
EBEVEYN KÖŞESI
okul-ebeveyn ilişkisi  en iyi  uygulamalar el 

kitabı ile uygulama rehberi
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Tüm paydaşlar okul-ebeveyn işbirliğinin önemini 
bildiğimiz  halde,bu işbirliğinin önemini çok nadir 
sorgularız. 

Okulun ebeveynlerle(velilerle) yaptığı işbirliği sadece 
öğrencinin gelişiminde değil  aynı zamanda veli,öğrenci ve 
öğretmenin arasındaki ilişkiler üzerinde de olumlu etkiler 
sağlamaktadır. 

Okul-ebeveyn işbirliğinin gözle görünür olumlu etkilerine 
rağmen bu işbirliğinin sağlanmasında karşılaşılan bazı 
engeller bulunmaktadır.Bunların tanımlanması ve ortadan 
kaldırılması Ebeveyn Köşesi projesinin en önemli 
amaçlarından biridir 
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En iyi uygulamalar 
nelerdir  ve neden 
önemlidirler?

Bu rehberin 
amacı nedir?

En iyi uygulamalar, en etkili veya tedbirli eylem 
biçimini temsil eden bir dizi yönerge, etik veya 
fikirlerdir. 

Dahası,İyi Uygulamalar eğitimsel araştırmalarla 
tanımlanan ve geçerliliği olan eğitim programına 
kalıcı olarak dahil edilecek uygulamalardır.Problem 
çözme yeteneklerini geliştirerek ve aktif öğrenme ile 
ve iletişimle güçlü ilişkiler geliştirilerek ve takım 
çalışmalarıyla müfredata entegre edilebileceklerdir. 

En iyi uygulamalar tüm öğrencilere, öğretmenlere, 
velilere ve eğitim camiasına olduğu kadar tüm 
okullar ve sınıf düzeyleri için de geçerlidir. En iyi 
uygulamalar yalnızca öğrencileri motive etmek, 
etkileşimde bulunmak ve öğrencilerin öğrenmesini
ve  öğrencilere ulaşılmasını sağlamakla 
kalmamakta; aynı zamanda sağlıklı bir okul 
ortamını teşvik etmekte; ebeveynlerin okul 
yaşamına ve karar verme süreçlerine katılımını 
arttırmaktadır. 

Okulunuzda iyi uygulamaların uygulanma süreci 
nedir?

IUygulama, pratikte okulunuzda bir plan, bir yöntem veya herhangi bir tasarım, fikir, model, spesifikasyon, 
standart veya politika oluşturma aracıdır.. Bu nedenle, uygulama, gelecekte gerçekleşecek olanların önceden 
düşünülmesi temeline dayanmaktadır. 

Iİyi uygulamaların okulunuza uygulanması sürecinde, düşünmeniz gereken en önemli şey okulun ihtiyaçları ve 
öncelikleridir. Onları belirlemek için öncelikle bir çalışma grubu oluşturmalısınız. Daha sonra, okul ebeveyn 
işbirliğinin mevcut durumu anketlerle dikkatli bir şekilde analiz edilmelidir. Bundan sonra, okulunuz için ilgili 
iyi uygulamaları seçebilirsiniz. İyi uygulamayı seçmek, hedef kitleyi, süreyi ve yeri, ekipmanı, bütçeyi ve destek 
kurumları tanımlamanıza izin verecektir. Gelecekteki uygulamaları ve faaliyetleri iyileştirmek için uygulama 
süreci, deneyimlerden öğrenmek için izlenmeli ve değerlendirilmelidir. 

Bu rehber, seçilen Ebeveyn Köşe İyi Uygulamalarını 
kendi okullarına uygulamak isteyen okul 
yöneticileri ve öğretmenler için adım adım 
uygulama rehberidir. Ebeveynlerle daha iyi işbirliği 
geliştirmeye yardımcı olacak somut materyallere ve 
araçlara ihtiyaç duyan okul profesyonellerine 
yardımcı olmak ve rehberlik etmek içindir. 

Ayrıca, "Ebeveyn Köşesi" adı verilen Erasmus + 
projesinin uygulanmasına katılan ortak kuruluşlar 
tarafından tanımlanan iyi uygulamalara örnekler 
sunmayı amaçlamaktadır. Bunlar, kurumlarında 
ebeveyn katılımını sağlamak için yeni yöntemler ve 
iyi uygulamalar arayan diğer Avrupa 
organizasyonlarına fayda sağlayabilir  
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Bu Uygulamalar Okul-Ebeveyn çalışmasında hangi 
alanları kapsar?

IPan-Avrupa analizimizde 100'den fazla iyi uygulama topladık. Dikkat çekici bir değerlendirmenin ardından en 
iyi 32 tanesini seçtik ve onları ebeveyn okul işbirliğinin sekiz alanına koyduk: 

İyi uygulama bölümünde, her bölümde sizin için seçtiğimiz beş veya daha fazla farklı iyi uygulama 
bulabilirsiniz. "İşbirliği değerlendirme anketleri alanlarını" kullanarak, hangi alanın okulunuz için en iyi 
düzeye getirilebileceğini seçebileceksiniz. 

Eğitim Düzeyleri 
Arasında Düzgün 
Geçiş 

Öğrencilerin akademik 
başarı ve eğitim 
kalitesini iyileştiren 
ortak faaliyetler 

Öğrencilerin sağlık, 
güvenlik ve refahını 
arttırmak 

Okul ve ebeveyn 
arasındaki iletişimin 
iyileştirilmesi 

Toplumsal  ve 
çokkültürlülük 
farkındalığını arttırmak 

Ebeveynler ile karşılıklı 
güven ve saygı ile iyi 
iş birliği kurma 

Ebeveyn becerilerini 
genel olarak arttırmak 

Ebeveynlerin okul 
yönetimine katılmaları 
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İyi uygulamaların 
adım adım uygulama rehberi 

Uygulama sürecinin başında, bu yılki iyi 
uygulamayı gerçekleştirecek bir çalışma 
grubu oluşturmalısınız.Bu grup, sunulan 
analizi kullanarak bir değerlendirme 
yapacak ve Okul-Ebeveyn işbirliğinin 
mevcut durumunu analiz edecektir. Analiz 
sonuçları sizi okul toplumunun ihtiyaçları 
ve önceliklerini ortaya çıkardığı için en 
uygun iyi uygulamaların seçilmesine 
yönlendirecektir.. İyi uygulamanın 
uygulanması sırasında izleme için bir başka 
çalışma grubu oluşturulmalıdır Bu grup 
gözlem formları ve değerlendirme yoluyla 
süreci izleyecektir. İzleme ve çalışma 
grupları, iyi uygulamaların etkilerini 
artırmak için toplantılar düzenlemelidir. 

Çalışma 
grubunun 

seçimi

Okul - 
ebeveyn 

işbirliğ i  i le 
mevcut 

durumun 
analizi

İyi 
uygulamala 

rın seçimi 

İyi 
uygulamanın 
uygulanması 

İzlemeyi 
ayarlama 

İyi 
uygulamanın 

etkilerinin 
analizi 

Bir yıl l ık döngü 

Uygulama 
süreci

Çalışma grubu aşağıdakilerden oluşmalıdır:

-Başöğretmen, 
• Öğretmenler, 
• öğrenci temsilcileri ve 
• ebeveynler. 

İyileştirme ve gelişim, bu grubun yetenek ve 
katılımına bağlı olduğundan, özenle seçilmelidir. 
Öğretmenin gruplardaki ana rolü, grubun 
süreçteki her adımındaki değişiklikleri okula 
tanıtmak için destek sağlamak olmalıdır. 

Çalışma grubunun 
kurulması
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okulun mevcut okul-ebeveyn işbirliği  
durumunun analizi 

Bu Anketin amacı,okulda iyileştirme potansiyeline sahip olan okul - ebeveyn işbirliği  çalışma alanlarını 
tanımaktır. Lütfen, tüm tablolardaki ifadeleri dikkatle okuyun ve okuldaki durumu aşağıdaki puanlara göre 
değerlendirin: 

1 - Bu mevcut olmayan bir uygulamadır 
2 - Bu, kesinlikle iyileştirilmesi gereken mevcut uygulamadır. 
3 - Bu mevcut uygulamadır. 
4 - Bu, halihazırda kullanılmakta olan yüksek kaliteli mevcut bir uygulamadır 

Değerlendirme yapıldıktan sonra toplam puanları kutuya "Toplam puan" kısmına yazın. 

Kılavuz İlkeler

5

Anket

ALAN NUMARASI 1: 
Eğitim Düzeyleri Arasında Düzgün Geçiş 

4321
Farklı hazırlık çalıştayları, gelecekteki öğrencilerin  ebeveynlerine çocuklarını 
okula hazırlama konusunda yardımcı olurlar. 

Ebeveyn toplantıları okul içinde düzenli bir işbirliği şeklidir. 

Ebeveynler, okulun Açık Kapısı aracılığıyla eğitim sürecini öğrenirler.

Okuldaki özel ayrılmış alan (Ebeveynler köşesi), ebeveynleri okul hayatında 
nasıl doğrudan yer alacaklarını bilgilendirmek ve öğretmek için bir fırsat 
sunmaktadır.

4321

4321

4321

Toplam puanlar::



Okul - ebeveyn işbirliği 
Analiz anketi

ALAN NUMARASI 2: 
Öğrencilerin akademik başarı ve eğitim kalitesini artırmak için ortak faaliyetler 

6

4321
Öğrencilerin akademik başarılarını arttırmayı amaçlayan üçlü görüşmeler 
(iletişim) (öğretmen, baş öğretmen, bir veya her iki ebeveyn). 

Öğrenciler bireysel çalışma organize etmek için ebeveynlerin ve öğretmenin 
desteğini alırlar. 

AOkuldan sonra, öğrencilere bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için organize 
faaliyetler  sunulmaktadır. 

Öğrenciler, çalışmalarını Bilim Fuarları'nda sunmaları için okul ve ebeveynlerin 
desteğini alırlar.  

4321

4321

4321

Toplam puanlar:

ALAN NUMARASI 3: 
Öğrencilerin sağlık, güvenlik ve rafahını arttırmak   

4321
Ebeveynlerin, velilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin okul kurallarına, 
sorumluluklarına, haklarına ve yükümlülüklerine aşina olmalarına yardımcı 
olacak çalıştaylar düzenlenir.. 

