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Anne, baba ve çocuklar için öneriler 



Güncel yaşadığımız günler gibi zor dönemlerde 
farklı düşünceler geliştirmek, kendimizi yeniden 
yönlendirmek ve de yeni yollara girmek zorundayız. 
Okulların geçici olarak paskalya tatilinin sonuna 
kadar kapatılmasıyla, kısa bir süre öncesine kadar 
hayalimizde dahi canlandıramayacağımız bir durum 
oluştu. Okulla ilgili herkesin, okul yöneticilerinin, 
öğretmenlerin, öğrencilerin ve tabii ki anne babaların 
ve velilerin başarmaları gereken iş oldukça zor. 

Eğitim ve Kültür 
Bakanı’ndan selam 
ve öneriler 

Christine Streichert-Clivot
Eğitim ve Kültür Bakanı 

Bu broşürle „evden öğrenim“ sistemini olabildiğince 
iyi ve etkin bir şekilde uygulamaya yardımcı olmak 
için öğrencilerimize ve anne babalarına destek 
olacak birkaç öneride bulunmak istiyoruz.  

Önümüzdeki günlerde ve haftalarda 
karşılaşacağımız zorlukları hep birlikte 
başarabilmek için şimdi Saarland’lı herkesin 
birbirlerine destek olması gerekiyor.  
Bunu birlikte başarabileceğimize inanıyorum. 



Evden öğrenim konusunda öneriler 

Velilere öneriler 

Gününüzü planlayın  
Düzenli bir gün akışı, şu an tamamen değişmiş 
olan günlük hayatta çocuğunuza güven hissi 
verir (belirli yemek saatleri, rutin işler, ritüeller). 
Ara vermek ve dinlenme zamanları ayırmak, 
stres oluşmasını önler.

Öğrenme zamanlarını ve boş zamanları kesin 
şekilde birbirinden ayırın. 
Çalışılan zamanlar ve etkinlikler için 
kullanılabilecek zamanlar arasında sağlıklı bir 
denge kurmak herkes için önemli. Beraberce 
oyun oynayarak geçirilen bir akşam veya en 
sevdiğiniz yemeği birlikte hazırlamak, herkesin 
hoşuna gidecek değişiklikler yaratır.  

Çalışmaya elverişli bir ortam sağlayın
Mümkün olduğunca sadece öğrenciye ayrılmış, 
her türlü gerekli çalışma gereçlerinin olduğu, 
dikkatin dağılmayacağı, sakin bir çalışma ortamı 
sağlanmalıdır. 

Çalışma organizasyonuna destek olun
Hedef, çocuğunuzun okuldan verilen dersleri 
mümkün olduğunca kendi başına yapması 
olmalıdır. Derslerde öğrenciye ölçülü bir 
oranda destek olmak, faydalı olabilir. Çalışırken 
sağlanan ilerlemeler, bir listede işaretlenerek 
görünür hale getirilebilir.  

Olumlu bir atmosfer yaratın
Bu istisnai durumda okul için ders çalışmak 
yüksek derecede öz disiplin gerektirir. Bu 
nedenle evde dikkatli ama zevkle ve baskısız bir 
şekilde ders çalışılabilecek ve öğrenilebilecek 
olumlu bir hava yaratmak oldukça önemlidir. 
Bunun için sabır, rahatlık ve de bir parça neşe 
yararlı olur. Çok şey beklemek ters tepki yaratır. 

Çalışmaları değerlendirme konusunda 
öneri  
Okulların geçici bir süre kapatıldığı dönemde 
öğrencilerin sahip oldukları farklı ev içi yaşam 
şartları diğer zamanlardan daha belirgin bir 
şekilde ortaya çıkar. Bu nedenle tüm öğrencilere 
eşit davranmak için evde yapılan çalışmalara 
not verilmeyecektir. Öğretmenler ve öğrencileri 
arasında, öğrenmedeki ilerleme konusunda 
düzenli, takdir edici ve yapıcı bir iletişim, 
özellikle içinde bulunduğumuz şu günler 
oldukça önemli! 



Öğrenciler için öneriler

Okulların kapatılmasıyla günlük okul hayatın 
tamamen değişti. Ödevler ve çalışılacak dersler 
öğretmenlerin tarafından sana mail, posta ve 
bir öğrenme platformu üzerinden gönderiliyor 
ve sen derslerini evde kendi sorumluluğunda 
organize etmek zorundasın. Bu durum diğer 
taraftan sana çalışmalarını kendin yönetme 
özgürlüğünü de beraberinde getiriyor. Aşağıda 
“evden öğrenim” sisteminin nasıl başarılı 
olacağına dair öneriler bulacaksın. 

