Çocuğun Akademik Başarısında Aile
Desteği

A

raştırmalar, çocuklarının eğitimiyle ilgilenen anne babaların,
çocuklarının ileriki akademik yaşamlarında daha başarılı
olmalarını sağlayabileceklerini gösteriyor. Çocuğun
başarısında iç disiplin, verimli ders çalışma becerileri, etkin dinleme
becerisi, motivasyon ve kişisel özellikler gibi etkenler önemli rol
oynar. Bu etkenlerin desteklenmesinde anne baba olarak neler
yapabileceğinizi inceleyelim.

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Birimi
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Anne-babalar
olarak sizler ev
ödevleri
konusunda nasıl
destek
olabilirsiniz?

Onlara rehberlik edin, ama onların ödevlerini yapmayın. Eğer çocuğunuz sizden yardım
isterse, bu ikisi arasında iyi bir denge kurmanız gerekecektir. Bir yandan eğer yapabiliyorsanız
sorularını yanıtlamanız, konuyu çok daha iyi bir biçimde anlamalarına yardım edecektir.
Ancak diğer yandan da yönelteceği soruların tam yanıtlarını vermemeniz gerekmektedir. Bu
onların iyi not almalarını sağlayabilir ama öğrenmelerini engeller.
Hem sizin hem de öğretmeninin çocuğun öğretilenlerin ne kadarını anladığını açık ve net bir
şekilde bilmesi gerekir. Eğer ödevlerini onların yerine yaparsanız(ki bu bazen oldukça
cezbedici olabilir)bu bilgi muğlaklaşır, belirginliğini kaybeder.

Araştırma gerektiren kapsamlı ev ödevleri, çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu bilgi kaynağına
ulaşması için yöntemler geliştirmesine yardımcı olur.





İnternetteki yararlı siteleri gösterin ve ona yardımcı olabilecek kitaplar alın. Hem
başarılarını, hem de gerçek çabalarını övmek için fırsatı kullanın.
Eğer çocuğunuz belirli bir derste iyi performans gösteriyorsa, bu desteklenmesi
gereken bir şeydir; ancak ona zor gelen bir dersi ve ya görevi başarmak için gösterdiği
azme de saygı göstermeniz aynı derecede önemlidir.
Doğal yeteneklerinden çok gösterdiği gayreti ve azmini ödüllendirin. Eğer çocuğunuz
belirli bir konuyu çok kolay buluyorsa ve bu konuda gerçekten çaba göstermemişse,
aldığı not veya sınav sonuçları için onu ödüllendirmeyin.
2










Aynı ders sırasındaki çalışmalar gibi, çocukların uğraştığı konunun bir parça da olsa
kendi hayatıyla ilgisi olduğunu kavraması gerekir: Yaptığı ödevin diğer öğrendikleriyle
nasıl bir ilişkisi olacağını bilmesi gerekir.
Ev ödevlerine şu perspektifte yaklaşın: Ev ödevleri değerli çalışmalardır; ancak masa
başında saatlerce oturup, alıştırma kitaplarını hatmetmenin yanı sıra çocuğun
öğrenimi ve gelişimi için yapılacak daha bir sürü şey vardır:
Okul notlarının önemli olmakla birlikte, çocuğunuzun eğitimi için her şey anlamına
gelmediğini hatırlatın.
Rutin çalışma düzenleri oluşturarak; doğru ortam ve gerekli desteği sağlayarak ev
ödevlerini yapmalarına yardımcı olun.
Bilgisayarın güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağını çocuğunuza gösterin.
Çocuklar en iyi farklı yöntemlerle öğrenirler. Onlara kitapları ve bilgileri farklı
üsluplarla sunun ve esas olarak, öğrenme konusundaki güçlü yanlarının üzerine
gitmeye çalışın.

BAŞARI ÇOCUĞUN ESERİDİR; SİZ ANNE BABASI OLARAK, BİZ
ÖĞRETMENLERİ OLARAK ONLARA BU YOLCULUKLARINDA
ZAMAN ZAMAN EŞLİK EDEN ZAMAN ZAMAN DA REHBERLİK
EDEN KİŞİLERİZ.
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