OAileyi tanımak ve aileyle olan iletişimi artırmak için ev ziyaretleri düzenlenir.. 

Öğrencilerin güvenliğini artırmak için trafik ve yol güvenliği ile ilgili eğitim 
 verilir. 
Sağlık Haftası düzenlemek (yüzme okulu, ebeveyn eğitimcisi yardımıyla sağlıklı 
beslenme ve hijyen eğitimi), çocukların sağlıklı yaşam biçimlerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunur. 

4321

4321

4321

Toplam Puanlar::

ALAN NUMARASI 4: 
Okul ve ebeveyn arasındaki iletişimin iyileştirilmesi 

4321Ebeveynler, okul ve diğer ebeveynlerle iletişim kurmak için sosyal ağları 
kullanır.. 

Okul web sitesi, ebeveynler için bir bilgi servisi olarak hizmet vermektedir. 

Okul, Ebeveyn Köşesinde bulunan mesaj panolarıyla ebeveynlerle iletişim 
kurar. 

Ebeveynlere, elektronik okul günlüğü aracılığıyla öğrencinin başarısı hakkında 
bilgi verilmektedir. 

4321

4321

4321

Toplam Puanlar::



Okul - ebeveyn işbirliği 
Analiz anketi

ALAN NUMARASI 5: 
Toplumsal ve çokkültürlülük farkındalığının artırılması 

7

4321
Farklı bir geçmişe sahip kültür ve gelenekler, bir Fuar düzenleyerek 
desteklenmektedir. 

Okul kültürlerarası öğrenci değişimini organize etmektedir. 

Okul Çarşısı'nda kültürel ve tarihi mekanlar ve farklı şehirlerden parçalar 
sergilenmektedir. 

Evrensel yaşam değerleri, atölye çalışmaları, konferanslar, yuvarlak masa 
toplantıları ve insani yardım faaliyetleri düzenleyerek desteklenmektedir. 

4321

4321

4321

Toplam Puanlar::

ALAN NUMARASI 6: 
Ebeveynler ile karşılıklı güven ve saygı ile iyi işbirliği  kurma 

4321
Ebeveynler ve öğrenciler, gönüllü çalışmalar yoluyla toplumsal sosyal hayata 
bağımsız katılım duygusu geliştirirler. 

Öğrenciler okul özelliklerinden (Okul bayrağı, marş, üniforma, okul arması, okul 
dergisi) ortak aidiyet duygusu geliştirirler. 

Babaları Destekleme Programı, babaları çocuk yetiştirmede ve okulla olan 
işbirliğinde rolü olduğu kadar, babalarla çocuklar arasındaki ilişkiyi güçlendirir. 

Daha büyük öğrenciler, küçük öğrencilerin okula adaptasyonuna yardım 
 ederek onların sorun çözme ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı 
olurlar. 

4321

4321

4321

Toplam puanlar::

ALAN NUMARASI 7: 
Ebeveyn becerilerini genel olarak arttırmak 

4321Farklı mesleklere sahip ebeveynler gönüllü olarak öğrencilerle, eğitimciler ve 
rehabilitasyon görevlileri olarak çalışmaktadır. 

Dış katılımcılar, istenmeyen davranışları önlemek için ebeveynlerin 
eğitilmesine katılırlar. 

Ebeveynler, 'Ebeveyn ebeveyne' eğitim programı aracılığıyla karşılıklı olarak 
tavsiye alış-verişinde bulunurlar. 

Ebeveynlerin temsilcileri, okul hayatı ve çalışması ile ilgili önemli kararlar 
almakta yer alırlar. 

4321

4321

4321

Toplam puanlar::



Okul - ebeveyn işbirliği 
Analiz anketi

ALAN NUMARASI 8: 
Ebeveynlerin okul yönetimine katılmaları 
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4321
Okul yönetimi, ebeveynlerin eğitim-öğretim yılında stratejik çalışma kararlarına 
katılabilecekleri bir ortam sağlar. 

Okulun ebeveynlerin memnuniyetini değerlendirmek için özel bir metodolojisi 
vardır. 

Okul politikaları ebeveynlerle işbirliği içinde geliştirilmiş ve kabul edilmiştir. 

Bir okulun, okul, ebeveynler ve öğrenciler arasındaki ilişkinin doğasının 
tanımlandığı belirli bir yazılı stratejisi vardır. 

4321

4321

4321

Toplam Puanlar:s:

Sonuçlarınızı aşağıdaki tabloya kopyalayın 

Anket sonuçları:

ALAN

Eğitim Düzeyleri Arasında Düzgün Geçiş 

Puanı

Öğrencilerin akademik başarılarını ve eğitim kalitesini artıran ortak faaliyetler

Öğrencilerin sağlık, güvenlik ve refahını arttırmak 

Okul ve anne-baba arasındaki iletişimin iyileştirilmesi

Toplumsal ve çokkültürlülük farkındalığının arttırılmas 

Ebeveynler ile karşılıklı güven ve saygı ile iyi işbirliği  kurma

Ebeveyn becerilerini genel olarak arttırmak  

Ebeveynlerin okul yönetimine katılmaları

Yukarıdaki tabloda, iyileştirmeye ihtiyaç duyan alanlar, en 
düşük puana sahiptir. Aynı sayıda puan alan iki veya daha fazla 
alan varsa iyileştirme yapılacak alanların Okul - Ebeveyn 
ilişkileri üzerinde en fazla etkiye sahip olabileceği 
düşünülmelidir. 

Sonuçların 
okunması



Hangi iyi uygulamanın 
uygulanacağına karar 
vermek
Çalışma grubunun kurulması ve anketin 
gerçekleştirilmesinden sonra şimdi okulunuza 
uygulanacak iyi uygulamayı seçmenin zamanı 
geldi. İyi uygulamaya karar vermek okulunuzun 
önceliklerine ve ihtiyaçlarına ve okulun stratejik 
planlarına bağlıdır. 

İyi uygulamaları düşündüğünüzde akılda başka 
önemli hususları da göz önünde bulundurmalısınız. 

-Yöntem veya program, toplumunuzun gerçekleri 
göz önüne alındığında mantıklı  mı? 

-İyi uygulama aslında sizin özel hedeflerinize 
hitap ediyor mu? 

-İyi uygulama, okulunuzun yapısına ve felsefesine 
uyuyor mu? 

Bu sorular göz önüne alındığında, ya okulunuzdaki 
uygulamaları geliştirmenizi ya da kullanmak için 
en iyi iyi uygulamayı seçmenizi sağlayacaktır. 

İyi uygulamaların 
uygulanması

Uygulama aşamasında, çalışma grubu, iyi 
uygulamalara ilişkin hedef kitleyi belirler. Hedef grup, 
iyi uygulama açısından seçilmelidir ve örneğin, 
uygulama aşamasında rol almaya hevesli ebeveynler 
seçilmelidir. 
Hangi kaynakların kullanılacağına , uygulamanın 
maliyetleri kapsayıp kapsamayacağını ve paydaşlarla 
(eğer varsa) işbirliği yapılıp yapılmayacağını 
gerekçeleriyle belirlemelisiniz. İşbirliği yapılacak 
kurumlar veya paydaşlar varsa, uygulama sürecinin 
başında onlarla iletişime geçmelisiniz. 

Uygulamanın adımları şöyledir; 

• Hedef grubun tanımı 
• İlgili personel, ebeveynler, öğrenciler ve öğrenci 
temsilcileri ile bilgi paylaşımı 
• Maliyet  değerlendirmesi  ve iyi uygulamanın 
uygulama yerinin ve süresinin   tanımlanması 
• İigili paydaşlar ve grup ile düzenli toplantılar 
planlama 

İzleme

İzleme, bir programın amaçlarına ulaşma 
yolundaki ilerlemesini izlemek ve yönetim 
kararlarını yönlendirmek için bilgi toplama ve 
analiz etme sürecidir. 

İzleyerek: 

-• İyi uygulamaları uygularken sorunlar veya 
başarıyı belirleyebilirsiniz 

• Çalışma grubu, uygulamanın zamanında hazır 
olup olmadığını değerlendirebilir, 

• Sonuçları ve kullanılan kaynakları ortaya 
çıkarabilirsiniz, 

• Paydaşların iyi uygulamalara katılması için 
farkındalık yaratabilisiniz 

İyi bir uygulamayı seçip uyguladığınızda, 
çalışmalarınızın bitmediğini unutmayın. Buna "iyi 
uygulama" dense de verimli olması için 
tanımlanmış zaman ölçeklerinde uygulanması 
gerekir. 
Bunun yanında, iyi bir uygulama , uygulanması 
kadar iyidir. İyi uygulamalar iyileştirilmiyor veya 
iyi uygulanmıyorsa, hiçbir şey değiştirilemeyecek ve 
kendinizi başladığınız yerde bulacaksınız demektir. 
Düzenli değerlendirmeler tamamlandıktan sonra, 
izleme grubunun ve çalışma grubunun iyi 
uygulamaların etkisini tartışmak için bir toplantı 
yapması gerekir. Uygulama sürecinin artı ve 
eksilerini belirlemeli ve okul topluluğuna bilgi 
vermelidirler. Eksik noktalar ve zayıflıklar varsa, 
çalışma grubu uygulamayı iyileştirmek için yeni 
stratejiler hazırlamalıdır. 
İyi uygulamanın uygulanmasına yönelik hedefleri 
tanımlamak, izleme grubuna bağlıdır. Bu hedeflerin 
nicelenebilir olması gerekir, örneğin "okul 
tatillerinde% 10 daha az olay". İzleme raporunda 
grup hedefleri değerlendirmeli ve başarıları 
tanımlamalıdır. 
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İzleme sonuçlarını 
analiz etmek 

İzlemenin sonuçlarını analiz etmek, yalnızca 
uygulanmayı değil aynı zamanda iyi 
uygulamaların çıktılarını, sonuçlarını ve etkilerini 
değerlendiren süreçtir. İzleme faaliyetleri, iyi 
uygulamayı iyi uygulayıp  uygulamadığınızı 
gösterirken, izleme sonuçlarının analizi, iyi 
uygulamanın uygulanması için daha iyi bir yol 
olup olmadığını belirler. 

