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Ev ödevleri konsepti
Ev ödevleri cocuklarin görevidir. Onlar bu ödevleri yaparken kendi basina calismayi,
alistirmayi veya derslerine hazirlanmayi ögrenirler.
Cok sayida veli cocuklarina ev ödevlerini yapmalarinda yardimci olmak istiyorlar.
Bu anlasilir bir durum, fakat cocuklarin kendi kendine yetmesini zorlastirabilir.
Ayrica velilerin yardim ile yapilan ev ödevleri ögretmende, cocuklar tek basina
yapabiliyorlar gibi aslinda gercek olmayan bir izlenim yaratabilir. Bu da cocuklarin
aleyhine olan sonuclar getirebilir.
Genel olarak ev ödevleri süresi 1. ve 2. siniflarda 30 dakikayi, 3. ve 4. siniflarda bir
saati asmamak üzere düzenlenmistir. Ancak eger cocuklar verilen ödevlerden cok
etkilenmisse, bunlari kendi arzusu ile daha da detayli yapabilirler.
Her dersten sonra islenen konu ile ilgili uygun ev ödevi olmayabilir. Bu durumlarda
cocuklarin ev ödevi yoktur. (Kaynak: http://www.bildungsportal.nrw.de) .
Bu konuyla ilgili bize yöneltilen sorular ve bazen de cikan problemler dolaysiyla, ev
ödevlerini kapsayan uyulmasi zorunlu ev ödevleri konsepti hazirladik.

Ögretmenler
Derslerdeki günlük izlenimler gösteriyor ki cocuklar yazili ödevleri yapmada farkli
zaman dilimlerine ihtiyac duymaktadirlar. Ev ödevleri, eger cocuk kesintisiz ve dikkatli
calisirsa öngörülen süre icerisinde yapabilecek sekilde tasarlanmistir. Ev ödevleri ne
okulda ne de evde problem yaratmamalidir.
Ev ödevleri konusuyla ilgili asagidaki kararlar alinmistir.
•

•

Cocuklarin ev ödevlerini tek basina ve velilerin en az derecede yardimina
ihtiyac duyacak sekilde cözebilmeleri icin, verilen ödevler cocuklarin ögrenip
bildikleri türden olmalidir. Ödevlerin coklugu ve zorluk derecesi cocuklarin
bireysel basarisina uygun olmalidir.
Ev ödevleri, cocuklar, veliler ve OGS calisanlari icin seffaf ve anlasilir olmasi
amaciyla, kural olarak yazili kaydedilmelidir. (Örnegin, ödev defteri, haftalik
plan gibi…)

•
•

Ev ödevleri derste aciklanir, söyle ki cocuklara bunlara yazabilmeleri ve
gerektiginde soru sormalari icin de yeterli zaman ayrilir.
Ev ödevleri genel olarak kontrol edilir, gerektiginde bunlara yorumlar ve ek
aciklamalar eklenir.

Veliler
Veliler kendi cocugunun okulla ilgili calismalarina ilgi göstermeli ve onun okul
hakkindaki anlatimlarini dinlemede özen göstermelidir.
Okul ve ev ödevleri defterlerine bakilmasi, islenen konu hakkinda bilgi alisverisi
yapilmasi arzulanmaktadir.
Ev ödevleri konusu öncelikle velilerin sorumluluk alanidir ve eksiksiz yapildigi günlük
olarak kontrol edilmelidir.
•

•
•
•

Cocuklarin ev ödevlerini dikkatlice yapabilmeleri icin onlarin dikkatlerinin
dagilmadigi sakin bir calisma ortamina ihtiyaclari vardir (televizyonsuz,
gürültüsüz ve etrafta oynamayan kardesler). Derli toplu bir calisma masasi da
verimli calismanin kosuludur.
Ev ödevleri günlük yasamin bir parcasi olmali ve calisma zamani cocukla
birlikte belirlenmelidir.
Ev ödevleri cocuk tarafindan kendi basina yapilmalidir. Ancak 1.siniftaki
cocugun yakininda bulunarak, ona gerektiginde yardimci olmak anlamlidir.
Üst siniflardan itibaren velilerin görevi sadece ev ödevlerinin eksiksiz
yapildigina dair kontrol olmalidir, söyleki:
-

