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2020’n�n Mart ayından bu yana, ders çalışmanın,
ödev yapmanın ve öğrenmen�n doğası b�r hayl�

değ�ş�me uğradı. B�r yılı aşkın b�r süred�r
çoğunluğu çevr�m �ç� gerçekleşen eğ�t�m sürec�nde,

çocuklar yen� durumlara, hızla ve sık sık değ�şen
kararlara uyum sağlamak; �y� oluş hâller�n�

korumak ve güçlü kalab�lmek �ç�n yoğun b�r çaba
göstermek durumunda kaldılar. Ödevler�n�n
n�tel�ğ� değ�şt� ve çocuklar pek çok çevr�m �ç�

eğ�t�m aracıyla tanışarak esk�s�nden çok daha
farklı ödevler yapmaya ve ders �ç� uygulamalar

kullanmaya başladılar.
 

Doğası Değ�şen Ödevler



Çocuklar yen� gel�şen bu eğ�t�m araçlarını ve
uygulamaları �lk deney�mlemeye başladıkları
zamanlar daha yoğun b�r heyecan ve merak

duysalar da çevr�m �ç� eğ�t�mle geçen bu uzun
süreçte heyecan ve merakları zaman zaman

azalmaya başladı. Çocukların bu süreçle �lg�l�
deney�mler�n�n kend�ler�ne özel olduğunu ve
her çocuğun aynı heyecan ve mot�vasyonda
olmasının mümkün olmadığını unutmamak
gerek�yor. Çocuklar kend�ler�n� bazen daha

yorgun bazen de daha hevesl� h�ssedeb�l�rler.
Bu süreçte onlara vereb�leceğ�m�z en öneml�
destek yaşadıkları akadem�k güçlükler� ve

mot�vasyon kaybı g�b� konularda onları
gerçekten zorlayan sebepler� keşfetmek ve

başa çıkmakta zorlandıkları duyguları
anlamlandırarak kapsamaya çalışmak

olacaktır. 

Uzaktan Eğ�t�m Deney�m�
Öğrenc�ye Özeld�r



Gün boyunca ekran karşısında ders d�nleyen
ve z�h�nsel olarak yorulan öğrenc�ler�n,

dersler�n� b�t�rd�kten sonra hem gözler�n�
hem de z�h�nler�n� d�nlend�rmeler� öneml� b�r

�ht�yaç. Bu nedenle okul sonrasında
öğrenc�ler�n f�z�ksel etk�nl�klerde

bulunması, key�f aldığı hob�ler�ne zaman
ayırması, a�le b�reyler�yle sohbet etmes�,

okul arkadaşlarıyla gerek teknoloj�k
araçlarla gerekse mesafel� sosyalleşmeyle

�let�ş�mde kalmaya devam etmes� ve
yalnızlığa �ht�yaç duyduğu anlarda bunu

karşılayab�lmes� çok öneml�. 

Kalıcı B�r Öğrenme
 İç�n D�nlenme 

ve Ders Dışı Akt�v�teler Şart



Çocukların kısa ve uzun sürel� hedefler
bel�rlemeler�ne yardımcı olmanız, planlama

yaparken �ş b�rl�ğ� kurmanız, derslerde
ortaya koydukları ürün ve çalışmalarla

�lg�l� olumlu ve yapıcı ger� b�ld�r�mler
vermen�z, güçlü oldukları yönler� fark
etmeler�n� sağlamanız ve başarılarına

vurgu yapmanız ders çalışırken ya da ödev
yaparken gerekl� mot�vasyonu

sağlayab�lmeler�ne katkıda bulunacaktır.
Yapılmayana, eks�k olana, yeter�nce

başarılı olmayana ve öğrenc�n�n
kend�s�nden beklenenler� tam olarak

gösteremed�ğ� durumlara sık ve yoğun
vurgu yapılması, zaten zorlayıcı b�r

süreçten geçt�ğ� bugünlerde akadem�k
performansına olumsuz yansıyacaktır.