Uygulama aşamasının tamamlanmasından sonra, 
çalışma grubu süreci değerlendirip rapor 
hazırlamalıdır. Bu bilgi, gelecek yılın uygulanması 
için gereklidir. 
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İzleme

DeğerlendirmeRaporlama

Geliş im

1

23

Sorunları değerlendirirken ve iyi uygulamaların           
      uygulanması hakkında bir rapor hazırlarken 
süreci değerlendirebilecek bir ölçek belirlemeniz 
gerekir.   Örnek 1'de olduğu gibi notlar açık, kolay  ve 
anlaşılabilir olmalıdır.  

Uygulama aşamasındaki etkinliklerden biri "5" 
olarak ölçülürse, öğrenciler, öğretmenler, 
ebeveynler ve okulun kendisi için başarıldığı ve çok 
yararlı olduğu anlamına gelir.  

"4" ise,  iyi ve kullanışlıdır.  

"3" ise, bunun yeterli olduğu ve bunu yapmaya 
değer olduğu anlamına gelir 

Etkinlik "2" ise iyileştirilmelidir.  

Ve "1" de ölçülürse, iyi uygulamaların uygulanması
oldukça zayıftır ve uygulamanın tüm sürecini 
yeniden düşünmeniz gerekir. 

İyi uygulamanız mükemmel görünse bile iyi 
uygulanmadığı takdirde zaman kaybı olabileceğini 
unutmayın. 

Lütfen, değerlendirme skalasını alışık olduğunuz 
sisteme göre hazırlayın. 

İyi uygulamaları izlerken ve değerlendirirken bir 
sonraki sayfada verilen formları kullanabilirsiniz. 

Değerlendirme 
ölçeği 

5

Tanımlayıcılar

Çok yararlı

4 İyi

3 Yapmaya değer

2 İyileştirilmeli

1 Yeniden düşün



İyi uygulamalar izleme ve analiz raporu 
11

Sorumlu personel: 

İyi Uygulamanın Adı:

İyi Uygulama Teması:

Uygulama Başlangıç Tarihi: Uygulama Bitiş Tarihi: 

Katılımcı Ebeveyn Sayısı: Katılımcı Öğrenci Sayısı: 

Uygulama için hedefler: 

Uygulamanın hedeflerine ulaşıldı mı? 

Karşılaştığınız sorunlar nelerdir?: 

Uygulama süreci nasıldı?

Göstergenin derecelendirmesi Gösterge:

Bir sonraki uygulamada neyi değiştirmeliyiz? Hangi alanın iyileştirilmesi gerekiyor? 



Okul, anaokulundan başlayarak, eğitim seviyeleri arasında 
düzgün bir geçiş için ebeveynlerle birlikte çalışır. Bu 
durum,üniversitenin ilk yılına kadar devam eder. Bu 
önemli bir zaman dilimidir ve ortak okul-ebeveyn 
etkinliklerinin farklı yöntemleri kullanılır. 

Anaokulları, yeni gelen çocuklara kapılarını açarken 
yaşayacakları değişiklikleri atlatmalarına yardımcı olmak 
için çok çaba gösterirler. Elele politikası, korkuları 
yatıştırır ve ortak faaliyetleri uyumlu hale getirir. 

Okul yılı başlamadan önce, okul kütüphaneleri "bütünleşme 
günü" düzenler ve buna birinci sınıfa başlayacak çocuklar 
ve ebeveynleri katılabilir. 

Birçok okul ailelere ulusal sınavların organizasyonu, 
uygulanması ve sonuçlarını bildirir. Uzmanlaşmış 
okullarda veya üniversitelerde eğitimin devam ettirilmesi 
için başvuru süreci öğrencilere ve ailelere açıklanmaktadır 
. 
Birçok okul, bir sonraki eğitim düzeyi veya kariyer 
merkezlerinden gelen sosyal ortaklar, filologlar ve 
pedagojik personelin dış uzmanlığını kullanmaktadır. İş 
arayışını kolaylaştırmak için iş ve işveren temsilcileri 
okullara davet edilir. Buna ek olarak, öğrencilere ve ailelere 
gelecekteki çalışanlar için ek mesleki eğitim 
gereksinimlerini açıklarlar. Öğrencilerin ne zaman,   
nerede iş bulabileceği ve gelecekteki meslekleri hakkında 
bilgiler, atölye çalışmaları, broşürler ve eğitim kurumları ve
işletmelerin ziyaretleri ile sağlanır. Eğitim kurumlarının 
açık günlerine katılım da yaygın şekilde teşvik 
edilmektedir. Ebeveynlere, başka bir şehirde bir okula 
gitmeleri gerekiyorsa, burs veya / veya konaklama için 
başvuru süreci hakkında bilgi verilir. 

Eğitim Düzeyleri Arasında 
 Düzgün Geçiş  
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Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi 
unuttuğunda arta kalandır. 

Albert Einstein

Picture source: ColleageDegrees360 on Flickr.com



Eğitim ve öğrenme stillerini  geliştirmek 
için ebeveynlerle ortaklık

Açıklama : 
Birinci sınıf öğrencileri velileri için atölye çalışmaları. Amacı, ebeveynler için uyumlu 
eğitim faaliyetlerini teşvik etmek ve ailede olumlu eğitim ve öğrenme stilleri 
geliştirmektir.

Çalıştayda, ödüller ve cezalar, çocuklarla iletişim yöntemleri hakkında bilgiler de dahil 
olmak üzere aileler içinde farklı eğitim ve öğrenme stilleri sunuldu. 
Çalıştayın başında ebeveynler, 'Ben ne tür bir ebeveynim' anketini doldurdular. Anket, 
ebeveynlerin özel eğitim ve öğrenme stilleri ile ilgili ifadelerden oluşmaktaydı. 
Ebeveynlerden ankette belirli bir cümle seçmeleri ve hangi eğitim ve öğrenme stiline 
sahip olduklarını kontrol etmeleri istendi. 

Bunu grup çalışması izledi. Gruplardan çocuğa özgü eğitim ve öğrenme stilinin 
açıklandığı broşürleri eşleştirmeleri istendi. Her grup, dört eğitim ve öğrenme stilinden 
birini temsil etti: otoriter, demokratik, kayıtsız ve aşırı korumacı. Her grup çalışmalarını 
bitirdikten sonra sunum yaptı. 
Birinci ve İkinci sınıf öğrencileri 'Yerel halkın mesleklerini yerel düzeyde öğrenelim' 
projesi hazırladı. Proje birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine yönelik olup ebeveynlerin 
yardımıyla organize edilmiştir. 

Öğrencilerin etkinlikleri,  insanların meslekleri hakkında   araştırma yapmak ve bilgi 
almakla ilgiliydi. Veliler, farklı workshoplar ve işveren tesislerine ziyaretler düzenledi ve 
yardımcılar, liderler olarak ve bireysel faaliyetlerin uygulanmasında yer aldı. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Sınıf, OHP, dizüstü bilgisayar, etkinlik salonu, röportaj kayıtları için kamera, ziyaretler 
vs. 
Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Yerel alanda insanların meslekleriyle ilgili farklı materyal toplamak. Ebeveynler ve 
öğrenciler için anket ve değerlendirme anketleri hazırlamak. Okul çalışanları ve 
ebeveynlerle yapılan görüşmeler. Proje sunumlarının hazırlanması. Ebeveynlerle 
ziyaretlerin  organizasyonunun yapılması(zamanı ,yeri…vb), ve öğrencilerin ulaşımı 
konularında anlaşma yapılması. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Proje ekibi (öğretmenler, bazı mesleklere sahip ebeveynler, örneğin doktorlar, veteriner 
hekimler, diş hekimleri, pilotlar, polis memurları, marangozlar). Film çekme ve 
düzenleme. 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? 
Ebeveynler ve okullar arasında başarılı bir işbirliği - ebeveynlerle farklı türde ortaklıklar, 
ebeveynlerin gönüllü olarak çalıştay liderleri ve eğitimciler olarak görev almaları. Eğitim 
amaçlı kullanılabilen mesleklerle ilgili kitap ve filmlerin üretimi. Farklı mesleklerde farklı 
insanlarla tanışmak. Öğrenciler yaratıcılıklarını, yeterliliklerini geliştirirek, iletişim 
becerilerini geliştirmeyi öğrenmeleri. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Hemen. 
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Gelecekteki birinci sınıf öğrencilerinin 
ebeveynleri için workshoplar 

Açıklama: 
Çocukların okula hazırlanması - amaç, okul, okul faaliyetleri, öğrencilerin sosyal yapısı, 
okul başarısı ve okulun sosyal statüsü hakkında en önemli bilgileri sunmaktır. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Okul odaları ve sınıflar. 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Workshop hazırlığı. 
'Çocuk okula nasıl hazırlanır' broşürünün hazırlanması. 
Gelecekteki ilk sınıf öğrencilerinin velileri için davetiyeler. 
Anket ve değerlendirme anketleri hazırlama. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
A project team (teachers, pedagogue, psychologist) 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? 
Ekip gelecek ilk sınıf öğrencilerinin velilerine temel bilgi sağlanması ve bir çocuğun okula 
nasıl hazırlanacağı konusunda talimatların verilmesi. 

Bütün velilerin sorularını ve ikilemlerini cevaplandırarak, çocuğun okula girişiyle ilgili 
tüm endişelerini ve korkularını ele almalarının sağlanması. 

İlk sınıf öğrencilerinin ebeveynlerine müfredatın tanıtılması. 
Aile ve okul arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Etki önemlidir ve uzun vadeli etkileri vardır . 

14

Eğitim dünyayı değiştirmek için 
kullanabileceğiniz en güçlü silahtır. 

