TED KONYA KOLEJİ
EV ÖDEVLERİNDE ÇOCUĞUMA NASIL YARDIMCI OLURUM?

Ödev, tüm dünyada ortak kullanılan bir öğretim uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır.
Öğretimin sınıf dışındaki bir uzantısı olarak ödev, belli bir konu veya ünite ile ilgili olarak
öğrencilerden yapmaları istenen zihinsel ve bedensel çalışmaların tümü olarak tanımlanır.
Sınıf dışında gerçekleştirilmesi planlanan ödev çalışmalarını, öğretim sürecinin dışında kalan
bir öğe olarak değil, öğretim sürecini destekleyen bir öğe olarak görmek gerekir.
Ödev,
 Eski öğrenme etkinliklerinin anlamlandırılmasında
 Yeni deneyimlerin edinilmesinde
 Öğrencilerin bilgi ve olgunluk seviyelerini ortaya çıkarmada
 Kazanılmış bilgi ve becerileri, yeni problemlere uygulamak suretiyle daha iyi
benimsemelerinde
 Akademik başarıyı artırmada
 Sorumluluk duygusunu geliştirmede
 Ailenin çocuğun okuldaki durumu hakkında bilgi sahibi olmasında en etkili araçlardan biri
olarak görülmektedir.
Ödev yapma, ilkokula yeni başlayan öğrenciler için sıkıcı ve çok zaman alan bir çalışma
olarak görülebilir. Aileler tarafından ödev yapma, kazanılması gereken yeni bir beceri olarak
düşünülmeli ve aşağıdaki hususlarda özen gösterilmelidir.

1. Çocuğunuza Evde Uygun Çalışma Ortamı ve Araç-Gereç Sağlamak
Çocuklar ödevlerinin büyük bir kısmını evde yapmaktadırlar. Bu nedenle, çocuğunuzun evde
rahat çalışabilmesi için bir çalışma odası düzenleyin ve çalışma odasının
 Mümkün olduğunca sessiz ve iyi havalandırılmış olmasına
 Yeteri kadar aydınlatılmış olmasına
 Dikkatini dağıtacak uyaranlar içermemesine dikkat edin.
Düzenlediğiniz çalışma odasında çocuğunuzun ödev yaparken kullanacağı bir çalışma
masası olmalıdır. Çalışma masası, çocuğunuzun boyuna göre ayarlanmalı ve ödev yaparken
gerekli olabilecek bütün malzemeler üzerinde olmalıdır.
2. Ödev Zamanı Belirlemek
Özellikle ilkokulun ilk yıllarında çocuklar ev ödevi yapma zamanını planlamada güçlükler
yaşayabilmektedir. Ödev zamanını belirlerken,
 Çocuğunuzun dinlenmiş ve bütün ihtiyaçları karşılanmış olmasına
 Belirlediğiniz ödev yapma zamanının mümkünse her gün düzenli olarak kullanılabilecek
bir zaman dilimi olmasına
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kullanmasına özen gösterin.
3. Çocuğunuzun
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Sağlamak-Yardım

İstediğinde

Yardımcı Olmak

Ev ödevleri çocuklar için önemli bir sorumluluktur. Çocuğunuzun ödevi ile ilgili olarak sizden
yardım talebi olduğunda, bu yardım ödevi yapmaya yönelik değil onu yönlendirmeye yönelik
olmalıdır. Çocuğunuzun ödevi ile ilgili tüm sorularına cevap vermeniz gerekli değildir.

Yapmanız gereken, çocuğunuzun sorduğu sorulara ilgisiz kalmamak ve uygun başvuru
kaynaklarına onu yönlendirmektir.
4. Ev Ödevlerini Kontrol Etmek

Çocuğunuzun yaptığı ödevleri kontrol etmeniz, çocuğunuzun yaptığı hataları fark etmesi,
düzeltmesi ve eksiklerini tamamlaması için fırsat olacaktır. Çocuğunuz ödevini bitirince sizin
tarafınızdan takdir edilmesi, özgüveni ve özdisiplinini geliştirmesine yardımcı olacaktır.
5. Çocukların Ev Ödevlerine Olan Yaklaşımlarını Etkileyecek Olumlu Tutumlar
Göstermek
Çocuğunuzun ödevlerine karşı göstereceğiniz
 Aşırı ilgili/ilgisiz
 Baskıcı
 Başka öğrenciler ile kıyaslayıcı
 Öğretmeni eleştirici tutumlar çocuğunuzun ödevden hoşlanmamasına ve ödev yapma
isteğinin gün geçtikçe azalmasına sebep olabilmektedir.
Çocuklar ev ödevlerinin çok olmasından dolayı yakınabilirler. Çocuğunuz ödevlerini
gerçekten yetiştiremiyorsa sınıf öğretmeni ve PDR uzmanından konu hakkında yardım
talebinde bulunabilirsiniz.

6. Ödev Yaparken Çocuğun Dinlenmesini ve Enerji Toplamasını Sağlamak

Çocuğunuz ödevini yaparken hem sıkılmasını önlemek hem de dinlenip enerji toplamasını
sağlamak amacıyla kısa süreli aralar vermesini sağlayın.

Öğretmenler aileler için çocuklarının öğrenimleriyle ilgili olarak rehber kişi durumundadırlar.
Düzenli aralıklarla çocuğunuzun öğretmenleri ile görüşerek çocuğunuzla ilgili bilgi almak ve
çocuğunuza nasıl yardımcı olabileceğiniz konusunda danışmak hem siz hem de çocuğunuz
için faydalı olacaktır.
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