Güçlü B�r Akadem�k Performans İç�n: 
 

Hedef Bel�rleme, İy� B�r Planlama ve Güçlü
Yönlere Vurgu Öneml�



Araştırmalar, günde ortalama 9-10 saat uyuyan çocukların, daha
başarılı olduğunu ve kalıcı öğrenmey� daha �y�

gerçekleşt�rd�kler�n� göster�yor. Bu nedenle, uyku �ht�yacının �y�
karşılanması, öğrenc�ler�m�z�n daha kal�tel� b�r öğrenme sürec�

geç�rmes� �ç�n önem taşıyor. Gün �çer�s�nde ekran karşısında
kalarak yorulan beyn�n ve gözler�n yeter�nce d�nlenmes� �ç�n,

uzaktan eğ�t�m dışında kalan ekran süres�n�n de �y� ayarlanması
ve bu konuda çocuklarla konuşarak ekran kullanımı konusunda

neden sınıra �ht�yaç duyulduğunun açıklanması onların da bu
konuda daha kontrollü olmalarına yardımcı olacaktır.

Çocuklarınızla �lg� duydukları konularda
konuşmanız, okulda öğrend�kler�n� s�z�nle

paylaşmalarına alan açmanız, gün �çer�s�nde
yaşadıkları ve onları heyecanlandıran, merak

uyandıran deney�mler�n� �lg�yle d�nlemen�z
onlar �ç�n oldukça değerl�. Çocuklar başarı

duygusunu severler, her ne kadar bazen
önemsem�yor g�b� görünseler de a�leler�n�n

takd�r ve onayı onlar �ç�n her zaman çok
öneml�d�r. O yüzden çocuklarınızın

kend�ler�n� yetk�n ve yeterl� gördükler�
konularla �lg�l� projeler yapmalarını, eylemde

bulunmalarını teşv�k etmen�z ve bunları
yaparken �ht�yaç duyacakları doğru kaynak

ve materyallere ulaşmalarına katkı
sağlamanız hem onların s�z�nle olan bağlarını

güçlend�recek hem de kend�ler�ne olan
güvenler�n� artırarak okula yönel�k duygu ve
düşünceler�n�n olumlu yönde güçlenmes�n�

sağlayacaktır.

Başarı Duygusu ve Takd�r
Ed�lme İht�yacı Karşılanmalı



Ps�kanal�st Melan�e Kle�n öğrenmen�n
doğasından bahsederken beyn�n

duygusal bağ kurmadığı durumlarda
öğrenmen�n gerçekleşmed�ğ�n� �fade

etmekted�r. Öğrenc�ler�n okulla,
ödevlerle ders çalışmayla,

öğretmenler�yle ve anne babalarıyla
olumlu b�r bağ kurmalarının, akadem�k

mot�vasyonlarını korumaları �ç�n en
öneml� koşul olduğu gerçeğ�n� göz

önünde bulundurarak, öğrenc�n�n ortaya
koyduğu çabanın öğretmenler� ve anne
babası tarafından görülmes� ve takd�r
ed�lmes�n�n öğrenc�n�n mot�vasyonu
üzer�nde öneml� b�r etk�s�n�n olduğu

unutulmamalıdır. 

 Bey�n Duygusal Bağ Kurmadıkça
Öğrenme Gerçekleşmez



Çocuklara ödev� nasıl sunduğumuz da
çok öneml�d�r. Özell�kle �lkokula g�den

çocuklarla, ödevler�n b�t�r�l�p
kurtulacak b�r şey değ�l de sayılarla,

harflerle oynadığı, onları yan yana
get�rd�ğ� b�r eylem olduğunun

konuşulması çocuğun �lerleyen
sınıflarda da ödev�, ders çalışmayı b�r

yük olarak görmemes�ne yardımcı
olacaktır. Çocuğun okul �le �lg�l�

sorumlulukları konusunda akt�f b�r rol
almasının sağlanması �le (örneğ�n ödev�
yapacağı saate kend� karar vermes� vb.)

daha özerk b�r b�rey olmasına, öz
düzenleme/planlama becer�ler�n�

gel�şt�rmes�ne ve eylem�n�n
sorumluluğunu almasına yardımcı

olacaktır.

Ödev: Kurtulmak  İstenen B�r Yük
mü, Sorumluluk mu?



Öğrenc�n�n ders çalışab�lmes� �ç�n
uyaranların az olduğu b�r ortamın

sunulması, ortam sıcaklığının ve düzen�n�n
uygun olması, materyaller�n yeterl� olması,

güçlü b�r �nternet bağlantısının varlığı ve
her şeyden öneml�s� öğrenc�n�n sosyal,

duygusal ve f�z�ksel �y� oluş hâl�n�n
korunarak güçlend�r�lmes� yeter�nce �y� b�r

ders çalışma/ödev yapma alışkanlığının
oluşması �ç�n uygun zem�n�n oluşmasını

sağlayacaktır. 