Nelson Mandela



Ebeveyn Etkinlikleri Günü 

Açıklama: 
1. dönem başında anaokulu velileriyle iletişime geçer ve ebeveynlerin okulu ziyaret 
etmeleri ve öğrencilerle bir etkinlik üzerinde çalışmaları için en uygun zamanları 
belirler. Ebeveynlerin düzenleyecekleri etkinlik değişebilir. Ebeveynler yapmak 
istediklerini yapabilir, pasta fırınında bulunabilir, sanat ve el işleri yapabilir vb. 
Anlaşmaya varılan tarihte okula geldiler ve çocuklarının sınıftaki etkinlikleri üzerinde 
çalıştılar. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Bu etkinlikler için sınıflar kullanılır. Ebeveynler, çalışmayı planladığı etkinlik için 
gerekli olan her şeyi hazırlarlar. 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Ebeveynler, faaliyet hakkında bilgilendirilmelidir. Etkinlik planı, dönem başında 
yapılmalıdır. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Ebeveynler, özellikle gerekli bilgi ya da beceri gerektirmeyen istedikleri herhangi bir 
etkinliği seçebilir. 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? 
Okul, ebeveyn ve çocuklar için faydalar: 
Okul: Okul, ebeveynlerin ve öğretmenlerin birlikte çalışabileceği bir ortam yaratır. 
Çocuklar ebeveynlerini okulda görmekten mutluluk duyar. Mutlu çocuklar mutlu bir 
okul demektir. 
Ebeveynler: Ebeveynler, sınıfta çocuklarıyla ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten 
hoşlanırlar. Ayrıca çocuklarının günlük okul hayatını  görme  şansını yakalarlar. Bu 
etkinlik aynı zamanda öğretmenler ve ebeveynler arasındaki iletişimi güçlendirir. 
Çocuklar: 4-5 yaşlarında çocuklar ebeveynlerini okulda görmekten çok mutlu olurlar. 
Ayrıca okulda kendilerini güvende ve emin hissederler.

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Yararların yakında görülmesi bekleniyor. 
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Özgürlüğe giden altın kapının anahtarı 
eğitimdir. 

George Washington Carver



 İşyerindeki kütüphaneler-Entegrasyon 
Faaliyetleri 

Açıklama : 
Okul yılı başlamadan önce, Okulun Kütüphaneleri, birinci sınıfa başlayacak 
çocukların ve ebeveynlerinin katılacağı bir "entegrasyon günü" düzenler. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Etkinlik, kütüphanede, bir sınıfta veya spor salonunda gerçekleşebilir. Spor, resim ve el
işleri için diğer malzemeler gereklidir. 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Ebeveynlere ve çocuklara davetiyeler hazırlandı ve gönderildi. 
Broşürler ve afişler okul içinde dağıtılacak  şekilde hazırlanmıştır. 
El işi atölyeleri ve diğer etkinlikler için malzemeler hazırlandı. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Nitelikli profesyonellere, öğretim, el sanatları ve spor faaliyetlerinde edinilen bilgi ve 
tecrübeye ihtiyaç vardır. 

Uygulama için hangi yerel veya sosyal ortaklara ihtiyaç vardır ? 
Ebeveyn Dernekleri. 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? 
Okul, ebeveyn ve çocuklar için faydalar: 
• Çocuklar iyi entegre olacaklar ve anaokulu ile birinci sınıf arasında herhangi bir şok 
olmayacaktır. 
• Öğretmenler ve çocuklar arasındaki ilişki okulun başından itibaren optimize 
edilecektir. 
• Ebeveynler ile öğretmenler / okul arasındaki ilişki okulun başlangıcından itibaren 
yakın olacaktır. 
• Ebeveynler, çocuklar ve okul arasındaki ilk temas sağlıklı ve mutlu bir etkinliktir ve 
okulla ilgili iyi ve mutlu duygular uyandırır. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Genellikle, bu etkinlik, okul yılının başlamasından en az bir ay önce gerçekleşir ve 
faydaların başlangıçta ve yıl boyunca sağlanması beklenir. 
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Bilgiye yapılan yatırım en yüksek kârı 
getirir. 

Benjamin Franklin



Öğrenciler eğitime nasıl devam edebilir? 

Açıklama : 
Ebeveynlere ulusal sınavların organizasyonu ve uygulanması hakkında bilgi verilir. 
Bir sonraki eğitim düzeyi okullarında devam eden eğitim için başvuru süreci 
açıklanır. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Son sınıf öğrenci velilerinin velilerinin katılacağı büyük bir salon. 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Her ebeveyn için bir sınav broşürünün hazırlanması ve basılması, sınav takvimiyle 
ilgili bilgi ve daha sonra başvuruların sunulması. Bazı uygun internet bağlantıları da 
toplanacaktır. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
İlgili usul belgeleri, okul türleri ve bunlara nasıl başvurulacağı hakkında bilgi. İyi 
iletişim becerileri. 

Uygulama için hangi yerel veya sosyal ortaklara ihtiyaç vardır ? 
Kariyer Merkezleri. 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? 
Okul: Prosedürün bilinmesi sınav sürecini kolaylaştırır; 
Ebeveynler: Çocuklarının eğitime devam etme imkânlarını bilirler; 
Öğrenciler: Sakin olmak, daha iyi sınav sonuçları elde etmek ve daha iyi gelişmelerine 
yardımcı olacak daha uygun bir okul seçmek. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
1-2 ay 
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Değişim, tüm gerçek öğrenmenin sonucudur. 
Leo Buscaglia



Bu, tüm eğitim kurumlarının ebeveynlerle ortak faaliyet 
gösterdiği bir alandır. Bilinen çok sayıda iyi uygulama 
vardır. Bunların arasında ebeveyn-öğrenci-öğretmen 
görüşmeleri, ebeveynler için açık sınıf günleri, öğrencilerin 
analizi (sınıf veya okul) sonuçları, ebeveynlerin ve 
diğerlerinin önünde farklı rekabetler bulunmaktadır.  

Birçok okul, okuma ve eleştirel becerileri geliştirmek için 
ortak ebeveyn-öğrenci organizasyonları yapar. 
Öğretmenler, öğrencilerin ebeveynleri ile kötü notlardan 
veya devamsızlık konularından dolayı  karşı karşıya gelirler.
Öğrencilerin bilgi ve katılımlarını geliştirme seçeneklerini 
tartışırlar. Genellikle ailelerle psikologlar çalışır. 

Diğer iyi uygulamalar şunları içerir: 
İkinci sınıfın ilk döneminin sonunda öğrenciler ve 
ebeveynler için bir atölye çalışması - tanımlamadan sayısal 
değerlendirme sistemine geçiş. 

Bazı ülkelerde öğretmenlerin ev ziyaretleri yaygın şekilde 
yürütülmektedir. Öğretmenler evde öğrenme stratejileri 
önerir, ebeveynler onları daha spesifik hale getirmek için 
fikirler ekler ve öğrencilerin öğrenme hedeflerini 
destekleme yollarını belirlerler. 

Ebeveynlerin yardımı ile "Mesleklerle Buluşalım" projesi 
sunuluyor. PTA'nın temsilcileri olan gönüllüler, öğrencileri 
farklı meslek ve mesleklerle tanıştırıyor. 

Okullar Okulu Ana Sözleşmesi, , başarı için bir strateji 
olup, velilerin, tüm okul personelinin ve öğrencilerin, 
öğrencilerin akademik başarılarının iyileştirilmesine ve 
okulun ve ebeveynin kendilerini nasıl geliştirebileceği 
Çocukların Devletin yüksek standartlarına ulaşmasına 
yardımcı olacak bir ortaklık. 

Öğrencilerin akademik başarı ve eğitim kalitesini 
iyileştiren ortak faaliyetler 
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Kimse kolay olacağını söylemedi 
Ama herkes buna değer olduğunu söyledi. 

quoteslife101.net

Picture source: ColleageDegrees360 on Flickr.com



 Öğrencinin kendi öğrenmesini planlamak: 
6. sınıftaki ulusal sınavlara hazırlanmak 

Açıklama: 
Ebeveynlerinin yardımıyla öğrenenler kendi öğrenim programlarını hazırlarlar. Kendi 
takvimlerini amaç, içerik ve zaman çizelgeleri ile hazırlarlar. Velileriyle birlikte, 
ölçülebilir gerçekçi kısa vadeli hedefler belirlerler. 
Öğrenciler, neyin işlendiğini ve ne kadar zaman harcandığını haftalık olarak 
kaydederler. Temel kısım öğretmenle birlikte planlanmaktadır. 
Öğretmen, çalışma kağıtları veya diğer materyaller hazırladı. 
Başarılı bir iş için ödüller vardır. (şeker,1 saatlik oyunlar, ...) 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Gerekli donanım ve alan yoktur. 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Yok 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Öğrenme stratejileri konusunda alan bilgisi. 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? . 
Okul: öğrenci daha başarılı olur. 
Ebeveynler: çocuğa nasıl yardımcı olabileceklerini öğrenirler. 
Çocuklar: kendi öğrenimleri üzerinde kontrol hissi edin. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Bu zaman alıcı bir süreçtir. Etki zaman içinde farkedilecektir.
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Başarı tesadüf değildir. Bu zor iş, azim, 
öğrenme, eğitim, fedakârlık ve en önemlisi, 
ne yaptığınızı veya yapmayı öğrenmektir. 
Pele



Ebeveynlerle birlikte hikaye zamanı 
 (4 ila 11 yaş arası öğrenciler) 

Açıklama 
KA1 ve KA2 sınıfının her birinde, haftanın bir günü çocuklara okumak üzere okula 
gelen aileler vardır. Etkinlik 30 dakika sürer ve genellikle çocukları okuldan 
alınmadan önce yapılır (ebeveynlerin okula iki kez  gitmesi gerekmez). 

Okul müdürü,  okul yılı başında velilere katılım davetiye mektubu gönderir.  Okuma 
zamanına velilerle birlikte karar verilir.. Ebeveynlerin tamamı, okul tarafından 
ödenen DBS çekine tabi tutulur. Ebeveynler daha sonra okumak için okula gelmeye
davet edilir. Kitaplar ebeveynler tarafından seçilebilir, ancak ebeveyn isterse öğretmen 
tarafından da tavsiye edilebilir. Okuma, sözde zamanla sınırlıdır ancak içine 
oyunlar,şarkılar  ve konuşmalar eklenebilir. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Derslikler. 
Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Ebeveynlere davet (ana öğretmen tarafından yazılan mektup ve sınıf öğretmeni 
tarafından sınıf velileri toplantısında yapılan davet). 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Öğretmenler, etkinlikleri gerçekleştiren aileleri destekleme becerisine sahip olmalıdır. 
Bu sayede doğru kitapları çocuklara okuyacaklardır.. 
Oturumlar sırasında sınıfın iyi yönetildiğinden emin olunmalıdır; çocuklar ve aileler, 
etkinliği keyifli ve eğlenceli buluyorlar. 
Ebeveynler kendileri de okumayı sevmeli, çocukları okumaya teşvik etmeli ve onları, 
soru sorma ve fikirlerini değerlendirebilme yoluyla etkinliğe dahil etmelidirler.

