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Etkin Ödev Yaklaşımları 
 

Değerli Anne-Babalar,  

 

Bilginin üretimi ve paylaşımında sınırsız imkânlara sahip olduğumuz 21. yüzyılda eğitim 

sistemlerinin tüm bilimsel gelişmeler doğrultusunda yenilenmeleri kaçınılmazdır. Eskiden yalnızca 

kendilerine sunulan bilgilerle akademik yönden başarılı olmaları beklenen öğrenciler, günümüzde 

kendilerini aktif kılan öğrenme süreçleri içinde bilgiye ulaşma imkânına sahipler. Bu bağlamda eğitim 

kurumlarının en önemli işlevi; öğrencilerin bilgiye ulaşabilmeleri, verimli çalışmayı öğrenebilmeleri ve 

alışkanlık kazanmaları için destek olmaktır. İstenilen nitelikte bir eğitimin gerçekleşmesi, öğrencilerin 

öğrenmeyi öğrenmeleri ile gerçekleştirilebilir. Bu ayki bültenimizde sizlerle öğrencilerin bilgiye 

ulaşmada sahip oldukları çalışma alışkanlıklarının ve ders çalışırken kullandıkları yöntemlerin kalıcı 

öğrenmeye ve başarıya etkisini paylaştık. 

 

Ödev Akademik Başarıyı Destekler mi? 

Öğrenmeyi öğrenme, öğrencilerin okulda ders içi ve dışı aktivitelerle kazanmaya başladıkları bir 

beceridir. Bu beceri okul dışında, genellikle de ev ortamında eyleme dökülerek pekişir. Ödevler, 

öğrencinin bu becerisini ortaya koymak ve pekiştirmek adına önemli bir fırsattır. Öğrencilere okuldan 

eve dönerken; öğrenilen bilgileri pekiştirmeleri, bir sonraki günün derslerine hazırlık yapmaları ya da 

yeni bilgiler edinmeleri için öğretmenler tarafından ev ödevi verilir. Ev ödevinin niteliği ve niceliği 

değişkenlik gösterebilir. Bazı ödevler içerik ve öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirme açısından 

farklı nitelikte, ağır ya da hafif olabildiği gibi bu durum öğrencinin ödevi yapıp yapmamasına ya da 

düzenli yapıp yapmamasına göre de farklılık gösterebilir.  

 

Kimi ailelerde ödevlerin devreye girmesiyle birlikte gerginlikler, çatışmalar ve tartışmalar 

yaşanır. Ödev işlevselliğini yitirerek aile içinde sorunlara neden olabilir. Diğer taraftan belki hiç böyle 

bir gerginlik yaşanmamasına rağmen gerçekten ödevlerin amacının ne olduğunu bilmeden çocukları 

doğru yönlendiremiyor olabiliriz. Sürekli gelişen ve değişen bilgi dünyasında ödevlerin amacı ve 

işlevselliğine dair yapılan araştırmalar artmakta ve verilen ödevlerin öğrencilerin akademik başarısına 

etkisinin olup olmadığı konularına cevap aranmaktadır. Ödevlerin etkinliği ve işlevselliği tartışılırken, ev 

ortamında da çocuklarıyla ödev yapma konusunda problem yaşayan anne-babalarda konuya yönelik 

soru işaretleri oluşmaktadır. Peki, ödevler gerçekten akademik başarıyı destekler mi? Ya da ödev 

öğrencinin akademik başarısı dışındaki becerilerini nasıl destekler? 

 

Yurt içi ve yurt dışındaki araştırmalarda, ev ödevlerinin öğrenciler tarafından etkili ve düzenli bir 

biçimde yapılması durumunda akademik gelişime katkıda bulunduğu görülmüştür. Ödevin gelişime 

katkıda bulunduğu alanlar çeşitlilik gösterir. Bu alanları aşağıdaki gibi gruplamak mümkündür. 

 

 Ödevler, sınıfta öğrenilenleri pekiştirmek üzere verilir. Bir ders süresi genellikle 

öğrencilerin yeterli uygulama yapmalarına yetecek kadar uzun değildir. Ödevler bu gibi durumlarda 

önceden öğrenilen bilgi ve becerilerin pekiştirilmesine olanak sağlar.  

 

 Ödevlerin, öğrencilerin bir sonraki derse hazır bulunmalarını sağlamak gibi bir 

amacı da vardır. Verilen ödev, öğretmen tarafından bu amaca hizmet etmek adına da düzenlenmiş 

olabilir. Bu şekilde öğrenciler, bir sonraki dersin temel bilgilerine yönelik hazırlık yapma fırsatı elde 

ederler.  

 

 

 

 



 Ödevin diğer bir amacı, öğrencileri kendi başlarına bağımsız olarak çalışmaya 

yönlendirmektir. Bireysel olarak yapılan ödevler kişiyi kendisiyle baş başa bırakır, yeteneklerinin 

gelişmesine ve bağımsızlık duygusuna alışmasına olanak tanır.  

 

 

 Ödevler, öğrencilerin üst düzey bilişsel süreçlerinin gelişmesine olanak sağlar. 

Öğrencilerin akılcı, sorgulayıcı, yaratıcı ve eleştirel düşünmelerini geliştirici bir fırsat yaratır.  

 

Ödev Sürecinde Etkili Olan Anne-Baba Tutumları  

Ödevin bu işlevleri göz önüne alındığında; öğrencinin öğrendiklerini pekiştirerek bir sonraki 

derse hazır olmasını sağladığını, ders çalışma alışkanlıklarını geliştirdiğini ve öğrencinin üst düzey 

bilişsel becerilerini destekleyerek akademik başarısına katkı sağladığını rahatlıkla gözlemleyebiliriz.  

