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Ebeveynler uzaktan eğitime nasıl yardımcı olabilir? 

Öğrenme ve ders yapma okulda değil de evde gerçekleştiğinde bu durum, evdeki herkes için zorlu bir görev 

haline gelir. Ebeveynlerin uygun ortam koşulları oluşturması, derslerin başarılı olmasına yardımcı olur. Çocuğun 

dersleri ve ebeveynlerin kendi işleri/görevleri düşünülerek bir plan yapılabilir ve evdeki oturma odası belli 

zamanlarda ortak bir çalışma alanına dönüştürülebilir. 

Evde öğrenmenin temelinde kendinize ve çocuklarınıza yönelik düzenlilik ve gerçekçi talepler yer alır. Tabii ki bu 

durum tüm ders saatleri için değil, günde 3-4 saat için düşünülebilir. 

Uzaktan eğitim kontrol listesi  

1. Düzenlilik:  
• Ders saatleri: 

o Erken kalkın ve kahvaltı yapın 

o Ders saatlerini, çalışma/yemek masasında olacak şekilde ayarlayın 

o Düzenli olarak kısa ve uzun molalar verin, “ders konularını” değiştirin ve → zamanlayıcı ayarlayın 

o Günlük ve haftalık planlar yapın - tamamlanan görevlere tik atın 

o Zinde kalmak için çeşitli aktiviteler yapın (dışarda yürümek, spor yapmak, masa oyunları...) 

2. Öğrenme Ortamı 
• Mümkünse ders için sessiz bir ortam oluşturun (ideal olan ayrı bir oda, çalışma masası, sandalye ve 

gerekli diğer malzemelerin bulunması) 

• Ayrı bir odada çalışmak özellikle video konferanslar için faydalıdır 

• Mümkünse sabit ve hızlı bir internet bağlantısı edinin 

• Gerekli materyallere sahip olun 

o Bilgisayar, tablet, cep telefonu kiralayın veya ikinci el satın alın ya da Noel hediyesi olarak alın 

o Bir yazıcı satın almayı planlayın (başka ailelerle ortak alabilirsiniz)  

o Cihazlar şarj edilebilir, işlevsel ve kolay kullanılabilir olmalıdır  

o Kulaklık ve mikrofon satın alın (örneğin 3 Avroya kadar indirimde olanlar)  

o Kalem, ped, kartuş gibi malzemeleri kontrol edin  

o Klasörleri kontrol edin (içindekiler tablosu oluşturun, düzenli not alın, her şeyi dosyalayın)  

3. Destek 
• Ebeveynler, ders saatlerinde öğretmenlerin açıklamalarına yorum yapmamalı ve derse müdahale 

etmemelidir. Yalnızca çocuklara  

o bazı şeylerin gösterilmesi için onları motive etmeli ve desteklemelidir: Ev ödevleri / günlük ödevleri / 

IServ  

o IServ platformu ile ilgili bilgi gerektiğinde arkadaşlarına ya da öğretmenine soru sormaya teşvik edin  

o Herhangi bir problem olduğunda / yeni durumlarla karşılaşıldığında öğretmenlerini bilgilendirin 

• Güncel bilgileri öğrenin ve çocuğunuza iletin 

o Anasayfa / Ebeveyn Grupları / IServ 

• Geribildirim iletin ve iyileştirmek için önerilerde bulunun  


