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EV ÖDEVİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Aileler, okul öncesi dönemden 
liseye kadar çocuklarının 
öğrenmelerinde önemli bir rol 
oynarlar. Çocukların akademik 
başarılarında ailelerin aktif 
katılımı önemlidir. Okulda 
geçirilen süre içerisinde bir 
öğretmenin öğrencilerle 
bireysel olarak ilgilenebilece-
ği süre sınırlıdır. Bu nedenle, 
öğretmenler okul dışı saatlerde 
ailelerin sınıftaki öğretimi ve 
öğrenmeyi desteklemek için 
anlayışlarına ve desteklerine 
ihtiyaç duymaktadırlar. Aileler 
bu desteği, çocuklarının eve 
getirdikleri ev ödevlerine 
ilgi göstererek ve onlara ev 
ödevlerini tamamlamada 
yardımcı olmak için en iyi yolu 
bularak sağlayabilirler.

Çocuklar düzenli olarak ev 
ödevi verildiğinde, ödevlerini 
zamanında tamamlayıp 
teslim ettiklerinde ve ödevi 

tamamlamak için kaynak kullan-
dıklarında daha iyi öğrenirler. 
Ev ödevi önemlidir, çünkü 
çocukların okulda öğrendiklerini 
uygulamalarına, konuları daha 
iyi anlamalarına yardımcı 
olur, düşünme becerilerini ve 
hafızalarını geliştirir. Onlara 
hayatları boyunca kullanacakları 
çalışma alışkanlıkları ve 
becerileri kazandırır. Ev ödevi, 
ayrıca, çocuklarınızı zamanı iyi 
kullanmaları, bağımsız olarak 
öğrenmeleri ve çalışmalarının 
sorumluluğunu almaları için 
teşvik eder. Özellikle birinci 
ve ikinci sınıflarda, ev ödevi 
çocukların çalışma alışkanlığı 
edinmelerinde ve öğrenmeye 
karşı olumlu tutum geliştirmele-
rinde oldukça önemlidir. Üçüncü 
ve dördüncü sınıflarda verilen 
az miktardaki ödev akademik 
başarıyı destekleyecektir. 
Yedinci sınıf ve daha sonraki 
sınıf düzeylerinde, ev ödevlerini 

tamamlayan öğrenciler standart 
başarı testlerinde ev ödevi 
yapmayan öğrencilerden daha 
başarılı olmaktadırlar.

Ev ödevlerini yaparken 
çocuklarına yardımcı olmak 
ailelere de bir takım avantajlar 
sağlar. Ev ödevlerine yardımcı 
olurken aileler çocuklarının 
okulda ne öğrendikleri hakkında 
bilgi sahibi olurlar, çocukları 
ve okul çalışanlarıyla iletişim 
kurabilirler.
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—

Ev ödevi öğrencilerin;

• Sınıfta öğrendiklerini gözden 
geçirmelerinde ve uygulamalarında, 

• Bir sonraki ders için hazırlık 
yapmalarında,

• Kütüphaneler, web siteleri gibi kaynakları 
nasıl kullanacaklarını öğrenmelerinde, 

• Zaman sınırlaması olmadığından 
konuları daha kapsamlı şekilde 
araştırmaları ve öğrenmelerinde, 

• Öğrendiklerini bir ödevi/çalışmayı 
gerçekleştirirken kullanmalarında 
ve yeni beceriler edinmelerinde, 

• Zamanı kullanmayı öğrenmelerinde,

• Sorumluluk duygusu geliştirmelerinde,

• Bağımsız çalışmayı öğrenmelerinde

• Okulda öğrendikleri bilgilerin 
kısa süreli hafızadan uzun süreli 
hafızaya aktarılmasında

yardımcı olur.

02
ÖĞRETMENLER NEDEN EV ÖDEVİ VERİRLER?

Öğretmenler çeşitli nedenlerle ev ödevi verebilirler.

VİDEO 2
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1. Çocuğunuza 
eğitimin ve ev 
ödevinin önemli ve 
gerekli olduğunu 
düşündüğünüzü 
gösterin.