 

Bütün anne-babalar; öz güveni gelişmiş, kendine yetebilen, kendi kararlarını verip bunları başarı 

ile uygulayabilen çocuklar yetiştirmeyi hedefler. Ev ödevleri de çocukların sorumluluk duygularını ve öz 

disiplinlerini geliştirmelerini sağlayan ve ebeveynlerin tam olarak bu beklentilerine hizmet eden önemli 

bir fırsattır. Bu bağlamda düşünüldüğünde ödev sorumluluğunu öğrenciden çok daha fazla alan anne-

baba tutumlarının olduğu ortamda, ödevler de işlevselliğini kaybetmekte ve bahsedilen amaçlara 

hizmet edememektedir. Bu nedenle ödev sürecinde etkili olan anne-baba tutumlarının üzerinde durmak 

da faydalı olacaktır. 

 

 Başarı için uygun ortam şarttır. Öğrenciler ev ödevlerini zamanı verimli kullanarak 

yapmalı, planlama aşamasında vakitlerini iyi değerlendirmelidirler. Okul dışında ev ortamında da buna 

dikkat edilmesi büyük önem taşır. Öğrencinin gelişigüzel biçimde ödevin başına geçmesi yerine, belli bir 

saatin belirlenmesine çocuğu teşvik etmek, ödev yapmaya yoğunlaşmasına yardımcı olmak gerekir. 

Burada ortam da önemlidir. Anne-babalar çocukları için çalışma köşesi oluşturabilirler. Öğrencinin ödev 

yaparken dikkatinin dağıtılmaması, ihtiyaç duyduğu araç gereçlerin yanında olması gerekir.  

 

 Ev ödevini yaparken öğrencinin kendisinden bekleneni anlaması da önemlidir. 

Çalışmanın amacını anlayan çocuk, zorlandığı yerlerde yetişkinlerden bilgi alabilmelidir. Ancak anne-

baba destek verirken ipucundan öteye gitmemeye dikkat etmelidir. Öğrencinin zorlandığı yerde, eksik 

veya yanlış bilginin önüne geçmek için yönlendirme yapılabilir. Aile, çocuğu olumlu ve teşvik edici 

geribildirimlerle bu süreçte motive edebilir. Ödevin anne-baba tarafından yapılması çocuğun gelişimine 

yönelik fırsatı engelleyecektir. Çünkü ödev, öğretmen tarafından not amaçlı olarak verilmez. 

Öğrencinin, ödevin bir amaç değil, tekrar için bir araç olduğunun farkında olması son derece önemlidir. 

 

 Öğrenci ödevlerini yapmıyorsa, nedenini araştırmak gerekir. Çocuk dışında bu 

duruma neden olan etkenler varsa bunlar ortadan kaldırılmalıdır. Örneğin malzeme eksikliği varsa 

giderilmelidir. Eğer sorun öğrenciden kaynaklanıyorsa, aile yaklaşımına dikkat etmelidir. Onun 

çalışması için aşırı baskıcı veya ilgisiz olmak sorunu çözmede başarıyı engeller. Bunun yerine anne-

baba yapıcı ve kararlı olmalıdır. Çocuğun ödev yaparken yanlışlarını vurgulamak yerine doğrularını öne 

çıkarmak daha anlamlıdır. Başarılar takdir edilmeli, eksik yapılmış bir çalışma olsa da bu süreçte çaba 

kutlanmalıdır. 

 

 Öğrenciyle birlikte ödev sürecine dair kuralları belirlemek, iş birliğini ve uyumu 

arttırır. Eğer verilen sorumluluk öğrencinin kapasitesinin çok üzerinde veya altında ise öğrenci ödevi 

yapmaya istekli olmayabilir. Bu durumda okul ile iletişime geçilmelidir. Burada öğretmenin de çocuğun 

özelliklerini dikkate alarak uygun çalışmayı vermesi önemlidir. Öğretmenlerin rolü ailelere rehberlik 

etmek ve çalışmanın amacını anlatmaktır. 

 

Ödevler çocukların hayatında büyük bir yer kaplamaktadır. Aile ortamı içinde de 

bu konu çoğu zaman gündemde olmakta ve zaman zaman ödev, aile ilişkilerini olumsuz yönde 

etkileyen bir durum haline gelebilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, çocukların hayatında öncelikli 

olarak sağlıklı iletişim kurabildikleri bir anne-baba ve huzurlu aile ortamına ihtiyaçları vardır. Bu 

nedenle ebeveynlerin yoğun bir okul gününün ardından öncelikleri ödevleri gündeme almak değil, 

çocuklarıyla özlem gidermek olmalıdır.  Duygusal olarak çocuklarını doyurabilen, onlara huzurlu 

olduğu kadar aynı zamanda kurallı ve kararlı bir aile ortamı sunan anne-babaların çocukları, ödev 

sürecini de daha rahat yaşar. Bu nedenle ödevlerin bir araç olduğunu unutmadan, çok ısrarcı 

davranışlar sergilemek yerine çocuğun okul sonrası vaktini birlikte planlamak ve bu planı yaparken 

çocuğun ihtiyaçlarını ve çalışma alışkanlıklarını da göz önünde bulundurmak, hem sağlıklı anne-baba 

iletişimin kurulabilmesine hem de ödev sürecinde yaşanabilecek olası sorunları önlemeye yardımcı 

olacaktır.  
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