Ödev bilinci
Çocuklarda ödev yapma bilinci sorumluluk duygusu ile bağlantılı olduğu gibi, çocuğun ödev
konularına duyduğu ilgi ile ilintilidir. İlgi duymadığı dersler çocuklar üzerinde yük oluşturup,
çocukların ev ödevi yapma isteğini de azaltabiliyor.Sorumluluk duygusunu geliştirmek ve
görev bilinci kazandırmak için ödevlerini tek başına yapması önemlidir.Ancak ebeveynlerin,
öğretmenlerin ve rehber öğretmenin de çocuğa yol göstermesi gerekiyor.Çünkü çocukların ev
ödevlerine ebeveynlerin müdahalede bulunması, çocuğun özgüven sorunu yaşamasına yol
açabiliyor.

•

Ödevin sıkıcı olmasıyla ilgili şikayette bulunmak, özellikle de küçük çocuklarda ödev
yapmamak için hep mazeret bulması.

•

Okuldan eve dönerken ödevlerini kaybetmek veya okulda unutması.

•

Doğrudan kaçınma, göz ardı etme veya erteleme yoluyla ödev vermeyi reddetmesi.

•

Ödev hakkında yalan söylemek veya yapmış olduğunu söylemesi çocuğun ödev
sorumluluğuyla ilgili ciddi bir sorunu olduğunu gösterir.

Yol gösterecek bazı ipuçları:
•

Öğretmenlerini tanıyın ve okulda ne yaptıklarını bilin.

•

Çocuğunuzun öğretmenleriyle buluşmak için ebeveyn-öğretmen konferansları gibi
okul etkinliklerine katılın.

•

Ev ödevlerine nasıl ve ne şekilde dahil olmanız gerektiğini sorun.

•

Ödev dostu bir alan oluşturun. Çocukların ev ödevini tamamlamak için aydınlık bir
yere sahip olduğundan emin olun. Malzemeleri (kağıt, kalem, tutkal, makas) ulaşabilir
durumda bırakın.

•

Düzenli bir çalışma zamanı planlayın. Bazı çocuklar en iyi aperatif bir şeylerden veya
oyun periyodu sonrasında çalışırlar; Bazıları da akşam yemeğinden sonraya kadar
beklemeyi tercih edebilir. Onların bir plan yapmalarına yardımcı olun.

•

Ağır ve uzun ev ödevlerinde bunu yapabileceği küçük parçalara ayırmaya teşvik edin.

•

Dikkat dağıtıcı her şeyi en aza indirgeyin. Bu, TV, yüksek sesle müzik veya telefon
görüşmesi anlamına gelir.

•

Çocukların kendi çalışmalarını kendilerinin yapmalarını sağlayın. Kendi kendilerine
hata yapmazlarsa öğrenmeyeceklerdir. Öğrenmek çocuğun işidir.

•

Motivasyon sahibi olun ve dikkatle gelişimini izleyin. Ödevler, sınavlar ve testler
hakkında soru sorun. Teşvik edin, tamamlanmış ödevini kontrol edin.İlginizi gösterin

•

İyi bir örnek olun. Çocuklarınız sizi kitap okuyorken görmelidir. Çocukların
ebeveynlerinin örnek olduğu tavsiyelerini yerine getirme olasılıkları daha yüksektir.

•

Çalışmalarını ve çabalarını abartmadan övün.

•

Ödevle ilgili devam eden sorunlar varsa, yardım alın. Çocuğunuzun öğretmeni ile
konuşun.

•

Bazı çocuklar tahtayı görmekte zorlanmaktadır ve gözlük ihtiyacı duyabilir; diğerleri
öğrenme problemi veya dikkat bozukluğu için bir değerlendirmeye ihtiyaç
duyabilirler. Çocuğunuzun bu tür sağlık problemlerinin olup olmadığını mutlaka
öğrenin.
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