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? 
Okul: çocuk okuma başarılarında ve etkili iletişimde önemli kazançlar sağlar. 
Ebeveynler: okul ortamı ve öğretmenlerin ve çocukların çalışmalarının daha iyi 
anlaşılması. 
Çocuklar: Çocuklar, okumanın yalnızca çalışma ve okulla ilgili etkinlik değil, aynı 
zamanda eğlenceli ve aile üyeleri ile paylaşılan bir şey olduğunu fark eder. Bu, daha az 
ayrıcalıklı geçmişe sahip çocuklar için özellikle önemlidir. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Yararları, çocukların okuldaki düzenli bir etkinlik olduğunun farkına vardığı bir ay 
sonra yararları belli bir süre boyunca görülebilir. 
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İyi bir öğretmen umut ilham verebilir, hayal 
gücünü ateşleyebilir ve öğrenme aşkı 
aşılayabilir. 
Brad Henry



Ebeveynler Kafesi 

Açıklama : 
Okulun çok resmi bir kurum olduğu ve yalnızca öğrencilerle ilgilendiği varsayılarak, 
ebeveynlerin okul hakkında çok eleştirel görüşleri vardır. Bu nedenle, okulda her 
zaman yer almıyor ve uzak bir ilişki kurarak okul personelini (öğretmenler, 
eğitimciler, müdürler ve diğer personel) görmezden gelebiliyorlar. "Ebeveynler Kafesi", 
öğrenci başarısının arttırılması ortak amacıyla okul-veli işbirliğini amaçlayan bir 
projedir. 
Bu proje, akademik başarı için ebeveyn ve ortaklarla etkili bir şekilde işbirliği yapan, 
gönüllülük temelli bir yapı oluşturarak aşağıdakileri hedefleyen bir okul kurmak için 
oluşturulmuştur: 
• Aile ve Okul arasındaki güven ve karşılıklı anlayışı yeniden yapılandırmak. 
Ebeveynlik yetkinliklerini geliştirmek ve okul sisteminde ebeveyn yetkisini 
güçlendirmek. 
• İşbirliği ve birlikte eğitimi geliştirmek. Eğitim sürecinde yer alan ortakların yalnızca 
çocuğun değil ailelerin, personelin ve toplumun da önemi konusunda farkındalık 
geliştirmek. Aralarındaki diyaloğu arttırmak. Okul bırakma riskini azaltmak. 
• Okul yönetimine ebeveyn katılımını arttırmak 
• Velilerin de yer alacağı bilgilendirme etkinlikleri düzenlemek 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Okulun veya kurumun merkezinde bir "Ebeveyn" alanı gerekiyor (kafeterya / kantin). 
Ailelerle farklı iletişim yolları için malzemeler: ilan tahtaları, yazışmalar kitabı, 
davetiyeler, blog için BİT araçları, sosyal medya ve web sitesi. 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Bu proje, okul yılı başlamadan önce planlanmakta ve hazırlanmaktadır ve ebeveyn ve 
öğrencileri en baştan dahil etmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle promosyon 
malzemeleri ve tüm lojistik önceden hazırlanmalıdır. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Pedagojik ve öğretim becerileri. 
Uygulama için hangi yerel veya sosyal ortaklara ihtiyaç vardır ?. 
Bu proje için çeşitli derneklerin desteği önemlidir. Nitekim sosyal merkezler ve 
AROEVEN. UPU (Ulusal Polis Kentsel Önleme Birimi) gibi yerel makamlar ve 
psikologların varlığını sağlayan Imaje Health gibi şehir politikasından finansman alan 
diğer kişiler de dahil olmak üzere ek ortaklar davet edilmiştir. 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? 
Okul ikliminde ve okul ilişkilerinde gerçek bir iyileşme vardır. Ebeveynlerin okul 
yaşamına katılımı, başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
2 oturumundan sonra faydaları görülecektir. 
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Bilim fuarları

Açıklama: 
Bilim Fuarları, öğrencilerin ilgi duydukları bir konu hakkında bilimsel projeler 
hazırladıkları ve projeyle bilimsel araştırma süreçleri öğrenmeleri için düzenlenen 
etkinliklerdir. Bu fuarlar Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yürütülmekte ve fuarları 
düzenleyen okullar maddi olarak desteklenmektedir. Okullar, Mart veya Haziran 
aylarında fuarları 1 veya 3 gün boyunca planlamaktadır.. Bu fuarlar, okul yönetimi, 
öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynlerin işbirliğiyle organize edilen bir festival gibi 
görülmektedirler. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Her proje için gerekli malzeme ve ekipman değişir. Okul bahçeleri, salonlar veya 
koridorlar. 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
-   Okul başvurusu onaylandıktan sonra, öğretmenlerden biri olayın koordinatörü 
olarak seçilir. Öğretmenler toplantısında okulun ilkbaharda bilim fuarı düzenleyeceği 
açıklanır.Öğrencileri projeler hazırlamaya yönlendirecek gönüllülere çağrı yapılır. 
Ardından bir çalışma planı yapılır. Öğrenciler projelerini öğretmenleri ve ailelerinin 
yardımıyla hazırlamaya başlarlar. Proje için gereken tüm teçhizat (örneğin deneyler 
için gerekli ekipman, karton, makas, tutkal vb.), TÜBİTAK tarafından verilen parayla 
satın alınır. Projelerin dağıtılacağı tablolar ve yer, projede çalışan öğretmenler 
tarafından iyi organize edilmelidir. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Öğretmenlerin öğrencileri kendi alanlarıyla ilgili olarak yönlendirmeleri gerekmez. 
İlgi veya bilgiye sahip oldukları her konuda kendilerine yardımcı olabilirler. 

Okul, ebeveyn ve çocuklar için yararlar. 
Okul: Okul ve ebeveyn arasında daha iyi bir işbirliği oluşur. Ebeveynlerin aktif katılımı
sağlanır. 
Ebeveynler: Ebeveynler çocuğa nasıl yardımcı olabileceklerini ve onları bilimsel bir 
araştırma yöntemi yürütmelerine yardımcı olurlar. Çocuğun öğrenme sürecine dahil 
olurlar. 
Çocuklar: Öğrenciler eleştirel düşünme, zamanı planlama, problem çözme, yazılı ve 
sözlü sunum, bilimsel araştırma becerilerini geliştirirler. Ayrıca sabırlı olma ve
kendine güven ve liderlik becerileri kazanmayı öğrenirler. Öğrenciler aynı zamanda 
bilimi severler ve bilimsel araştırma süreçleri hakkında bir bilince sahip olurlar. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
İki ay içinde.  
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Bilim, organize bilgi. Bilgelik organize bir 
hayattır. 

Immanuel Kant



Öğrencilerin güvenliği her iki taraf için de (okullar ve veliler) en 
önemli konudur. Bütün okulların ebeveynlerle ortak faaliyetleri 
vardır. Bazı ilginç örnekler kısaca şöyledir; 

➢ Birçok okul, öğrencileri trafik konusunda eğitiyor. Genellikle bu
öğrenme, yerel Polis karakolunun yardımıyla gerçekleşir. Polis 
memurları, öğrencilerin sokaklarda nasıl güvenli bir şekilde 
yürümeleri gerektiğiniı ve trafik işaretlerini nasıl takip edeceklerini 
göstermektedirler. Ebeveynler ile birlikte, okula giden en güvenli 
güzergahı seçerler. 

➢ Ebeveynler ve okul, çocuklarda obeziteyi önlemek ve sağlıklı 
beslenme konusunda farkındalık yaratmak için çalışır. Anne-babalar 
ve öğrenciler için diyetetik dersleri düzenlenir. Amaç, çocuklar 
tarafından tatlı ve tatlı içeceklerin tüketilmesinin azaltılmasıdır. 

➢ Bazı okullar tarafından sağlık haftası düzenlenmektedir. Sağlıklı 
bir akşam geçirme de dahil edilerek bu haftada velilere 
tansiyon,kolestrol gibi tetkiklerin yapılması önerilmektedir.Ayrıca 
velilerden okulun yemeklerini test etmeleri de istenmektedir. 

➢ Birçok okul anne-baba ile spor alanlarında birlikte çalışır. 
Öğrenciler için öğretmenler ve veliler tarafından bir sürü etkinlik 
düzenlenir. Bazı örnekler: Okulda hareket, Hareketle coşku, Yüzme 
okulu, Koşu günü ve diğerleri. 

➢ Çevresel olaylar, ortak faaliyetlerin başka bir alanıdır. Yuvarlak 
masa toplantıları ve çalıştaylar ebeveynlerin, öğretmenlerin ve 
öğrencilerin birlikte çalışmasına yardımcı olur. 'Atıktan bitmiş ürüne'
sloganıyla projeler üzerinde çalışılmaktadır. 

➢ Ebeveynler için çalıştay  başlığı ‘Nasıl Mutlu Olunur?" Öğretmen, 
Glasser'ın seçim teorisini sundu ve  ‘Düşün’ ve ‘Yap’ kuklalarıyla 
projeyi öğrencilere tanıttı.Kuklaların her hafta sınıfa gelmesiyle 
çeşitli aktivitelerle iletişimi geliştirmek için sevgi,güç,eğlence ve 
özgürlük gibi temel ihtiyaçların doyumunu sağlamak hedeflendi. 

