Ebeveynler için 10 öneri: Çocuğunuzu ders
çalışmaya şu şekilde motive edebilirsiniz

1. İyi bir ders çalışma ortamı yaratmak
Derli toplu bir ders çalışma masası ve sakin bir çalışma alanı çocuklarınızın
odaklanmasına yardımcı olacaktır.

2. Cezbedici fikirlerde bulunmak
Hedeflerinizi çocuğunuzun çok hoşuna gideceği bir dilde söyleyin ki kendi
başına ders çalışma hevesi doğsun; örneğin ,,Bioloji dersi iyi olanın veteriner
olma imkanı var.“

3. Gündemdeki konu ,,Corona‘yı“ aile ortamınızda ana konu
haline getirmemeye çalışın
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4. Bir iki defa derin nefes almak
Ders geçişlerinde yeterince ara vermek çok önemli. Biraz hareket etmek ve
birkaç yudum su içmek bu süreci destekleyecektir. Böylelikle öğrenilen daha iyi
akılda tutulur.

5. Ara verildiğinde televizyon izlenmemeli
Tıpkı okulda olduğu gibi ders aralarında televizyon izleme fırsatı olmamalı. „Hep
birlikte oturup bir şeyler atıştırmak, sohbet etmek, belki öğleden sonra birlikte
ne yapılabileceğine veya herkes kendi başına geri kalan boş vaktinde ne yapmak
istediğine dair fikir alışverişinde bulunmak çocukları elbette motive edecektir“.

6. Ders çalışırken önerilerde bulunmak
Ebeveyn ile çocuk arasındaki ilişkiye zarar verebileceğinden dolayı ebeveynler,
öğretmenin yerine konulmamalı. Buna rağmen çocuklarınıza bir çok öneride
bulunabilirsiniz.
Sabah kalkıldığında ve akşam yatmaya gidilinceye dek süregelen okulun günlük
yaşam alışkanlığı devam ettirilmeli; elbise giymek, kahvaltı yapmak, ders
çalışmak, ara verip dinlenmek gibi.
Hatta rolleri değişerek çocuğunuzun şu an öğrendiklerini kendi ağzından
kendinize anlattırın. Bu öz güvenini arttıracaktır.
Başka yaratıcı ders çalışma teknikleri de öğrenme isteğini arttırmada yardımcı
olacaktır.
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7. İnterneti kullanmak
• Öğrencilerin örneğin araştırmalar için kullanabileceği çeşit çeşit
çocuk internet siteleri var.
• Ayrıca iyi aplikasyonlar sayesinde öğrenciler ders konularını oyun
eşliğinde daha iyi anlayıp uygulayabilirler:
www.integrationsfons.at/app
• Online ders çalışma platformları: www.sprachportal.at

8. Ders konularını yanı sıra günlük yaşama entegre etmek
Kek veya pasta yaparken hesap yapmak, oyun oynarken veya el işleri yaparken,
müzik dinlerken ve film izlerken bir şeyler öğrenmek… Her zaman ve her yerde
bir şeyler öğrenmek mümkün.
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9. „Bunu başarabilirsin!“ Cesaretlendirmek
Çocuğunuzun güçlü yönlerine parmak basın.
Çocuğunuzu sürekli şekerleme, televizyon veya bilgisayar oyunları ile
ödüllendirmekten olabildiğince uzak durun. Bu yöntem sadece kısa süreli etkili
olacaktır.

10. Planlı programlı ders çalışmak
Ders çizelgesi veya çalışılacaklar listesi ders çalışma hevesini arttırır.
Bir ders programında her gün için hangi konuların çalışılması gerektiği ve
kendimizi nasıl ödüllendirebileceğimiz belirlenir. Çalışılacak listesinde ders
hedefleri not edilir, dersi işledikten sonra hallolduğuna dair tik atılır.
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Ders

Günün Vakitleri
sabahleyin
sabahleyin
sabahleyin
sabahleyin

Ee? Tüm tikleri topladın mı?
= ilk yıldızını kazandın
öğleyin
öğleyin
öğleyin
öğleyin
öğleyin

Yine mi tüm tikleri topladın?
= ikinci yıldızını kazandın
akşamleyin
akşamleyin
akşamleyin
akşamleyin

Yine her boşluğu tikle mi doldurdun?
= üçüncü yıldızını kazandın
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Tik