—
Çocuklar aile üyelerinin 
ev ödevine ve ev ödevini 
tamamlamalarına önem 
verdiğini bilirlerse, ödevlerini 
tamamlamaya ve zamanında 
teslim etmeye istekli 
olacaklardır.

2. Düzenli ev ödevi 
zamanı belirleyin.

—
Ev ödevini yapmak için, sizin ve 
çocuğunuz için uygun, düzenli 
bir zaman dilimi belirlenmesi 
çocukların ödevlerini 
bitirmelerine yardımcı olacaktır. 
Ev ödevi saati belirlerken 
çocuğunuzun yaşını, en iyi hangi 
saat dilimlerinde çalışabildiğini, 
okul dışı etkinliklerini (spor, 
müzik dersleri vb.) de dikkate 
almalısınız. Bu bakımdan ev 
ödevi saatini çocuğunuzla 
birlikte belirlemelisiniz. Ancak, 
çocuğunuzun ev ödevlerini 
yatma saatinden hemen 

03
EV ÖDEVİNİ TAMAMLAMASINDA ÇOCUĞUNUZA NASIL 

DESTEK OLABİLİRSİNİZ?
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önce yapmasına müsaade 
etmemelisiniz.

Çocuğunuz ev ödevini yapmaya 
başlamadan onunla birlikte bir 
çalışma planı oluşturun. Ödevi 
tamamlamak için yapılacak 
çalışmaları listeleyin ve her bir 
çalışmanın ne kadar süreceğini 
çocuğunuzla birlikte belirleyin.

3. Çalışma yeri/alanı 
hazırlayın.

—
Çocuğunuzun ev ödevini 
yapması ve çalışması için 
sessiz, iyi aydınlatılmış bir 
mekân hazırlayın. Çocuğunuzun 
bu mekânı kendine göre 
düzenlemesine (bitki koymak, 
renkli kalemlik koymak vb.) izin 
verin.

4. Dikkat dağıtıcıları 
ortadan kaldırın.

—
Televizyonu kapatın. Ev ödevi 
saatinde (eğer ödevle ilgili 
değil ise) telefon görüşmesi 
yapmasına izin vermeyin. 
Bazı çocuklar hafif, kısık 
sesli müzik eşliğinde daha iyi 
çalışabilmektedirler. Çalışırken 
kısık sesli müzik dinlemesinde 
sorun yoktur. Ancak, yüksek 
sesli müzik, radyo ve televizyona 
izin vermemelisiniz. Eğer 
kalabalık bir aileyseniz, ailenin 
diğer üyelerinin ev ödevi 
saatinde daha sessiz işlerle 
uğraşmalarını sağlamalısınız. 
Eğer ailede dikkat dağıtıcılar 
kaçınılmaz ise, öğretmenlerinin 
ve okul idaresinin bilgisi 
dâhilinde, çocuğunuzun okul 
kütüphanesinde çalışmasına izin 
verebilirsiniz.

7

ÇOCUĞUNUZUN 
GELECEĞİNE 
NASIL KATKI 

SAĞLAYABİLİRSİNİZ? 



5. Çocuğunuzun 
ihtiyaç duyduğu 
malzemeleri ve 
kaynakları temin edin.

—
Çocuğunuzun ödevini 
tamamlamak için ihtiyaç duyduğu 
malzemelerin (kalem, kâğıt, 
hesap makinası, harita, sözlük, 
silgi, kalem açacağı vb.) tam 
olduğundan emin olun. Ev ödevi 
için uygun web siteleri hakkında 
çocuğunuzun öğretmen(ler)ine 
danışın. 

6. İlgili olun.

—
Çocuğunuzla ev ödevine 
başlamadan önce okulda 
ne yaptığı, neler öğrendiği 
konusunda sorular sorun. Okul 
etkinliklerine (veli toplantıları, 
gösteriler, spor müsabakaları 
vb.) katılın. Diğer veliler ve 
okul çalışanları ile tanışın. 
Çocuğunuzun ev ve okulu 
bir takım olarak algılamasını 
sağlayın. 
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7. Ev ödevlerini takip 
ve kontrol edin, ancak 
öğretmeyin.

