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EVDEN ÖĞRENİM: ANNE-BABALAR VE 
BAKICILAR İÇİN BİLGİ 

Evden öğrenim sürecinde çocukları desteklemeye yönelik öneriler, ipuçları ve kaynaklar.  

 

EVDEN ÖĞRENİM HAKKINDA  

Çocuğunuzun evden öğrenimine yardımcı olmak için yapabileceğiniz en önemli şey rutin, destek 
ve teşvik sağlamayı sürdürmenizdir. Hiç kimse sizden bir öğretmen ya da konunun uzmanı 
olmanızı beklemiyor. 

Çocuğunuzun okuluyla iletişimi kesmeyerek son gelişmeleri izlemeniz önemlidir. 

Çocuğunuzun okulu: 

• çocuğunuzun öğretmenlerinin sorumluluklarını ve öğrencilerle anne-babaların ve bakıcıların 
yapması gerekenleri açık şekilde bildirecektir 

• çocuğunuzun yapacağı öğrenim faaliyetlerini temin edecektir 

• anne-babalar ve öğrencilerle okul internet sitesi, haber bültenleri ve e-posta gibi normal 
kanallarla iletişimde bulunacaktır 

• çocuğunuzun evden öğrenimini desteklemek amacıyla onun kullanabileceği çevrim içim 
araçları anne-babalara ve öğrencilere bildirecektir. 

Evde bilgisayar ya da internetiniz yoksa okulunuz çocuğunuzun ödünç almaya ihtiyacı olup 
olmadığını ve çocuğunuzun öğrenim materyallerini nasıl edinebileceğini görüşmek için sizinle 
iletişime geçecektir. 

 

BİR ÖĞRENİM ORTAMI DÜZENLEME 

Her ev farklıdır. Mümkün olan durumlarda öğrenim oturma odası ya da yemek odası gibi ailenizin 
ortak yaşam alanında gerçekleşmelidir. Bu alanlar çocuğunuzun kendini izole hissedebileceği ya 
da göz kulak olmanın daha zor olabileceği yatak odasından daha iyidir. 

 

Bu ortamda: 

• zaman zaman sessizlik sağlanabilmeli 

• siz ya da başka bir yetişkin bulunmalıdır. 

 

UZAKTAN ÖĞRENİM SIRASINDA ÖĞRENCİNİN SORUMLULUKLARI 

Yaşına ve sınıfına bağlı olarak çocuklarınızdan aşağıdakileri yapmaları beklenebilir: 

• öğretmenlerinin dijital platformlardaki duyurularını ve geri bildirimlerini düzenli olarak takip 
etmeleri 

• görevleri tamamlarken ellerinden gelen en iyi çalışmayı sergilemeleri  

• çizelge ve teslim tarihlerine uymak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları 
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• öğretmenleriyle iyi bir iletişim kurup soru veya endişelerini iletmeleri 

• Okullarının davranış kurallarına uymayı sürdürmeleri. 

 

RUTİNLER VE BEKLENTİLER OLUŞTURMA 

Çocuğunuzun evde öğreniminde onu desteklemek için bir rutin geliştirmeniz önemlidir. Bu sayede 
öğrenimi teşvik eden bir ortam sağlanır. 

Her günün başında ve sonunda bir genel kontrol yaparak çocuğunuza aşağıdaki konularda 
yardımcı olun: 

• öğretmenlerinin talimatlarını açık ve tam olarak anlamalarında 

• evde öğrenim için bir düzen oturtup öncelikleri belirlemelerinde. 

Düzenli egzersiz molaları vermeye teşvik edin. Okulunuz muhtemelen bazı egzersizler önerecektir. 

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik edin ve yeterli su içtiklerinden emin olun. 

Özellikle küçükler olmak üzere tüm çocuklar için normal yatış zamanlarını gözetmeye çalışın. 

 

EKRAN KARŞISINDA GEÇİRİLEN SÜREYİ VE ÇEVRİM İÇİ GÜVENLİĞİ 
YÖNETME  

Çocuğunuz muhtemelen çevrim içi zaman geçireceğinden çevrim içi güvenliği hakkında onlarla 
konuşmanız önemlidir. Böylece iyi dijital tercihlerde bulunabilir ve bilgi ve iletişim teknolojilerini 
sorumlu şekilde kullanabilirler.  

