
Değerli Anne ve Babalar, 
 
Ev ödevleri çocukların sorumluluk duygularını ve öz disiplinlerini geliştirmeleri için önemli bir 
fırsattır. Okuldan eve getirilen her ödev aynı zamanda bir sürü soru ve kargaşayı da birlikte 
getirebilir. Bir çok ailede ödevlerin yapımında veya yaptırılmasında zaman zaman çocuk ve 
anne baba arasında sıkıntı yaşanabilir. Ödevler konusunda bu tür sıkıntılar sıklıkla yaşanıyorsa, 
o zaman bir şeyler yapmamız gereklidir. Bültenimizde, bu konuya ışık tutacak bilgilere 
ulaşacaksınız.  
 
Yararlanmanız dileğiyle... 

Eyüboğlu Eğitim Kurumları 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

 

Ödevde Aile Desteği 
 
Ev ödevleri, öğrencilerin okul içindeki çalışmalarından elde ettikleri bilgi ve becerileri 
geliştirebilmeleri için, öğretmenler tarafından verilen okul dışı etkinlikler olarak tanımlanabilir. 
 
Öğrenciler ev ödevlerini yaparken yeni malzemeler ve bilgilerle yeni deneyimler edinirler. Bu 
deneyimler ise öğrencilerin yetenek, ilgi ve bilgilerinin farkına varmalarına, geliştirmelerine, 
eksik yönlerini görüp tamamlamalarına, düzenli ders çalışma alışkanlığı kazanmalarına, 
ezbercilikten uzak, araştırmaya dayalı bir çalışma biçimi oluşturmalarına, yaratıcılıklarını 
artırmaya yaramaktadır. Dolayısıyla ödev yapmanın iyi notlar almak gibi yakın; başarılı, 
sorumluluk sahibi, yaratıcı, araştırmacı yetişkinler olmaya destek olmak gibi uzun vadeli 
faydaları vardır. 
 
Ödevin Faydası Nedir? 
Ev ödevleri, öncelikle okulda öğrenilen bilgi ve yaşantıların kalıcılığını sağlamak veya bu bilgi ve 
yaşantıları genişletmek amacıyla verilmektedir.  
 
Öğretmenler ödev verirken öğrencilerin; 
• Öğrendiklerini tekrar etmelerini ve uygulamalarını,  
• Bir sonraki günün dersine hazır olmalarını,  
• Kütüphane, başvuru malzemeleri ve ansiklopediler gibi kaynakların nasıl kullanılacağını 
öğrenmelerini,  
• Konuları sınıfta mümkün olduğundan daha kapsamlı bir biçimde araştırmalarını, 
• Zamanla çocukların olumlu alışkanlık ve davranışlar geliştirmelerini amaçlamaktadırlar.   
 
Ödev, çocuklara bağımsız çalışmayı öğretir, sorumluluk ve kişisel denetim konularında 
cesaretlendirir (ödevler kimi genç bireylere zamanı yönetmek ve zaman sınırlamaları ile 
tanışma imkanı sunan ilk deneyimlerdir); ve öğrenme sevgisini aşılar. 
 
Veli Olarak Çocuğunuzun Ödevine Yardımcı Olurken... 
 
Yardım isteyene kadar bekleyin 
Eğer çocuğunuz ya da öğretmenleri sizden yardım istemiyorsa büyük olasılıkla buna gerek yok 
demektir. Bir sorun olduğunu seziyorsanız, tavsiye almak için okulla görüşün. Okul ödevinin 
kendini sorumlu ve kontrollü durumda görmek isteyen çocuğun etki alanına girdiğini 
unutmayın. 
 
Yardım istediğinde erişilebilir ve destekleyici olun 
Ev ödevinin önemine ilişkin tavrınız, çocuğunuzun tavrını da biçimlendirir. Eğer sizin için TV 
programı, onun çarpım tablosunda çalışma ihtiyacından daha önemliyse onun da aynı görüşte 
olmasına şaşırmayın. Ödev konusunda çocuğa yapılacak yardım, çocuğun ödevini yapmaya 
değil, onu yönlendirmeye yönelik olmalıdır. Aksi takdirde, çocuğunuzun çalışma alışkanlığı 
kazanmasını ve sorumluluk duygusunu geliştirmesini engellemiş olursunuz. Sorularını 
cevaplamanız, ödevini sesli okurken dinlemeniz veya sınava hazırlanması için materyallerini 
nasıl organize etmesi gerektiğini öğretmeniz ona nasıl yardımcı olabileceğiniz konusunda 
verilebilecek mükemmel örneklerdir. 
 