Yeter�nce İy� B�r Ders Çalışma/
Ödev Yapma Alışkanlığı 



Mot�vasyonunu kaybett�ğ�nde
çocuğunuzu yen�den cesaretlend�rmen�z

ve zaman zaman �ş hayatında s�z�n de
�steks�z olduğunuz, zorluklarla

karşılaştığınız zamanların olduğunu
ancak sonrasında yen�den

toparladığınızı paylaşmanız, çocuğunuza
anlaşıldığını h�ssett�recekt�r. Hayatta
bazı sorumlulukların olduğuna vurgu

yapmanız, bunların üzer�ne konuşmanız,
gelecektek� hayaller� ve hedefler�

gerçekleşt�rmek �ç�n bazen haz duyulan
şeyler� erteleyeb�lmen�n önem�nden

bahsetmen�z de çocuğunuzun çalışma
�steğ�ne olumlu yönde etk� edecekt�r. 

Hazzı Erteleyeb�lme Becer�s�
Hedeflere Ulaşmanın Ön Koşulu



Bunlara ek olarak özell�kle
ortaokuldak� çocuklarınızla eğ�t�m

hayatında alacakları sorumlulukların,
hayatın sorumluluğunu almalarına da

katkı sağladığını vurgulamanız,
hayatın nesnes� m� yoksa öznes� m�

olmak �sted�kler�n� onlarla
konuşmanız öğrenmeler�n�n dış değ�l,

�ç mot�vasyonla gerçekleşmes�ne
katkı sağlayacaktır.

Kr�t�k Karar: Hayatın Nesnes�
Olmak ya da Öznes� Olmak



Temel d�nam�kler sağlanmasına karşın,
çocuğunuzun ders çalışma, ödev yapma,

akadem�k sorumluluklarını yer�ne get�rme
konusundak� �steğ� hâlâ yeterl� değ�lse ve

akadem�k başarısını korumakta zorlanıyorsa
bu durumda çocuğunuzla karşılıklı olarak

temel sorunun ne olduğunu konuşmanız, bu
durumun nedenler�n� tüm a�le b�reyler�yle

b�rl�kte masaya yatırmanız ve �ş b�rl�ğ�
yapmanız yararlı olab�l�r. Bu konuda

çocuğunuzun yaşadığı zorluk devam ett�ğ�
takd�rde okul rehberl�k serv�s�nden destek

alab�l�rs�n�z.

Y�ne de Mot�vasyon Oluşmuyorsa:
Rehberl�k Serv�s�nden Destek

Alab�l�rs�n�z



Yazıyı tamamlarken �çer�s�nde bulunduğumuz
bu sürec�n hem çocuklar hem de b�z�m �ç�n
zaman zaman oldukça zorlayıcı b�r süreç
olduğunu yen�den hatırlatmak �st�yoruz.

Yaşanan tüm bu zorluklara rağmen çocukların
yen� durumlara uyum sağlama becer�ler�n�n

yet�şk�nlerden daha güçlü olduğunu ve sık sık
değ�şen kararlara ve açılıp kapanan okullara

rağmen çocukların bunlara hızlı b�r şek�lde
uyum sağladıklarını hep b�rl�kte gördük. Bu

nedenle çocukların yeterl�l�kler�ne
güvenerek, onların yanında olmamız ve onları
tüm kapsayıcılığımızla desteklemem�z, ders

çalışmayı da ödev yapmayı da daha key�fl� ve
kolay hâle get�recekt�r.

Çocukların Yen� Durumlara Uyum
Sağlama Becer�s� Yet�şk�nlerden

Daha Yüksek



Unutmamak gerek�yor k� hep�m�z b�r
zamanlar öğrenc�yd�k ve hep�m�z�n de ödev

yapmak �stemed�ğ�, ders çalışmaktan
kaçındığı, akadem�k sorumluluklarını

erteled�ğ� zamanlar oldu. Bu zamanlarda
gücünüzü nasıl yen�den toparladığınızı,
yaşadığınız başarısızlıkları nasıl telaf�

ett�ğ�n�z� ve masanın başına oturmak �ç�n
gerekl� gücü nasıl bulduğunuzu hatırlamak

çocuğunuzla bu konuda yaşadığınız
çatışmalarda s�ze yol gösterecekt�r.

Unutmayalım:
B�r Zamanlar Hep�m�z Öğrenc�yd�k


