar. Bunun için okullar desteklerini sunarlar.
Çocuğunuz hangi şekilde daha iyi öğreniyor?
-

-

-

-

Çalışma alanı: Çalışma alanı sakin ve düzenli olmalıdır.
Kitapları ve kalemleri hazır olmalıdır. Televizyon ve cep
telefonu kapalı olmalıdır.
Düzenli öğrenme saatleri: Öğrenme saatleri günlük akış
içerisinde net bir şekilde planlanmalı, örneğin öğlen
yemeğine göre.
Televizyon, bilgisayar oyunları, cep telefonu: Ev
ödevinden önce ya da sonra kullanılmamalı (30 dakika
bekleyin). Beynin öğrendiklerini kaydedebilmesi için zamana
ihtiyacı vardır.
Hareket, sağlıklı beslenme ve molalar başarılı öğrenme için
yararlıdır.

Tekrar etmek, öğrenilen bilgilerin
pekişmesi için önemlidir. Doğru
tekrarlar şöyledir:
- 20 dakika sonra
- Aynı gün
- Bir gün sonra
- Üç gün sonra
- Bir hafta sonra
- Bir ay sonra

Tek başına öğrenmek için öneriler
Çocuklar kişilikleri ve yaşlarına göre farklı şekilde öğrenirler. Az ya da çok ebeveynlerin desteğine
ihtiyaçları vardır. Öğrenme zorluğu olan çocukların özel bir refakate ihtiyaçları vardır.
Ebeveynler şu şekilde destek verebilirler
-

Ev ödevlerine ilgi gösterin. Çocuğunuzun ödevleri size
açıklamasına fırsat verin. Bir anda fazla soru yöneltmeyin.
Cevap vermesi için zaman tanıyın.

-

Çocuğunuzun yanında olun. Çocuğunuz sizden yardım
istediğinde sadece yardım edin.

-

Direkt çocuğunuzun yanında oturmayın.

-

Çocuğunuz ödevi kendisi yapmalı.

-

Çocuğunuz sizden bunu isterse eğer ödevlerini kontrol edin.

-

Çocuğunuz ödevi doğru anladı mı? Tam olarak hedef nedir? Çocuğunuz neyi yapabilmeli?

-

Yardımcı malzemeler: Çocuğunuz ödevi çözümleyebilmesi için hangi dokümanlara ihtiyacı var?
İlaveten hangi yardımcı malzemeler ve dokümanlar temin edilmeli?

-

Planlama: Çocuğunuz kendini daha iyi organize etmesi ve hedefe daha kolay ulaşabilmesi için
açıklamalar yapın. Çocuğunuza ödevleriyle ilgili bir liste hazırlatın. Çocuğunuza planlama
konusunda yardımcı olun, hangi sıralamada ve ne zaman ev ödevlerinin yapılacağına dair.
Gerekirse ödevlerin teslimat tarihlerine göre sıralanması konusunda destek verin. Sınavlar için
öğrenmek, tekrarlar için zaman gerektirir: Erken dönemde başlayın!

Çocuğunuz
ödevlerini
kendi
çözemiyorsa,
çocuğunuzu
sorularıyla birlikte öğretmenine
yönlendirin. Gerekirse öğretmeni
bilgilendirin. (Telefon görüşmesi,
iletişim defteri, mail ya da kısa bir
mektup).

-

Kim yardım edebilir: Belki büyük kardeşler ödevlerde yardımcı olabilirler? Okulun sunmuş
olduğu ödev yardımı ve etüt hizmetlerini kullanın. Siz daha fazla yardımcı olamıyorsanız,
çocuğunuzun öğretmeni ile iletişime geçin.

Okul önemlidir! Bunu sizin ilginizle gösterin.
-

Çocuğunuzun okul ile ilgili yaptıklarına ilgi gösterin.

-

Çocuğunuzun yanında olun.

-

Çocuğunuz bir şey başardığında sevincinizi gösterin.

-

Çocuğunuzu ilk anda bir şeyi başaramadığında konunun üzerine gitmesi ve pes etmemesi
konusunda cesaretlendirin.

-

Başarısızlık durumunda çocuğunuzu teselli edin ve bir sonraki sefer için cesaretlendirin.

-

Çocuğunuzun notları ya da sonuçlar yerine çalışmalara katılımını daha çok övün.

Çocuğunuzun öğretmenleriyle diyalogunuzu koruyun
Çocuğunuzun öğretmeni ile olan diyalogunuzu kullanın. Kısa bir iletişim dahi güven oluşturur.
-

Telefon: Dersten önce ya da sonra okulu arayın.

-

İletişim defteri, mektup, not: İhtiyacınız olduğunda çocuğunuzun öğretmenine yazın. Bir
görüşme talebinde bulunun.

-

Ziyaret günleri: Okula gidin ve çocuğunuzun dersini yaşama ve anlama fırsatını değerlendirin.

-

Ebeveyn fırsatı: Ebeveyn fırsatlarına katılın ve ilginizin olduğunu gösterin.

-

Randevu: Çocuğunuzun öğretmeniyle randevulaşın ve çocuğunuzun performansı ve konuşmak
istediğiniz konular hakkında sakince görüşün.

Daha fazla bilgi için:
www.elternwissen.ch, www.sveo.ch, www.schule-elternhaus.ch

Öğrenme ve motivasyon konulu filmler Fabian Grolimund’tan.
YouTube ve www.fritzundfraenzi.ch’de ev ödevleri.

Broşürümüz oniki dilde www.elternwissen.ch/hausaufgaben üzerinden indirilebilir.
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