Ayrıca, çocukların her yardıma ihtiyaçları olduğunu söylediklerinde yardıma ihtiyaçları 
olmadığını da aklınızdan çıkarmayın. Bazen ne yapacaklarını şaşırdıklarından kolay bir yol 



peşinde koşmaya başlarlar. En küçük bir kışkırtma ile yardıma koşarsanız, çocuğunuzu bağımlı 
olmaya alıştırmış olursunuz. 
 
Çocuğunuzun ev ödevlerine olan yaklaşımlarını etkileyecek olumsuz tutumlar 
sergilemeyin 
Çocuğunuzun ödevlerine karşı aşırı ilgili veya ilgisiz, baskıcı ve arkadaşlarıyla kıyaslayıcı 
tutumlarınız, çocuğunuzun ödevlerden hoşlanmamasına ve ödevini yapamama kaygısı 
duymasına neden olabilir. Bu nedenle, çocuğunuza ev ödevlerinde destek ve rehberlik veren 
tutumlar sergilemeniz önemlidir. Çocuğunuza ödevlerinde yardımcı olmanın en iyi yolu, ona 
yanında olduğumuzu hissettirmek ama masasına oturmamaktır. 
 
Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz 
Anne-babalar her şeyi bilmemekten dolayı rahatsızlık duyarlar, oysa bilmediğinizi kabul etmek 
en akılcı yol olacaktır. Araştırma yoluyla cevaba çocuğunuzla beraber ulaşmalısınız. 
 
Okulla işbirliği içinde olun 
Öğretmenler, anne babalar için çocukları ve onların öğrenimleriyle ilgili her türlü konuda rehber 
kişi durumundadırlar. Bu nedenle, düzenli aralıklarla çocuğunuzun öğretmenleriyle görüşerek, 
ev ödevleri hakkındaki tutum ve beklentileriniz, çocuğunuza ev ödevlerinde nasıl yardımcı 
olabileceğiniz konusunda bilgi alış verişinde bulunmalısınız. 
 
Çocuğunuzu övün 
Tutarlı olarak çocuğunuzun ödev için gösterdiği çabaları takdir edin; onu bazı özel başarıları 
için de övün. Pozitif yorumlar, eleştirel olanlara nazaran çocuğunuzun davranışlarının 
değişiminde daha fazla etkiye sahiptirler. Ev ödevlerinin mükemmelliğe ulaşmayı değil, 
öğrenmeyi hedeflediğini unutmayın. Belirlenmiş programa uygun davrandığı her adımı 
ödüllendirin. Bu tutum, çocuğunuzun öz güven ve öz disiplinini geliştirebilmesi açısından 
pekiştirici bir rol oynayacaktır. 
 
Ödevin aileler tarafından yapılmasının sakıncaları nelerdir? 

• Çocukta güvensizlik, yapamama duygusu oluşur. 
• Ödevin başkası tarafından yapıldığını saklama çabasına bağlı olarak yalancılık gelişir. 
• Kendi görev ve sorumluluklarını başkasının yüklenebildiğini görmekle kolaycılık gelişir. 
• Araştırma becerileri eksik kalır. 

 
Ödev yaparken hangi yaşta nasıl destek verilmeli? 
5-8 yaş arasında ödevi olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli, ödevin hangi saatler arasında 
yapılması gerektiği anlatılmalı. İlk soruları beraber yapıp anlaması sağlanmalı. Çocuk, mutlaka 
gayretlerinden dolayı takdir edilmeli. 
 
8-11 yaş arasında ödevini yapabileceği uygun çalışma ortamı oluşturulmalı. Sadece ödevini 
yapıp yapmadığı kontrol edilmeli, verimli ders çalışma alışkanlığı konusunda desteklenmeli. 
Çocuk mutlaka gayretlerinden dolayı takdir edilmeli. 
 
11 yaşından sonra çocuk kendi başına ders çalışabilmeli. Eğer çalışma konusunda güçlük 
çektiği bir durum varsa destek verilmeli. 
 
“Bütün çocukların ödev konusundaki ihtiyaçlarının farklı olduğunu, çocuğa ev ödevlerinde 
yardım etmenin, onun yerine ödevi yapmak veya ödevi onunla yapmak olmadığını unutmayın.”  
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