➢ "Üçlü görüşmeler", her öğrenci hakkındaki her konunun bir grup 
insan tarafından tartışılıp analiz edildiği bir tekniktir. Grup şunları 
içerir: sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve öğrencinin 
ebeveynleri(biri ya da ikisi) 

Öğrencilerin sağ lık,  
 güvenlik ve refahını artırmak    
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İyi Uygulamalar

Picture source: 
Mark Shaiken on Flickr.com



Akıl Hocaları

Açıklama: 
Bu, tüm öğretim yılı boyunca sürdürülecek ve büyük öğrencilerin ve velilerin küçük ve 
yeni öğrencilerle nasıl ilgileneceklerini ortaya koyan bir projedir. 
Ana hedefler şunlardır: 

• Öğrencilerin okulda ve toplumda kaynaşmasını teşvik etmek; 
• Öğrenciler arasında küçük çatışma kaynaklarını çözmede işbirliği yapmak. 
• Öğrenciler arasında karşılıklı yardımı teşvik etmek 
• Kuşaklar arası bilgi paylaşımını teşvik etmek; 
• Öğrencileri hoşgörü ve katılım üzerine eğitmek. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Belli bir alana ihtiyaç yoktur. Sonuç olarak, toplantılar için bir oda gerekebilir veya 
etkinlikler için açık / kapalı alan gerekebilir. 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Akıl Hocaları çok hazırlık gerektiren bir projedir. 
Okul yılı başlamadan önce, faaliyetler için bir plan ve sorumlu kişiler seçilmelidir. 
Anne babalar ve büyük öğrenciler, küçük öğrencilerin "Akıl Hocaları" olacak onlara 
yapacakları yol göstericilik açısından hazırlıklar yapmaları gerekecektir. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
"Akıl Hocaları"  ın yönetim / öğretmenler ile öğrenciler ve aileler arasında köprüler 
kurması beklenmektedir.. Bu nedenle, bu kişilerin arabuluculuk,çözüm bulma gibi 
yeteneklere sahip olmaları gereklidir. 
Buna ek olarak, projeye etkili bir şekilde katkıda bulunmak için programlama 
yetenekleri de olmalıdır. 

Uygulama için hangi yerel veya sosyal ortaklara ihtiyaç vardır ? 
Yerel makamlar, ebeveyn birlikleri, sivil toplum kuruluşları 

Okul, ebeveyn ve çocuklar için yararlar: 
Bu proje birkaç yıldır devam etmektedir ve bugüne kadar okul devamsızlıklarını 
önleyerek ve öğrenciler arasında veya ebeveynler / okul kurulları arasındaki 
çatışmaları önleyerek iyi sonuçlar vermiştir. 
Buna ek olarak, en büyük faydası öğrencilerin sınıflarının daha iyi olması ve okul 
ortamının daha sağlıklı olmasıdır. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
1-2 ay. 
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Ebeveynlerin becerilerini arttırma

Açıklama : 
Üç aşamada gerçekleştirilen çocuk suçlarının önlenmesi ile ilgili ana-baba ile okul 
arasındaki başarılı işbirliği sağlanmasıdır.  

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Özel bir ekipmana ihtiyaç yoktur. Dizüstü bilgisayar 
Sınıf. 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Ebeveynlere davetiye. 
Aşağıdaki konular üzerine atölye hazırlığı: Çocuk yetiştirmede Ailenin rolü; Şiddet 
içermeyen iletişim; Saldırganlık, Aile içi şiddet; Çocukları disiplinden haberdar etmek 
nasıl öğretilir; Çatışmaları çözmek için şiddet içermeyen yollar vs. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Çocuk suçlarının önlenmesinde ebeveynlere ve öğrencilere yardımcı olmak için 
talimatlar içeren broşürler hazırlamak. 
Bu konuda nitelikli eğitimciler; pedagoglar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, 
kriminolojide derecesi olan kişilerdir. 

Uygulama için hangi yerel veya sosyal ortaklara ihtiyaç vardır ? 
Çocuk suçlarının önlenmesiyle uğraşan hükümet ve sivil toplum örgütleri ve 
dernekleri. 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? 
Şiddet, mağdur ve mağdurların farklı türlerinin belirlenmesinin yanı sıra şiddetin 
önlenmesi, çocuk suçlarının azaltılması, mevcut sorunlarla ilgili ebeveynlerin 
bilinçlendirilmesi, ebeveynlerin yetkinliklerinin güçlendirilmesi için mekanizma 
geliştirilmesi. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Uygulama dokuz aşamada gerçekleşir: 
Birinci kademe-pedagojik workshoplar 
İkinci aşama - Ebeveynler için okul 
Üçüncü aşama- tematik posterler 
Dördüncü aşama- ebeveynler için anketler/anonim araştırmalar 
Beşinci aşama- e- çevrimiçi işbirliği 
Altıncı aşama - ebeveynlerin öğretim sürecine aktif katılımı 
Yedinci Aşama - Eğiticimci olarak ebeveynler 
Sekizinci aşama - Uygulamalı çalışma 
Dokuzuncu evre - Ebeveynlerin evinde ziyaret 
Bu uzun bir süreçtir. Etki zaman çerçevesi içinde görülecektir. 
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Sosyal medyadan uzakta ve 
doğaya yakın 

Açıklama: 
Projenin amacı, öğrencileri zamanlarını farklı şekillerde etkin bir şekilde kullanmaya 
ve sosyal medya kullandıkları süreyi kısıtlamaya teşvik etmektir. 
Ebeveynlerin çocuklarını sosyal medya dışında farklı etkinlikler yapmakla 
ilgilenmeleri için bir program hazırladık. Ayrıca, aileleri bunun için destek olmayı 
hedefledik. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Farklı öneriler sunduk. En yakın ormana yapılan yolculuk gibi. Kestane,fındık toplama 
faaliyetleri yaptık. 
Yer: Okuldaki bilgi noktasından ilan edildi. 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Ormana gezi düzenlenmesi. Uygun kıyafetlere ve toplama fıstığı için bir torbaya 
ihtiyacımız var. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Sosyal ve iletişim becerileri; Ormanda okuma haritası becerileri önemlidir; Yürümek 
için yeterince sağlıklı olmak. 

Uygulama için hangi yerel veya sosyal ortaklara ihtiyaç vardır ? 
Yok 
Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? 
Okul: Öğrenciler sosyal medya dışındaki diğer etkinlikler hakkında daha fazla bilgi 
sahibi olurlar. 
Ebeveynler: Sosyal medyayı kullanma kısıtlamalarının farkındalar. Sonuç olarak, 
sosyal medyanın kullanım, kullanım zamanlaması ile ilgili kurallar etkili oldu. 
Çocuklar: Doğada olma ve sosyal medyadan uzak durabilecekleri doğa harcamaları 
sayesinde zevk aldılar. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Aktivite tamamlanır tamamlanmaz faydaları görülebilir. 
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Seyir ve sevinç anlamında doğa en güzel 
armağandır.. 

Albert Einstein



 Teneffüslerde öğrencilerin 
oto-kontrollerini arttırma 

Açıklama: 
Bu proje sırasında (üç yıllık bir proje) sorumluluk, kurallara uyma ve 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konularında ailelerimize çeşitli atölye 
çalışmaları düzenledik. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Özel bir ekipmana ihtiyaç yoktur. İki veya üç atölye çalışmasında bazı atölyelerde BİT 
ekipmanı spor malzemeleri de kullanıldı.. 
Yer: sınıflar, spor salonu. 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
İçeriğin kapsamlı bir şekilde hazırlanması çok önemlidir. İyi bir hazırlığa rağmen, 
ebeveynlerin içeriği kabul etmemesi ve katkıda bulunmaması tehlikesi vardır .. 
Bu sorunu önlemek için, mükemmel hazırlıklarla birlikte uygulayıcıların liderlik 
becerileri de önemlidir. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Konu hakkında iyi bilgi, öneriler ve girişimlerde açık bir ufuk ve iletişim becerileri. 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? 
Okul: Ev kuralları ve okul kuralları tutarlı bir şekilde yerine getirildi. 
Ebeveynler: Çocuklarının eğitiminde en yaygın hataların farkındaydılar. 
Çocuklar: davranışları için artan sorumluluk. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Etkisi başlangıçta çok büyüktü. Maalesef uzun sürmedi. 
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Duygusal kendini kontrol, zorlu bir 
çalışmanın sonucu, doğasında olan bir 
becerinin değil. 

Travis Bradberry



Öğrenci ve Aileler için Destek Ofisi 

Açıklama : 
Aileler ve öğrenciler için destek ofisi, öğrenci ve ailelerin ziyaret ederek öğretmenler, 
hemşireler, psikologlar ve diğer profesyonellerden oluşan teknik bir ekibin desteğinden 
faydalanabildikleri ve gün boyunca açık olan bir mekandır. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 

Bir fiziksel alan gereklidir, ofis, internet erişimli bir cihaz, telefon,tıbbi malzemeler. 
Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Projede yer alan tüm profesyoneller yeterli deneyime sahiptir. 
Broşürler ve posterler dağıtılmak üzere hazırlanmış okul içinde velilere ulaştırılmak 
üzere yaygınlaştırılmıştır. Programı değerlendirmek üzere araştırmalar ve 
değerlendirme anketleri hazırlanmıştır. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Nitelikli bir ekip: Pedagoglar, psikologlar,öğretmenler,sosyal çalışanlar,hemşireler. 

Uygulama için hangi yerel veya sosyal ortaklara ihtiyaç vardır ? 
Yerel otoriteler,hastaneler sağlık merkezleri çocuk kurumları,aile birlikleri,Sivil 
toplum örgütleri. 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? 
Uygulama, aileler ve okul arasında sağlıklı bir ilişkiyi teşvik eder; 
Öğrencilerin okulu erken bırakmasını ve devamsızlık yapmasını engeller; 
Öğrencilere ve ailelere, eğitim sistemi müdahalelerini aşan alanlarda destek verir. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Bu, bütün yıl boyunca ve her gün çalışan bir programdır. Bu sebeple, sonuçların belli 
bir zaman aralığı bulunmamaktadır, çünkü bu sonuçlar eğitim öğretim yılının zaman 
aralığıyla tutarlı olmalıdır.
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İnsan yaşamının amacı başkalarına hizmet 
etmek, şefkat göstermek ve yardımcı olmayı 
istemektir.  
Albert Schweizer



Okul ve ebeveynler arasındaki iyi iletişim herhangi 
müşterek bir işte anahtar bir işlev görür. Bütün okullar 
yüz yüze, telefon aracılığıyla, yazılı ( resmi okul 
yazışmaları ve/veya ek mesajlar), okul web sayfaları, 
sosyal ağlar vb yoluyla olmak üzere farklı iletişim 
şekilleri kullanırlar. Fakat, bazen sonuçlar her iki 
taraftan yapılandan daha kötüdür. Başarılı iletişim 
geliştirme süreci, var olan durumun detaylı analizine 
dayanmaktadır. Sonraki adım çeşitli seçenekler 
arasından istediğimiz yolu seçmektir. Bu seçim ise 
profesyonel bilgi ve kişisel tecrübeye bağlıdır. 