Çocuklarınızla aşağıdaki konularda konuşmayı düşünebilirsiniz: 

• yalnızca okulları ya da Eğitim Bakanlığı (DET) tarafından önerilen çevrim içi araçları 
kullanma 

• çevrim içi iletişim sırasında aynı yüz yüze konuştuklarında olduğu gibi saygılı olma 

• dijital cihazları evin paylaşılan alanlarında kullanma. 

Anne-babalar ve bakıcılara yönelik çevrim içi güvenliğe ilişkin daha fazla bilgi (İngilizce) için 
www.esafety.gov.au adresine gidiniz 

 

ZİHİN SAĞLIĞI VE ESENLİĞİ KONTROLÜ 

Çocuğunuzun zihin sağlığı ve esenliğini kontrol etmeye her gün zaman ayırmanız önemlidir.  

Çocuğunuzun yeni öğrenim rutinine ve sınıf arkadaşlarıyla bizzat görüşememe gibi değişikliklere 
uyum sağlaması biraz zaman alabilir. Bu yeni duruma her çocuğun tepkisi farklı olacaktır: üzüntü, 
hayal kırıklığı, endişe ve hatta öfke hisleri bile normaldir. 

Çocuğunuza yardımcı olmak için:  

• nasıl hissettikleri hakkında onlara konuşma fırsatı verebilir ve söyleyeceklerini 
dinleyebilirsiniz 

• taşıyabilecekleri endişeleri gidermek için kendi başlarına veya sizinle yapabileceklerini 
belirleyebilirsiniz  

http://www.esafety.gov.au/
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• uzaktan öğrenim hakkında ne hissettiklerini ve yardımcı olabileceğiniz hususlar olup 
olmadığını onlara sorabilirsiniz. 

Çocuğunuzun sağlığı ve esenliği hakkında başka endişeleriniz varsa lütfen yardım için okulunuza 
başvurunuz. 

 

İLAVE İHTİYAÇLARI OLAN ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARINA VE 
BAKICILARINA ÖNERİLER 

Çocuğunuzun ilave ihtiyaçları varsa bireysel bir eğitim planı hakkında öğretmeniyle görüşebilirsiniz. 
Bu plan evden öğrenimlerinde onlara yol gösterecektir.  

DET internet sitesinin anne-babalara yönelik sayfasında (www.education.vic.gov.au/parents) 
evden öğrenimi desteklemede anne-babalara yardımcı olmaya yönelik İngilizce daha fazla bilgi 
mevcuttur. 

Understanding learning difficulties for parents: a practical guide (Anne-babalar için öğrenme 
zorluklarını anlama: pratik kılavuz) adlı İngilizce ayrıntılı bir kılavuz da mevcuttur. Öğrenme 
zorlukları hakkında pratik tavsiyelerle önerilen uygulamalar listesini içerir. www.uldforparents.com 
adresinden ulaşabilirsiniz  

 

OKUMA-YAZMA VE MATEMATİK KAYNAKLARI VE İPUÇLARI 

Çocuğunuzun evden öğrenimi sırasında onu desteklemek için okulunuzun sağladığı kaynak ve 
materyallere ek olarak aşağıdaki kaynakları da kullanabilirsiniz. Tüm bu kaynaklar İngilizcedir: 

Okuma-yazma ve matematik: 
Çocuklarının okuma-yazma ve matematik becerilerini oluşturmada anne-babalara ve bakıcılara 
ipuçları www.education.vic.gov.au adresinden indirilebilir. Şunu arayın: get involved in literacy and 
numeracy (okuma-yazma ve matematik konularına dahil olun)  

Premiers’ Okuma kampanyası: 
Bu kampanya çocukları ve öğrencileri doğumdan 10. sınıfa kadar yıl boyunca bir kitap seti 
okumaya ve çabalarını çevrim içi kaydetmeye teşvik eder. www.education.vic.gov.au adresinden 
kayıt yaptırabilirsiniz. Şunu arayın: premiers reading challenge (premiers’ okuma kampanyası) 

Evde okuma-yazma ve matematik: 
Anne-babalar ve bakıcılar çocukların matematik becerilerini geliştirmeye yardım etmede önemli bir 
rol oynarlar. Ailelere yönelik öneri ve kaynaklar www.education.vic.gov.au adresinden indirilebilir. 
Şunu arayın: mathematics and numeracy at home (evde okuma-yazma ve matematik) 
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