


BİLİNÇLİ AİLE UYUMLU 

ÇOCUK PROJESİ 



ÇALIŞMA ORTAMININ DÜZENLENMESİ VE 

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA 

ALIŞKANLIKLARINDA  DİKKAT EDİLECEK 

HUSUSLAR 



 Beklenti böyle olunca başarısızlığın nedeni, "yeterince 
çalışmamak" olarak görülmekte ve sizlerden sürekli 
daha çok çalışması istenmektedir.  

Ana, baba ve öğretmenlerin öğrenciden genel beklentisi, 
onların “Derslerine çok çalışıp, başarılı olmaları" yönündedir.  



Verimli ders çalışma yollarını iyi bilerek ve bunlardan 
gereğince yararlanarak etkili çalışmaktır. 

Oysa 
 gerekli olan  
"Bilinçsizce  

çok çalışmak"  
değil 

 

 



 Öğrenmeye karşı istekli ve 

kararlı olma. 

 Öğrenme için gerekli 

yeteneklere sahip olma. 

 Yeteneklerinize uygun bir 

çalışma sistematiği 

geliştirerek, sistematik 

içerisinde olumlu ders çalışma 

alışkanlığı kazanma. 

 Her bireyin kişilik yapısı ve 

algılama özellikleri 

birbirinden farklı olduğundan 

geliştirilecek bu sistematik 

bireyin kendi şartlarına uygun 

olmalıdır. 

ÖĞRENMEDE 

BAŞARIYI 

ETKİLEYEN EN 

ÖNEMLİ 

FAKTÖRLER.  



Okuldan eve geldiğinde, dinlenme ve 

yemeğe zaman ayırın. Hemen ders 

çalışmaya geçmesini istemeyin.Bunun 

on dakikasını, birlikte sohbet ederek 

geçirmeye çalışın.  

 

 



 

 Verimli ders çalışmada en yararlı zaman  

planlamasının çalışmaya birer saatlik 

süreler ayrılması olduğu söylenebilir. 

 

 40-50 dk ders 

 10 dk tekrar 

 10-15 dk dinlenme zamanı 



Çocuğunuzu tanımaya çalışın. 

 Her çocuğun kapasitesi, 

yetenekleri, ilgileri, farklıdır. 

 Çocuğunuzdan 

yapabileceklerinden fazlasını 

beklemek, onlara eğitim 

hayatları boyunca 

verebileceğiniz en büyük 

zarardır. 



 Ders başarı durumunu 
Sağlıklı ve devamlı  

takip edin.  

 (Çocuğu aşırı ders baskısı altında 

tutmak, çalışırken kendiniz 
bağımlı kılmak, ya da tamamen 

serbest bırakarak aslında hiç 
ilgilenmemek gibi hatalardan 

sakının.) 

 



 Okulu ve okumayı 

önemseyin ve 

derslerine destek 

olun. 

 



Doğru  çalışmalar yapma  

konusunda öğretmeniyle sürekli 

bir işbirliği içinde olunuz 



Çocuğunuza sürekli ve çok fazla 
“ders çalış” demeyin. 

 Ölçülü miktarlarda yapılan “ders çalış” 

uyarısı ve takibi, çalışma ortamının da 

hazır olması çok daha fazla işe yarar. 

 Diğer çocuklarla ders veya başka konularda 

kıyaslama içine girmeyin. 

 



Çok fazla 

televizyon ve 

bilgisayara maruz 

kalan çocuklarda 

davranış 

problemleri 

oluşmaktadır. 

Ayrıca 

çalışmalarını 

olumsuz 

etkileyecektir. 



Çocuğunuza uygun bir çalışma ortamı 

hazırlayın. 

 Çocuğunuzun evde rahat çalışabilmesi için 

bir oda yada bir köşeye ihtiyacı vardır. 

 Çalışma ortamında dikkat dağıtıcı şeyler 

(Televizyon, yoğun ses, müzik gibi) 

olmamalıdır. 

 



Yerde uzanarak yada koltukta 

oturarak  çalışmasına izin 

vermeyiniz. 

Çalışmaları için her gün düzenli 

‘’çalışma saati’’ oluşturmasını 

sağlayın.  



Çocuğun düzenli çalışma yapma 

alışkanlığını geliştirmesine yardımcı olun.  

 

Çalışma saati sona ererken, çocuğun 

yapmış olduğu çalışmayı kontrol 

etmenizde yarar vardır. 



Çalışması ve ödev 

yapması konusunda ona 

baskı yapmayın. Önemli 

olan çocuğun ders 

çalışırken keyif 

alabilmesi, desteğiniz ve 

teşvikinizle 

yapabileceğinin en iyisini 

ortaya koyabilmesidir.  



Ödevimiz,sınıfımız, 

öğretmenimiz gibi ifadeler 

kullanmak yerine 

ödevin,dersin,öğretmenin, 

sınıfın gibi ifadeler kullanın 

ki sorumluluğun kendisine 

ait olduğunu  öğrensin. 



Çalışmalarını yapmadığında çocuğunuzla 

ilişkilerinizi germeden öğretmeninizle 

işbirliği yapın. Gerektiğinde çocuk, 

tamamlanmamış çalışmasıyla okula 

giderek hesabını kendi başına vermelidir. 



Çocuğunuzla ilgili yaşadığınız 

problemlerinizde 

 Okul Rehberlik Servislerinden  

 yardım alabilirsiniz. 



ŞİMDİYİ DEĞİL 

GELECEĞİ DÜŞÜNÜN!! 

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 

TEŞEKKÜRLER.. 