En iyi uygulamalar araştırmamızda okul ve ebeveynler 
arasında birçok eski ve yeni iletişim şekilleri keşfettik. 
Bireysel toplantılar eski ve iyi bilinen bir iletişim şeklidir, 
fakat bu yöntem her iki taraf da aynı mekan ve zamanda 
birlikte olduğunda iyi çalışır. Skype toplantıları nispeten 
daha yeni bir iletişim şeklidir. Sınıf öğretmeni ve sınıfın 
velilerinin oluşturduğu kapalı facebook grupları da yeni 
bir iletişim şeklidir, fakat bu daha popüler ve faydalı bir 
hale gelmiştir. 
Bir okul kültürel mirası köşesi oluşturma fikri herkesçe 
bilinir. Okul sergisi için materyal toplama süreci 
boyunca öğretmenler, ebeveynler ve öğrenciler gayri 
resmi olarak iletişim kurma imkanına sahiptir. Daha 
sonra toplanan materyaller lokal tarihin öğretilmesi 
sürecinde kullanıldığında, bu bilgileri toplayan bu 
ortaklar hakkında bilgi de verilmektedir. Bu; ebeveynler, 
yerel topluluk ve okul arasındaki iletişim seviyesini 
geliştirir ve ek olarak yerel kültürel miras ve gelenekleri 
destekler. 

Okullarda kullanılabilecek bazı iyi uygulamalar aşağıda 
anlatılmaktadır. 

Okul ve  Ebeveynler  Arasında  İ letişimi  Artırmak 
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İyi Uygulamalar

Resim kaynağı: 
creehelth on Flickr.com

“Konuştuğumuzun iki katı dinleyelim diye, 
iki kulağımız, bir ağzımız var.”. 

Epictetus



İyi Fikirler İçin Bir Oda 

Açıklama: 
Periyodik aile toplantıları ,düzenli telefon görüşmeleri, ev ziyaretleri. Bir öğrenci 
kitabı hazırlayarak eğitimin ürünleri hakkına bilgi verme. Aile toplantıları esnasında 
öğretmenler öğrencilerin yurttaki yaşam koşulları hakkında bilgi verir. Aileler okul 
etkinliklerine, çeşitli tatiller ve önemli yıl dönümlerinin hazırlanması ve yürütülmesi 
sürecine ortak olarak dahil edilir.. 
Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
“İyi fikirler için bir oda “ öğrencilerin ailelerin, öğretmenlerin ve eğitmenlerin bir 
arada toplanması için tasarlanır. 
Sürekli kullanılan ‘iyi fikirler için bir oda’ya ek olarak, ebeveynler için yerel konut 
tabanlı bir resepsiyon odası ayda bir kere yapılacak gayri resmî toplantılar için tahsis 
edilir. 
Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Ailelerle toplantı yeri ve zamanı ayarlanır ve buluşma yeri konusunda bilgilendirilir 
ve davetiye gönderilir. 
Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Toplantı maddeleri önceden belirlenir, başka okullarda gerçekleştirilebilecek olan aile 
eğitimleri organize edilir, psikologlarla görüşülür ve röportaj yapılır. Sınıf 
öğretmenleri ve eğitmenlerle baskı oluşturan konular ve bunların nasıl üstesinden 
gelineceği hakkında görüşülür. 
Uygulama için hangi yerel veya sosyal ortaklara ihtiyaç vardır ? 
Okul psikologları, ara bulucular, Çocuk Koruma Ajansındaki sosyal işçiler, Anti- 
sosyal davranış komisyonu ile ilgili toplum eğitmenleri. 
Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? 
Öğrenciler, ebeveynler, öğretmen ve eğitimciler arasındaki iletişim gerilimlerini 
aşmaya yardımcı olur, 
Okul ve yurttaki mikro iklimi iyileştirir, 
Ekip çalışması becerilerini geliştirir, 
Çocukların yaratıcılık, bireysel inisiyatif ve becerilerini teşvik eder. 
Okul, yurt ve aile arasındaki ortaklığı geliştirir ve güven tesis eder.
Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Yaklaşık bir yılda.  Bu iyi uygulamanın sonuçlarının eğitim-öğretim yılı sonunda 
ortaya çıkması beklenmektedir. Toplantılarda bütün katılımcılara bu durum bildirilir.  

29

Ebeveynler çoçuklarına zenginlik yerine 
saygı ruhunu miras bıraksınlar. 

Plato



Daha İyi Bir Okul İçin 
Velilerle Birlikte Çalışmak  

Açıklama: 
Faire équipe avec les parents pour mieux vivre l'école (Daha iyi bir okul için velilerle 
birlite çalışmak)  Ecole maternelle Edouard Vaillant 2 tarafindan tesvik edilen bir 
etkinliktir. 
Bu proje, sınıfların kapılarını ebeveynleri daha iyi ağırlamak için açmayı 
amaçlamaktadır. Ebeveynler, eğitim öğretim yılı boyunca  bir kaç defa 
sınıf hayatına katılmaya davet edilir. Sınıflara göz kulak olur, çalıştaylara katılır, 
etkinlikler düzenler. 
Çoğu veliler Fransızca konuşamaması ve daha önce okula gitmemesi ya da kötü bir 
okul tecrübesine sahip olması nedeniyle anaokulundaki zorlukların farkında 
değillerdir ve çocuklarının okullaşmasıyla ilgili daha fazla bilgiden faydalanacaklardır 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Sınıflar. Yazı malzemeleri  ( kalem, kağıt, tahtalar..)   

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Fransızca eğitim materyalleri hazırlayınız. 
Etkinlikler için gerekli materyalleri hazırlayınız (Geri dönüşüm materyalleri, boya, 
kalemler ve diğerleri) Broşür ve posterler. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Pedagojik ve ögretim becerileri 

Uygulama için hangi yerel veya sosyal ortaklara ihtiyaç vardır ?. 
Ecole des parents et des Educateurs (EPE) du Gard; 
Yerel veli birlikleri, 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir?  

Öğrenciler: Ebeveynler öğretmenlere güvendikleri zaman, çocuklar okul hayatında 
daha iyi performans gösterirler ve uzun vadede daha başarılı sonuçlar elde ederler. 
Çocuklar daha iyi okul alışkanlıkları edindiler. Velilerin okulda düzenli olarak 
bulunmaları alofon çocukların daha fazla ve daha güvenli konuşmalarını teşvik eder 
ve bu onların dil gelişimlerine yansır. 
Okul: Her yıl, bu proje kapsamında okul ve sınıf etkinliklerinde daha fazla sayıda 
ebeveyn etkin ve mevcut olacaktır. Bundan faydalanan ebeveynler, diğer velileri okul 
etkinliklerine katılmak için hareketlendirir ve etkiler. Ebeveynler öğretmenleri, 
müdürleri ve diğer okul personelini tanır ve anlar ve aralarında bir güven ilişkisi 
gelişir. Bu, birçok yanlış anlaşılmaya engel olur ve velilere ulaşmayı ve çocuklarla ilgili 
herhangi bir problemi çözmeyi kolaylaştırır. 
Ebeveynler: Ebeveynlerin çocukların çalışmalarında daha güçlü bir desteği ve etkisi 
vardır. Fransızca konuşamayan bu bireyler dil becerilerini geliştirir, ve çocuklarına da 
yardımcı olurlar.   

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
İlk 3 aydan sonra. 
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 Ebeveynlerle haberleşmek için BİT 
araçlarını kullanmak 

Açıklama: 
Metin mesajları ve whatsApp gibi uygulamalar yoluyla ebeveynlere öğrencilerin 
devamsızlık durumları ve okulda yapılan etkinliklerle ilgili düzenli olarak bilgi 
verilebilir. Sosyal medya da (Facebook sayfaları gibi ) okullar tarafından kullanılır. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
BİT araçları, bilgisayar, cep telefonları, akıllı telefonlar, internet bağlantısı. 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
- Velilerin telefon numarası bilgileri önceden alınmalıdır. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
-   BİT araçları kullanım bilgisi gereklidir. 
   
Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? 

Okul: Okul ebeveynlere hızlıca ve kolayca her şeyi duyurabilir. Bu, hızlı, zaman 
kazandırıcı ve kolaydır. 
Ebeveynler: Ebeveynler doğru bilgiye kolayca ulaşabilirler. Okulla bu bağlantıyı 
kurmaları okulla ilgili meselelerde güncel bilgi edinmelerini sağlar. WhatsApp 
grupları ailelerin kendi içlerinde iletişim kurmaları için de iyi bir yoldur. Bu yolla 
birbirlerine destek verip yardımlaşabilirler. Ebeveynler devamsızlık ve günlük işlerle 
ilgili bilgi sahibi olurlar.     
 Çocuklar: Çocuklar sorumluluklarını yerine getirmelidir çünkü onlar okulun ve 
ailesinin her zaman iletişim içinde olduğunu bilmektedirler. Ayrıca onlar bu 
bağlantıdan dolayı kendilerini rahat hissederler.   

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Faydaların kısa sürede ortaya çıkması beklenmektedir. 
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Ortak Olmak

Açıklama: 
Ebeveynler ve öğretmenler, ebeveynlerin öğretmenlerle, öğretmenlerin de ebeveynlerle 
ilgili endişeleri konusunda fikir teatisi yaparlar. Sonra öğretmenlerin ebeveynlerle 
olan ilişkilerini nasıl geliştirecekleri tartışılır. Asıl cevaplanması gereken soru şudur: 
İyi bir çalışma ilişkisi nasıl olmalıdır? 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
BİT ekipmanı 
Mekan: Okul 
Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 

İçeriğin kapsamlı bir şekilde hazırlanması çok önemlidir. İyi bir hazırlığa rağmen 
ebeveynlerin içerik konusunda aynı fikirde olmaması ve bu yüzden tam destek 
sağlamamaları riski vardır. 
Bu durumdan kaçınmak için muazzam bir hazırlığın yanı sıra personelin liderlik 
becerileri önem arz etmektedir. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Konuya hakimiyet; hedef grubu iyi tanıma. 

