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Ev ve aile okuldaki öğrenim açısından 
önem taşır
Çocuğunuzla birlikte oynayın ve öğrenin
•	 Sizin	desteğiniz	çocuk	için	öğretmenlerinkinden	daha	önemlidir.
•	 Çocuğunuzu	en	iyi	siz	tanırsınız	ve	yeni	bir	şeyi	nasıl	öğrendiğini	bilirsiniz	–	bu		
	 yeteneğinizi	kullanın!
•	 Ev	ödevlerini	yaparken,	tam	anlamasanız	bile	çocuğunuzun	yanında	oturabi-
	 lirsiniz.	Ona	ne	okuduğunu	sorun.
•	 Çocuklarla	okulda	neler	yaşadıkları	veya	öğrendikleri	hakkında	
	 konuşabilirsiniz.
•	 Okuluyla	ilgilendiğinizi	göstermek	için	veli	toplantılarına	katılın.
•	 Onlara	iyi	örnek	olun	–	okuduğunuzu	ve	yeni	şeyler	öğrendiğinizi	gösterin.

Çocuğunuza öğrenme hevesi aşılayın
– meraklı çocuklar genellikle öğrenmeye daha hevesli olurlar
•	 Çocukların	sorduğu	sorulara	cevap	verin,	birlikte	cevap	arayın.
•	 Çocuklar	soru	sorduğu	ve	cevabını	bulduğu	zaman	onları	takdir	edin.
•	 Çocuklara	sorular	sorup	meraklı	olmanın	iyi	bir	şey	olduğunu	gösterin.

www.fug.no 

internet adresinde güncel okul 
politikaları ile ilgili olarak anne-
babaların bakış açısından önemli 
olan bilgileri bulabilirsiniz.
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Çocukların kelime hazinesini geliştirin
•	 Çocuklarla	kütüphaneye	gidin	ve	en	iyi	bildiğiniz	dilde	nesnelerin	adları					
	 hakkında	konuşun.
•	 Onlara	en	iyi	bildiğiniz	dilde	hikayeler	okuyun	ve	anlatın.
•	 Karşılaştığınız	yeni	durumlarda	çocukların	bildiği	kelimeleri	kullanın.		 	
	 Sözcükleri	onlar	için	yeni	olan	değişik	bağlam	ve	anlamlarında	da	kullanın.

Çocuklar değişik tarzlarda öğrenir
Bazıları en iyi şu değişik tarzlarda öğrenir
•		sizin	de	aynı	şeyi	nasıl	yaptığınızı	görerek
•		resimlere	bakarak
•		hikayeler	dinleyerek	veya	onlara	yüksek	sesle	bir	şey	okunduğunda
•		nesnelere	dokunarak	ve	çabuk	bir	şekilde	yazarak
•		bütün	vücudunu	kullanarak	hareket	ederek
Sizin	çocuğunuz	en	iyi	nasıl	öğreniyor?

Anne-babaların	çocukların	öğrenimi	ile	ilgilenmeleri,	okuldaki	öğretmenlerle	
yapılan	görüşmelere,	veli	toplantılarına	ve	diğer	faaliyetlere	katılmaları	önem-
lidir.	Anne-babalar	öğretmen	ve	diğer	velilerle	tanıştığı	zaman	öğrenim	ortamı	
daha	olumlu	olur.	Anne-babalar	ilgilendikleri	zaman:
•	 Daha	güçlü	bir	sosyal	ağ	oluşur	ve	birbirlerine	destek	ve	yardımcı	olurlar.
•	 Çocuklara	ilişkin	ortak	kurallar	koymak	amacıyla	işbirliği	yapılabilir.
•	 Okulda	daha	iyi	bir	sosyal	çevre	oluşur,	alay,	kavga	gürültü	azalır	ve	
	 memnuniyet	artar.
•	 Çocukların	okula	devamsızlığı	azalır	ve	okulda	daha	faal	olurlar.
•	 Öğretmenler	her	çocuk	hakkında	daha	fazla	bilgi	sahibi	olur	ve	durumlarını	
	 daha	iyi	izlerler.
•	 Çocuklar	derslerinde	daha	iyi	sonuçlar	alır.
•	 Daha	fazla	sayıda	öğrenci	liseyi	bitirip	yüksek	öğrenime	devam	eder.

