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Ebeveynler için Bilgi: Çocuklarının Eğitiminde Anne ve Babaların Katkısı 
 

Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun eğitimine katkıda bulunmak doğal hakkınızdır. Öğrenim ve 
bireysel gelişmelerinde çocuk ve gençler için en etkili destek, çocukların sevgi ve özenle 
yetiştirilmesi ve faydalı bilgi alış-verişine dayalı sıkı ev-okul işbirliğidir.  Çocuğunuzun eğitimine 
olan merakınız ve katkılarınız, çocuğunuza eğitimine değer verdiğinizi gösterir. Çocuğunuzun 
eğitimine katkıda bulunmanız aynı yaştaki çocuklara sahip olan diğer kişilerle bağlantı kurmanız 
ve arkadaşlıklar edinmeniz için etkili bir yoludur. 
 

Çocuğumun eğitimine nasıl katkıda bulunabilirim? 
Şu anda bile evde çocuğunuzun eğitimine çok büyük katkıda bulunuyorsunuz ve kendi çoğunuzla 
ilgili bildikleriniz eğitim elemanları için çok faydalı olmaktadır. 
 

• Evde, çocuğunuzun o gün ne öğrendiklerini konuşun ve ödevlerinde onlara destek olun 
• Her hangi bir konu hakkında endişe duyuyorsanız okul öğretmenleriyle görüşün 
• Eve yollanan mektup ve gelişme raporlarını okuyun ve yorumlarınızı geri yollayın 
• Çocuğunuzun kaydettiği gelişmeler hakkında bilgi almak ve ileriye dönük öğrenim 

hedeflerini belirlemek üzere okulun düzenlediği faaliyet ve toplantılara katılın  
• Veli Kuruluna üye olun ve bu şekilde kendi çocuğunuz ve başkaları için öngörülen planları 

yönlerdirmeye yardımcı olun 
 

Verebileceğiniz en etkili destek, çocuğunuzla olan ilişkinize dayanır; okula devam, dönem 
boyunca ödev ve derslerin zamanında yapılması ve düzenli uyku almaları, sağlıklı beslenmeleri 
ve spor yapmaları konularında onlara destek olun. 
 

Çocuğumun ödevlerine nasıl yardımcı olabilirim? 
En önemli nokta ilgi duymanız olacaktır. Tüm ayrıntılarını anlayamazsanız bile Đngilizce veya 
kendi dilinizde çocuğunuzun öğrendiklerini size tekrarlattırmanız  öğrendiklerini pekiştirecektir. 
Soru sormak, övmek ve dinlemek her zaman faydalıdır. 
 

Çocuğunuzun ödev yapması ve kitap okuması için vakit ve yer ayırmasına yardımcı olun. Ara sıra 
verilen ödevler, bir konuyu araştırma veya pratik şeyler yapma şeklinde olacaktır ve bu öğrenimi 
normal aile yaşantınız çerçevesinde gerçekleştirebilirsiniz – yemek pişirme, okuma, oyun gibi. 
Çocuğunuz büyüdükçe ona düzenli çalışma alışkanlığı verebilirseniz ileride bağımsız çalışabilen 
başarılı bir öğrenci olur. Ödev gerçekten sorun yaratıyorsa bunu okulla görüşün. 
 

Çocuğumun eğitimi konusunda endişelerim varsa ne yapmam gerekir? 
Duygusal, davranışsal ve öğrenme sorunlarına bağlı olarak eğitimleri boyunca bazı çocukların ek 
desteğe ihtiyacı vardır.Yetenekli ve üstün zekalı çocuklar dahil bazı öğrenciler belli aşamalarda, 
kısa süreli veya yıllar süren desteğe ihtiyaç duyar. Öğretmenlerin, bu öğrenim ihtiyaçlarını, öğ-
rencinin eğitimsel gelişmelerini değerlendirdikçe tespit etmeleri genelde mümkündür. Ebeveyn-
ler, olası sorunları zamanla farkedebilir, ayrıca çocuk ve gençler zorlandıklarını kendileri de 
anlarlar. 
 

Çocuğunuzun ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için anaokul veya okuldan yardım isteyin 
ve yardım istemesi için çocuğunuzu teşvik edin. Bir sorun olduğunu anlar anlamaz öğretmenlerle 
görüşün. Okul, çeşitli uzmanların yardımını isteyerek ilave destek düzenleyebilir. 
 

Okula ne şekilde faydalı katkıda bulunabilirim? 
Boş vakit, bir çift el, fikirler, canlılık, beceriler, destek.  Çocuğunuzun yaş ve aşamasına ve ne 
kadar katkıda bulunmak istediğinize bağlı olarak desteğiniz  sınıfta yardım, okuma 
programlarında yardım, bireysel düzeyde bir öğrenciye kılavuz olma, okul dışındaki projelerde 
yardım, gezilere katılma, tecrübe ve becerilerinizi paylaşma, sınav günlerinde yardım, Veli 
Kurulu’na üye olma ve hayır amaçlı para toplama  şeklinde olabilir. Seçenekler hakkında bilgi 
alın ve boş zaman ve ilgi alanınız doğrultusunda size bir görev verilebilir. 
 
EAL (Ek Dil Olarak Đngilizce) Servisinin ebeveynler için diğer broşürleri: 
Değerlendirme, Raporlama ve Diplomalar 
Değerlendirme, Raporlama ve Diplomalar 
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