Çocuklarınız öğrenebildikleri kadar
öğreneceklerse,
öğrendikleri konular hakkında konuşma fırsatlarının
olması önemlidir.

Ailenle Öğren
Çocuklarının eğitimi söz konusu
olduğunda
anne babaların hepsi çok
önemlidir.

Ailenle Öğren projesi, çocukların okulda eğitimi söz
konusu olduğunda okul-ev ortaklığını pekiştirmeyi
amaçlıyor. Çocuğunuzun okulu 2017/18 ders yılında
projeye katılıyor.

Anne babalar çocuklarına nasıl
daha fazla öğrenmeye yardım edebilirler

Öğrendikleri konular hakkında konuşmalarına izin
verildiğinde öğrendikleri konuları öğrenmek, anlamak
ve hatırlamak çocuklara daha kolay gelir.

Yüksek, ama gerçekçi beklentiler
Çocuğunuza ondan beklentinizin yüksek ama
gerçekçi olduğunu gösterirseniz iyi
öğrenebildiklerini fark ederler

–

ve daha
fazlasını öğrenirler!
İşte bu nedenle çocuklarınızla okulda öğrendikleri konular
hakkında konuşmanız önemlidir.
Şunu demeyin: “Bugün okulda ne öğrendin”? Bu soruya
nadiren bir cevap alırsınız.
Ama çocuklarınızla okulda öğrendikleriyle ilgi kurmalarını
ve bunları açıklamalarını sağlayacak biçimde konuşun.

Evle okul arasında köprü kurmak

Çocuğunuza belli sorular sorabilirsiniz.

Çocuğunuzla okulda olan bitenler hakkında konuşabilmek
için okulda olan bitenleri bilmeniz gerek. Bu yüzden şunları
planladık:

Belli sorular çocuğunuzu öğrendiği şeyi
açıklayıp kelimelere dökmesi için zorlar.
Çocuğunuz derslerde öğrendiği kelimelerinin
bazılarını dahil edebilir, mesela kişisel özellikler veya
atık ayırma.
Evle okul arasında köprü kurmanın 3

biçimi:

 Ailenin öğrenme ortamı. Çocuğunuzun öğretmenleri,
çocuğunuzun okulda ne yaptığını ve öğrendiğini ve
çocuğunuzu en iyi nasıl destekleyebileceğinizi size
anlatacak.
 Aile ödevleri. Bunlar çocuğunuzun öğrendiği konularla
ilgili ufak ödevler, ayda bir iki kez çocuğunuzla birlikte
eve gönderilir. Bu şekilde size çocuğunuzla konuşacak
belli bir konu verilmiş olur.
 Aile sergileri. Yılda bir kez öğrenciler, öğrendikleri
konulara ve bu konuları nasıl öğrendiklerine ailelerini de
kattıkları bir sergi planlayacaklar.

Açık sorular bir açıklamadan daha fazlasını
vermeye zorlar, mesela:





Farklı olduklarını nasıl anlayabiliyorsun?
Şöyle olsaydı nasıl olurdu...?
Bu konuda bana daha fazlasını anlat
Bu eğlenceli, heyecanlı, tehlikeli görünüyor –
biraz daha anlat...
Veya…

 Bu sonuca nasıl vardığını diğer öğrencilere
nasıl açıkladın?

Bu yüzden çocuğunuzla sohbet ederken ailenin
ortak deneyimlerinden faydalanmak iyi bir
fikirdir.
Örneğin:
Bu eğlenceli görünüyor. Sanki.... yaptığımızdaki gibi.
Resim yapıyorduk ya, hatırladın mı? Yeterince boya
almamıştık.

Çocukların ve ailelerinin deneyimleri
Çocuklar, öğrendikleri şeyleri zaten bildikleri bir şeye
bağlayabildiklerinde daha fazlasını öğrenmek onlara daha kolay
gelir.

Veya:
Ben okula giderken bu yöntemi kullanmamıştık.
O günlerde biz...
O başlık nasıl geldi aklına? Bana ... olayını
hatırlatıyor.