•
•
•
•

düzenli yapildiginin kontrolü
bicimi (tarih, sayfa, numara vs.)
yazim hatalari, hesaplama islemlerinin kontrolü ile sinirli kalinmalidir.
veliler ayrica cocularin sözlük, ansiklopedi ve diger yardimci kaynaklari
kullanmalarinda destek olabilir, onlara internette istirak edebilir,
zihinden hesap islemleri sorabilir, ögretici sözcükleri dikte ettirebilir,
okuma alistirmalari ve siirlerin ezbere okunmasini dinleyebilirler.
Ev ödevleri icin öngörülen zaman dilimini cok asan, abartili durumlarda
velilerin sinif ögretmenleri ile kontakt kurmalari gerekmektedir.
Baski ve gözyaslari altinda yapilan ev ödevleri olumsuz etki yaratir, ögrenmeyi
bloke eder ve ögrenme basarisi getirmez.
Veliler ev ödevleri ile ilgili görüslerini (miktari, süresi, zorluklari, kendi basina
yapildigi) ev ödevi defterine, haftalik plana veya ev ödevlerinin altina
yazabilirler. Böylece kendi görüslerini direkt ögretmene ulastirabilirler.
Ev ödevlerinin esas olarak önceligi vardir. Ancak, eger ev ödevleri önemli
nederlerden dolayi (örnegin doktora gitme) yapilamamissa veya eksik
yapilmissa, böylesi durumlarda velilerin bunu yazili olarak ögretmene iletmeleri
gereklidir. Böylece ev ödevlerinin sonradan yapilmasi durumu ögretmenle
varilan mutabakat neticesinde belirlenir.

OGS’ te ev ödevleri – Ev ödevleri etütleri
Her ne kadar cocuklar ev ödevlerini OGS’te yapsalarda, eksiksiz ve tam yapildigina
dair kontrol görevi velilerindir.
•
•
•
•
•
•

Tüm cocuklar saat 14:00 ile 15:00 arasi ev ödevi etütlerine istirak ederler.
Bu süre icinde ev ödevlerini bitiremeyen cocuklarin ev ödevlerinin altina
görevli OGS-ögretmeni ya da calisani tarafindan ödevin evde tamamlanmasi
ile ilgili not yazilir.
Ev ödevlerini eksiksiz yapan cocuklarin ödevlerinin altina ögretmen egri bir
cizgi ve isminin kisaltilmis halini yazarak belirler.
Ev ödevlerini tümüyle yapan ve kontrolden sonra dogrulugu kesinlesen
ödevlerin altina ögretmen bir cengel isareti ve isminin kisaltilmis bicimini
yazarak belirler.
Ev ödevleri ögretmenlere cocuklarin basari durumu ile ilgili bilgileri sunar.
Dolaysiyla bazen ev ödevleri ögretmenlerin kendi aralarindaki kararlardan
ötürü düzeltilmez.
OGS calisanlari ev ödevleri yapimi sirasinda calisma ortamini cok rahatsiz
eden cocuklari gruptan ayirma hakkini sahiptirler.

Ev ödevlerinin en iyi sekilde yapilabilmesi icin asagidaki kurallar gecerlidir ve her
katilimci belirlenen görevleri yerine getirmek zorundadir.
Ögretmenler
 ev ödevlerini zorluk ve miktara
uygun bicimde sunarlar
 ev ödevlerini kontrol ederler
 cocuklara, velilere ve OGScalisanlarina gereken bilgileri
verirler

Veliler
 sakin bir calisma ortamini
saglarlar
 düzenli sekilde ilgi gösterirler
 sözlü ödevleriyle ilgilenirler
(okuma, zihinden hesaplama…)
 ögretmenler ve OGS-calisanlarini
haberdar ederler
 belirtilen kurallara uyarlar

Cocuklar
 ev ödevlerini not ederler
 aciklamalari dikkatle dinlerler
 anlasilmayan yerleri sorarlar
 ev ödevleri icin gerekli arac ve
gerecleri yanlarina alirlar
 dikkatli ve istekli calisirlar
 ögretmenlere, velilere ve OGScalisanlarina gerekli bilgileri
verirler
Ödevlere istirak eden OGS-calisanlari
ve ögretmenler
 uygun bir calisma ortami sunarlar
 gerektiginde yardimci olurlar
 okulun ev ödevleriyle ilgili
kararlarini uygularlar
 velileri ve ögretmenleri haberdar
ederler
 özel ders vermezler