Çocuklar ailelerinin kontrol 
edeceklerini bildiklerinde ev 
ödevlerini daha başarılı şekilde 
tamamlamaktadır. Çocuğunuza 
ev ödevini yaparken destek 
olun, ancak onu idare etmeye/
yakından kontrol etmeye 
çalışmayın. 

8. Yardımcı olun, 
ancak çocuğunuz için 
ödev yapmayın.

Özellikle ilkokuldaki çocuklar 
ödevlerini tamamlarken 
sordukları soruları cevaplayacak 
bir yetişkine ihtiyaç duyabilirler. 
Bu nedenle mümkün olduğunca 
yanında olmalısınız. Daha 
büyük çocukların ise yanında 
olmanıza ihtiyaçları olmayabilir. 
Ancak, yardıma ihtiyaç 
duyduklarında sizden ya da 
ailenin diğer üyelerinden destek 
alabileceklerini belirtmelisiniz.

Çocuğunuza ev ödevlerinde 
yardımcı olun ve ihtiyaç 
duyduğunda yol gösterin. 
Yanında olun, ancak tek başına 
ödevini tamamlaması için 
teşvik edin. Özellikle ilkokul 
yıllarında ev ödevlerini yaparken 
çocuğunuzun yanında olmanız ve 
onu desteklemeniz, daha üst sınıf 
düzeylerinde sizin müdahalenize 
direnç gösterse de ev ödevi 
tamamlamayı bir alışkanlık 
haline dönüştürmesine yardımcı 
olacaktır.

Bazı çocuklar ev ödevlerini 
tamamlarken zorlanabilir ve daha 
fazla yardıma ihtiyaç duyabilir. 
Ancak, en uygunu ona mümkün 
olduğunca minimum düzeyde 
yardımcı olmaktır.
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9. Çalışma planı 
oluşturun.

—
Çocuğunuzla ev ödevine 
Çocuğunuzun televizyon 
izleyerek, bilgisayarda oyun 
oynayarak, evde ya da dışarıda 
başka faaliyetlere katılarak 
ne kadar zaman geçirdiğini 
belirleyin. Çocuğunuzla birlikte 
çalışma planı oluşturun. 
Çocuğunuzun televizyon ve 
bilgisayarda oyun oynayarak 
geçirdiği süreyi kısıtlayın.

Çocuğunuz ev ödevini 
yaparken basit hatalar 
yapmaya başlamışsa ve dikkati 
dağılmaya başlamışsa kısa bir 

ara vermesini, daha sonra geri 
dönmesini ve çalışmaya devam 
etmesini sağlayın.

10. Gözlemleyin.

—
Çocuğunuz ödevlerini 
tamamlamakta zorlanıyor 
olabilir. Çocuğunuzun ev 
ödevlerini yaparken sorun 
yaşadığını düşündüğünüzde 
öğretmen(ler)i ile konuşun. Belki 
ödev çocuğunuza zor gelmektedir 
ya da başka bir sorun 
yaşamaktadır. Öğretmen(ler)i ile 
işbirliği yaparak çocuğunuzun 
sorununu çözmeye çalışın. 
Çocuğunuzun öğrenmesine ve ev 
ödevlerini tamamlamasına nasıl 

yardımcı olabileceğinizi öğrenin.

11. Geri bildirim verin.

—
Çocuğunuzun ilerlemesini ve çok 
çalışmasını ödüllendirin. Ödevini 
tamamladıktan sonra ona 
simgesel  ve sözel ödüller verin.

VİDEO 5
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ÇOCUĞUNUZUN 

GELECEĞİ İÇİN 

GELİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM!
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Detaylı bilgi ve iletişim için:

https://www.meb.gov.tr

adresini ziyaret edebilirsiniz.

 


