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Ebeveynler-Bakıcılar için Bilgiler (3/3): Çocuklarının eğitiminde ortak olarak ebeveynler-bakıcılar 
 
Bir ebeveyn-bakıcı olarak, çocuğunuzun eğitimine dahil olma hakkınız vardır.  Ev ve okul arasında güçlü bir 
ortaklık, öğrenmeyi desteklemenin iyi bir yoludur.  Bu, diğer ailelerle tanışmanın bir yolu da olabilir.  
 
Çocuğumun eğitimine nasıl dahil olabilirim? 
 

• Evde, çocuğunuzla öğrenimi ve okuldaki günü hakkında konuşun.  Bunu ana dilinizde ve/veya İngilizce 
olarak yapabilirsiniz. 

• Okuldan alınan bilgi ve raporları okuyun ve yorumlarınızı sunun 

• Endişeleriniz varsa, okul personeli ile konuşun 

• Çocuğunuzun gelişimini görüşmek ve gelecekteki öğrenmeyi planlamak için okul etkinliklerine ve 
toplantılarına katılın  

• Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi paylaşmak için Ebeveyn Konseyi'ne veya diğer okul gruplarına katılmayı 
düşünün 

 
Çocuğumun evde öğrenmesine nasıl yardımcı olabilirim? 
Çocuklardan öğrendiklerini açıklamalarını isteyin.  Bu, ana dilinizde veya İngilizce olabilir.  Tüm detayları 
anlamasanız bile bu onların öğrenmesine yardımcı olur.   
 
Bazı çocukların ödevleri olabilir.  Ev ödevi pratik olabilir, örneğin yemek pişirmek, okumak, oynamak veya 
okuldan öğrenilenlerin tekrarı.  İyi çalışma alışkanlıkları geliştirmek, çocuğunuzun öğreniminde daha 
bağımsız olmasına yardımcı olacaktır.  Ev ödevi bir sorunsa, yardım için okulla konuşun. 
 
Çocuğumun öğrenmesiyle ilgili endişelerim varsa ne yapmalıyım? 
Bazı çocukların okulda ekstra desteğe ihtiyacı vardır.  Bu duygusal, davranışsal veya öğrenme ihtiyaçları için 
olabilir.  Ekstra destek daha kısa veya daha uzun bir süre için olabilir.  Bu, uygun olduğunda, daha yetenekli 
öğrenciler için ek zorluk sağlamayı içerir.   Okullar, değerlendirme yoluyla ve ebeveynler/bakıcılar ve 
öğrencilerle konuşarak öğrenme ihtiyaçlarını belirleyecektir. 
 
Endişeleniyorsanız, kreşten veya okulda yardım istemeniz önemlidir.  Ayrıca çocuğunuzu yardım istemeye 
teşvik edin.  İhtiyacınız olduğu anda personelle konuşun.  Okullar, çocuğunuzun öğrenmesini 
destekleyebilecek uzmanlardan yardım alabilir. 
 
Okula faydalı olacak ne sunabilirim? 
Zaman, eller, fikirler, enerji, beceriler, destek. 
Çocuğunuzun yaşına ve ne kadar dahil olmak istediğinize bağlı olarak şunları yapabilirsiniz: 

• sınıfa yardım edebilirsiniz – örneğin çocukların kitap okumasını dinlemek  

• öğrencilere akıl hocalığı yapmak 

• açık hava projelerine ve müfredat dışı etkinliklere yardımcı olabilirsiniz 

• gezilere çıkabilirsiniz 

• deneyim ve becerilerinizi paylaşabilirsiniz 

• sınav zamanında yardım edebilirsiniz  

• Ebeveyn Konseyi'ne katılabilirsiniz 

• bağış toplama konusunda yardımcı olabilirsiniz 
 
Okulun neye ihtiyacı olduğunu ve neler sunabileceğinizi sorun.  
 
 
İki dil bilen ebeveynler/bakıcılar için diğer bilgi broşürleri 

• İskoçya'da Eğitim 

• Değerlendirme, Bildirim ve Nitelikler 
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Bunlara henüz sahip değilseniz okuldan isteyebilirsiniz. 
 