Çalışma ortamını hazırla
Düzenli ve gerekli her türlü çalışma 
malzemesinin (kalem, cetvel, kitap ve çalışma 
metinlerinin) hazır olduğu bir çalışma yerinin 
olmasına dikkat et. Sessizlik içerisinde 
çalışabilmelisin ve örneğin müzik, cep telefonu 
gibi dış etkenlerin senin dikkatini dağıtmasını 
önlemelisin. 

Kendine günlük ritim sağla
Her ne kadar şu günler okul zili, ders 
başlangıcında çalmıyorsa da, kendine düzenli 
bir gün akışı sağlamalısın: Çalışma zamanın ne 
zaman, boş zamanın ne zaman başlıyor? Bazen 
de bir ara ver ve hareket et! 

Haftalık planını düzenle
Hafta başında ilk önce öğretmenlerinin sana 
hangi ödevleri ve malzemeleri gönderdiğini 
incele. Bu hafta neler yapılacak? Bütün hafta 
yapılacak tüm ödevleri gördüğünde ürkme. 
Ödevleri haftanın bütün günlerine dağıt.  

Gününü planla
Haftalık planında hangi gün ne yapmak zorunda 
olduğuna bak. Hangi ödevlerle başlayacağına 
kendin karar ver. Bir öneri: Sevmediğin ödevleri 
en iyisi ilkönce yap! 

Hedefe yönelik çalış
O gün için yapmayı planladığın ödevlerini teker 
teker yap. Disiplinli ol ve dikkatinin dağılmasına 
izin verme! Bir ödevi bitirdikten sonra bu ödevi 
bir listede bitmiş olarak işaretle. Bu şekilde 
neleri bitirdiğini ve daha neleri yapacağını 
sürekli görürsün.  

Hemen pes etme
Bazı ödevler sana kolay gelebilir, bazı ödevler 
için daha çok zorlanman gerekir. Sabırsız olma! 
Çalışmanı bitirdikten sonra kendini ödüllendir, 
örneğin kardeşlerinle veya anne babanla 
bir oyun oyna, iyi bir kitap oku veya en çok 
sevdiğin müziğini dinle. 



Evden öğrenim konusunda yararlı 
olanaklar 

Online Schule Saarland 
Online Schule Saarland, Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı’nın ve Eyalet Pedagoji ve Medya 
Enstitüsü’nün bir platformudur ve artık 
Saarland’daki tüm okullara, öğrencileriyle 
kontak kurma olanağını sağlamaktadır. Bu 
yoldan öğretmenler ve öğrenciler birbirleriyle 
iletişim kurabilir ve birbirlerine bilgi ve ders 
malzemesi ulaştırabilir. Online Schule Saarland, 
özel cihazlar dahil, her türlü cihazla hukuka ve 
veri korumaya uygun olarak kullanılabilir. 
Online Schule Saarland aşağıdaki adresten 
bulunur: 
https://schule-digital.saarland/Startseite/.

“Lernwelt Saar“
Lernwelt Saar, Saarland’da geliştirilmiş bir 
öğrenme ortamıdır. Okulların ve diğer eğitim 
kurumlarının dijital ders sistemini öğretim ve 
öğrenim sistemine entegre etmesine yarar. Bu 
dijital öğrenme ortamının önemli bir özelliği, 
okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin sınırsız 
bir şekilde birbirlerine bağlı olarak her alanda 
birlikte çalışabilmesi, böylece tüm bilgilerin 
bir araya getirilmesi ve çalışma kolaylıkları 
sağlanmasıdır. 

İlgili: 
Herr Erik Münster 
E-Mail: e.muenster@lernwelt.biz

School to go
“School to go” inisiyatifi, www.schooltogo.de 
platformunda her ders ve yaş için ücretsiz ve 
müfredata uygun ders içeriği sunuyor. Prof Dr. 
Julia Knopf ve Prof Dr. Oliver Thomas, „School 
to go“ ile, öğretim ve bilgisayar uzmanlarından 
oluşan ekibiyle dijital eğitime bir katkı sunmak 
istiyor, ayrıca tüm okulların öğrencilerinin, 
okulların geçici olarak kapatıldığı bu dönemi 
mümkün olduğunca anlamlı bir şekilde 
geçirmelerine yardımcı olmak istiyor.

İlgili:
Prof. Dr. Julia Knopf 
E-Mail: julia.knopf@mx.uni-saarland.de

Angebote der Landesmedienanstalt (LMS) 
Eyalet Medya Kurumu’nun sundukları
LMS, öğretmenler, öğrenciler ve anne babaların 
içinde bulunduğu güncel zorluklardan dolayı, 
evden öğrenme ve öğretme konusundaki medya 
yetkinliği alanındaki önemli sunumlarını bir araya 
topladı. LMS’in sundukları ile ilgili daha geniş 
bilgi için şu siteye bakın: 
https://www.lmsaar.de/medienkompetenz/
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