
 
 Evde eğitim hakkında ipuçları  

Sevgili veliler ve yasal vasiler,  

Okul olarak B senaryosuna geçmek zorunda kaldık. Bu zor zamanda sizin için bazı ipuçları vermek 

istiyoruz. Çocuklarınızın öğrenmesine yardımcı olun!  

 

1. Tüm okul kitapları ve klasörleri evde bulunmasi lazim.  

2. Çocuğunuzun kendi I-Serv oturum açıp açamayacağını ve ödevleri okuyup okuyamayacağını 

kontrol edin. Çocuğunuzun her gün I-Serv hesabini kontrol etmesi gerekiyor.Bu bir akıllı telefon veya 

bilgisayar ile yapılabilir. Her çocuk kendi giriş işlemlerini yapabilmektedir.Bu okulda gösterilmiştir. Bu 

mümkün değilse, hemen sınıf öğretmeniyle iletişime geçmelisiniz.  

3. Ev okulu gönüllü değildir! Görevlerin işlenmesi değerlendirilebilir (hangi görevler önceden 

bildirilecek veya işaretlenecektir). Genellikle hafta başında görevler vardır. Cuma gününe kadar 

yapılmalıdır.  

4. Öğrenciler bu görevler ve işlemler için ayrı bir klasör oluşturur. Bu dosya daha sonra okula 

getirilecek. 

5. Evde eğitim sabah yapılır. Çocuğunuz en geç sabah 8'de kalkmalı ve en az 9.00-12.00 arasında 

çalışmalıdır. Aksi takdirde, çocuğunuzun çalışma ritmini unutması ve sadece zaman kaybetmesi riski 

vardır. Hafta sonları dışında her gün çalışma yapılmalıdır. Öğleden sonra çocuklar dışarı çıkmalı, spor 

yapmalı, başkalarıyla buluşmalı ve aile işleri yapmalıdır.  

6. Bazen öğretmenlerle görüşme saatleri veya video konferanslar olabilir. Bu önceden ilan edilecektir. 

Çocuğunuz bu randevularda hazır bulunmalıdır.  

7. Çocuğunuzun bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya iPad kullanması iyi olur. Bu cihazlar bir cep 

telefonundan daha uygundur. Her durumda WLAN gereklidir.  

8. Gönüllü olarak gerçekleştirilebilecek ek yararlı görevler:  

 Bir kitaptan yüksek sesle okuyun (15 dakika) ve bir ses dosyası olarak kaydedin; daha 

sonra birlikte dinleyin ve tartışın. İngilizce de dahil.  

 Günlük gazete okuyun, Şiirleri ezberleyin,  

 Pop şarkıları ezbere öğrenin ve akşamları söyleyin, sözler internette mevcuttur,  

 Podcast'leri dinleyin ve daha sonra birlikte tartışın,  

 Metinleri kusursuz bir şekilde kopyalayın,  

 Aritmetik problemleri tekrarlayın ve kelime bilgisini öğrenin,  

 İngilizce YouTubes'ı izleyin,  

 Güncel konularda kısa sunumlar hazırlayın,  

 Bir öğrenim konusuyla ilgili kısa videolar kaydedin,  

 Okul kitaplarındaki görevleri tekrarlayın,  

 İnternette alıştırmalar yapın (yazım, dilbilgisi, matematik ...),  

 Günlük yazmak,  

 Her gün çocuklar ve gençler için bir kitap okuyun,  

 

9. Başka ne yapabilirsiniz?  

Çocuklarınızla evde eğitim hakkında tartışın ve Okulla iletişimi sürdürün (ör. Iserv e-postaları).  

 

Umarız bu konuda size yardımcı olmuşuzdur! Evde eğitim her zaman kolay değildir. Bununla birlikte, 

çocuğunuzun bağımsız olarak öğrenmesine, yeni şeyler keşfetmesine ve öğrenirken eğlenmesine 

yardımcı olabilir.  

 

Saygılarımla  

Marie Curie  öğretmenleri 