www.fug.no
Bu	internet	sayfası	Temel	Eğitim	Okulları	Veliler	Kurulu	(FUG)	
tarafından	hazırlanmış	olan	bir	hizmettir.	Bu	sayfada	şunları	bulabilirsiniz:
•	 Çocuğunuzun	öğrenimine	nasıl	katkıda	bulunabileceğiniz	ve	okul	işleriyle			
	 nasıl	ilgileneceğiniz	konularında	tavsiyeler
•	 Ev	ile	okul	arasındaki	işbirliğine	ilişkin	güzel	örnekler	ve	haberler
•	 Veli	Çalışma	Kurulu	(FAU)	ve	Okul	Aile	Birliği	(SU)	üyeleri	ve	veli	temsilcileri		
	 için	bilgi,	malzeme	ve	güzel	tavsiyeler
•	 Azınlık	dilli	anne-babalar	için	özel	sayfalar
•	 Çocuk,	okul	ve	öğrenimle	ilgili	yararlı	başka	internet	sayfaları	bağlantıları

Temel Eğitim Okulları Veliler Kurulu (FUG) anne-babalar için 
düşünülmüş olan ve onların da katıldığı ulusal bir kuruldur. 

FUG şu konulara önem verir:
Ev-okul	arasındaki	işbirliği
•	 Okula	ilişkin	konularda	anne-babaların	çıkarlarını	koruma
•	 Ev	ile	okul	arasındaki	işbirliğinin	nasıl	yürütüldüğü	hakkında	bilgi	verme
•		 Anne-babaların	çocuklarına	nasıl	destek	olabilecekleri	hakkında	bilgi		 	
	 verme
•		 İç	mekandaki	havanın	temiz	olması,	alay,	veli	toplantıları,	okul	çalışmaları		
	 gibi	önemli	konuların	yanısıra	ve	benzeri	bir	çok	konuyu	gündeme	getirip		
	 anne-babalara	destek	olma

www.fug.no	–	okula	giden	çocukları	olan	anne-babalar	için	
bir	internet	kaynağı
Temel	Eğitim	Okulları	Veliler	Kurulu © FUG 2010

Bunları biliyor muydunuz?
•	 Yasalara	göre	çocukların		 	
 yetiştiırilmesinde ana sorumluluk 
   anne-babalara aittir ve bu 
   nedenle okul yaşamında ortak bir  
 sorumluluk taşırlar.
•	 Tüm	anne-babaların	okula	ilişkin			
 konularda etki sahibi olma hakkı
    vardır.
•	 Veliler	Kurulunda	veli	temsilcisi,	
   Veli Çalışma Kurulu (FAU) üyesi 
   ve Okul-Aile Birliği (SU) üyesi 
   olarak veya Okul Yönetim 
 Kurulunda olası üye olarak   
 çocukların okul durumunda etki  
 sahibi olabilirsiniz.
•	 Okul	tüm	öğrencilerine	her			
 öğrencinin kendi durumuna göre  
 uyarlanmış olan bir öğretim vere-
 cektir.
•	 Temel	Eğitim	Okullarındaki	
   normal öğretimi takib edemeyen  
 öğrencilerin kendi dillerinde  
 eğitim görme ve özel ek Norveççe  
 dersi alma hakları vardır.
•		Normal	olarak	verilen	eğitimden
   yeterli bir şekilde yararlanamayan 
   öğrencilerin kendi durumlarına  
 göre uyarlanmış bir eğitim görme  
 hakları vardır. Bunun uygulanması  
 için anne- babaların okulun da
 yardımıyla başvuru yapması  
 gerekir.
•		Eğitim	imkanları	konusunda	
   anne-babalarla işbirliği   
 yapılmasına ağırlık verilecektir.