Uygulama için hangi yerel veya sosyal ortaklara ihtiyaç vardır ? 
Hiçbir ortağa ihtiyaç olmamakla birlikte harici personel kullanılabilir. 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir?  
Okul: Güncel bilgi; ebeveynlerle bireysel görüşmeler. Birbirini karşılıklı anlama güven 
ve karşılıklı saygıya katkı sağlayan rahat bir ortam. 
Ebeveynler:  Doğa yürüyüşü gününün deneyimleri ve organizasyonu hakkında yapılan 
tartışmalar akademik başarı, akran ilişkileri gibi hassas konularda konuşmak için 
güçlü bir motivasyon kaynağı olmuştur. Ebeveynler çocuklarını tamamen farklı bir 
bağlamda tanırlar.   
Çocuklar: Karşılıklı saygı ve güven. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Kısa sürede etkisi büyük olmuştur.
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İyi öğretmenler öğrencilerin içindeki cevheri 
dışarı çıkarmasını bilirler.  

Charles Kuralt 



En fazla iyi uygulama toplumsal ve çok kültürlü 
farkındalığı artırma alanındadır. Ebeveynler bir dizi 
etkinliklere katılırlar: Buzkıran oyunlar, ödev sunumu, 
vaka analizi ve yaratıcı görevler, sosyal becerilerini 
geliştirebilecek etkileşimli ebeveyn toplantıları... 
Birçok ortak ebeveyn-öğretmen-öğrenci etkinlikleri 
bulunmaktadır: 
Nesiller arası bir folklor şarkı ve dans grubu oluşturma, 
İnsani yardım derneklerinin üyeleri ile işbirliği içinde 
yaratıcı sanat atölyeleri, 
Farklı kültürler mutfak kültürü ile tanıtılır. 
Üç ilginç örnek fikir verilmiştir: 

Köri gecesi: 

Ebeveyn ve Öğretmenler Derneği, her yıl bir Köri gecesi 
etkinliği düzenlemektedir. Bu, ebeveynlerin bir Asya yemeği 
hazırladığı bir etkinliktir. Bu etkinliğin lideri Asyalı bir 
hanımefendidir. Etkinliğin organizasyonunu desteklemek 
için okulun ebeveynlerinden 3-4  kişilik bir ekip oluşturur. 
Okul mutfağında yemek pişirirler ve misafir olarak davet 
edilen ve etkinliğe katılmak için bilet satın alan veliler ve 
öğretmenler için bir Asya menüsü hazırlarlar. Etkinlikte 
toplanan para okulun desteklenmesi için harcanmaktadır: 
Etkinlikte ayrıca ebeveynler tarafından hazırlanan bir bilgi 
yarışması da yer almaktadır. 

İkinci el pazarı: 
Okul, Okul aile birliği ve belediyeye ait bir toplum 
mağazası ile ortaklık içinde herkesin ikinci el eşya/ kıyafet 
/ ayakkabı ve el sanatlarını satabileceği bir pazar organize 
eder. Pazarın kazancı ilk ihtiyaç duyulan yiyecek ve mallar 
için harcanması amacıyla toplum mağazasına bağışlanır. 

Dünyayı daha temiz hale getir: 

Ebeveyn  komitesinin yardımı ile, atıkların ve plastik 
şişelerin ayrı ayrı toplanması için konteynerler dağıtıldı. 
Toplanan şişelerin geri dönüşümü fabrikada yapılır. Proje 
daha sonra, ayrı atık toplama amacıyla, ebeveynlerin 
yardımıyla tanıtılan yeni kaplarla genişletildi. Pillerin ve 
akümülatörlerin toplanması da buna dahildir. Fabrika, 
öğrencilerin malzemeleri toplaması sürecine de destek 
vermiştir.   

Dört örnek detaylı bir şekilde tarif edilmektedir:

Toplumsal ve çok kültürlülük 
farkındalığını artırmak    
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İyi Uygulamalar

Resim kaynağı:  
Multicultural resource fair 2012 

on Flickr.com

Kültür insanların birbirlerini daha iyi 
anlamasını sağlar. Eğer birbirlerini 
ruhlarında daha iyi anlarlarsa, ekonomik 
ve siyasi engelleri aşmak daha kolay hale 
gelir. Ama önce komşusunun sonunda, 
aynen onlar gibi aynı sorunlarla, aynı 
sorularla baş başa olduğunu 
anlamalıdırlar. 

Paolo Cuelho 



Farkında mısınız? 

Açıklama: 
ilk ve orta okullarda çalışan öğrenci kulüpleri ve toplum servislerinde  öğrenciler okul 
gezileri, yarışmalar, gösteriler, tiyatro oyunları, spor etkinlikleri ve tartışmalar gibi 
organizasyonların içinde yer alır. Geziler, yasal kurallar çerçevesinde okul içindeki 
sosyal etkinlikler kapsamında düzenlenir. Okul kulüpleri, öğrencileri bilimsel ,sosyal 
,kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin bir parçası haline getirmeyi hedeflemektedir. 
Toplum servisleri öğrencilerin yaş ve bilgilerine uygun olan çevresel ya da sosyal tüm 
problemlerin çözümüne katkı sağlayan etkinlikler içermektedir. Gönüllü veliler de 
okul kulüpleri ve toplum servislerinin sürdürülmesine katkı sağlayabilmektedir. Okul 
yılının ilk veli toplantısında gönüllü velilerin görevleri açıklanır ve gönüllü veliler 
seçilir. Gönüllü velilere doldurmaları için birer form verilir ve bu formlar 
doldurulduktan sonra sosyal hizmetler komitesine teslim edilir. Veliler pek çok 
etkinlikte yer alabilir; örneğin :Kısa öykü okuma, kütüphane, bilim ve bilgisayar 
laboratuvarlarının açılması için destek verme, tamir ve diğer etkinlikleri üstlenme.
Bu proje bir toplum hizmetleri projesidir ve çocukların televizyon bağımlılıklarını 
ortadan kaldıracak önlemler almayı amaçlar. Veliler  ve çocuklar birlikte daha kaliteli 
zaman geçirme fırsatına sahip olacaklardır. Bu projede bir tanıtım videosu da 
üretilmiştir. Film, finale kalan filmlerden biridir.   

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 

Film çekimi velilerin evinde olacaktır. Film çekimleri için bir kameraya ihtiyaç vardır. 
Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Bir broşür hazırlanır ve ebeveynler SMS ile bilgilendirilir. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 

Çalışma, 4. sınıf öğrencileri tarafından öğretmenler ve velilerle işbirliği içinde yapılır. 
Fotoğraf çekme ve montaj, fotoğraf uzmanı olan ebeveynler tarafından gerçekleştirilir. 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? . 

Ebeveynler ve okullar arasındaki işbirliği güçlenir ve okulun kendisi tanıtım 
videosundan faydalanır. Ebeveynler, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmenin ne kadar 
önemli olduğunu fark eder. Ayrıca ailede iyi iletişim kurmanın ne kadar önemli 
olduğunun farkına varırlar. Her perşembe ekranlar kapatılır ve çocuklar aileleri ile 
birlikte iyi zaman geçirirler. Büyük babalarının hikayelerini dinleyen gerçek bir aile 
gibi hissederler. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Etki, ebeveyn ve öğrencilerin birlikte eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmeye 
başlamalarından en az iki hafta sonra beklenebilir.  
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Okulu ebeveynlere açalım! 

Açıklama: 
Proje, Jean Moulin İlköğretim Okulu’nda geliştirildi ve okulun ebeveynlere açılması 
yoluyla karma eğitim ilkesini teşvik etmeyi amaçlamaktır. 
Jean Moulin okulunun öğrenci velilerinin bir çoğu yabancıdır ve akıcı Fransızca 
konuşamazlar ve bazıları bir Fransız okuluna hiç gitmemiştir. Bununla birlikte, 
okulun, çocuklarının sosyal entegrasyonuna katkıda bulunmasını beklemekteler, 
ancak az tanıdıkları bir ortamla karşı karşıyalar ve bütün "kurallara" henüz hakim 
değiller. Bu proje dört ana bölüme ayrılmıştır: 

1 - Fransız dilinin hâkimiyetini arttırmak; 
2 - Konular ve okullaşma zorluklarını daha anlaşılır hale getirmek; 
3- Eğitim kurumunun nasıl çalıştığını ve beklentilerini açıklamak;
4 - Okul hayatında ebeveyn katılımını teşvik etmek; 

Bu projenin asıl amacı, okul ve aileler arasındaki bağın güçlendirilmesi ve 
mahallelerde eğitimin ana sağlayıcısı olarak okulun yerini almasıdır. Yabancı aileleri 
topluma entegre ederken, tüm dernekler ve kurumlar arasında eşitsizliğe karşı daha 
etkili bir şekilde savaşmak ve bir başarı okulu oluşturmak için sinerji yaratmak 
önemlidir. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Sınıf; ebeveyn kafe’si için özel olarak ayrılmış bir oda, yazı malzemeleri. 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Fransızca dilinde eğitim materyalleri hazırlayınız. Okulu, öğretmenleri ve diğer eğitim 
aktörlerini sunacak materyalleri hazırlayınız. Broşürler, posterler ve davetiyeler 
hazırlayınız. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Pedagojik ve öğretim becerileri 

Uygulama için hangi yerel veya sosyal ortaklara ihtiyaç vardır ? 
Yerel otoriteler, aile birlikleri, sivil toplum kuruluşları. 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? 

• Okulun katılımcıların çoğu için daha erişilebilir olmasını sağlamak ve böylece okul 
ile aileler arasında düzenli olarak iletişim kurmak. 
• Ebeveynler - öğretmenler - öğrenciler arasında gerçek ve karşılıklı güven 
oluşturmak.
• İletişim becerilerini iyileştirecek şekilde katılımcıların dil becerilerini geliştirmek. 
• Okumanın öğrenmenin uzun bir süreç olabileceği ve her çocuğun ritmine saygı 
duyulması gerektiğinin bilinci - (Herkes aynı şeyi aynı anda okumaz) 
• Sınıf / okul materyalleri ve imkanlarını daha iyi anlamak. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Birkaç dersten ve toplantıdan sonra olası faydaları bekleyebiliriz (Yaklaşık iki ay)  
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Tohum

Açıklama: 
Tohum projesi küçük bir anaokulu ve kreş tarafından organize edilmiştir. Okulun, 
yerel ailelerden gelen çeşitli öğrenci alımları ve İngiliz Ordusu ebeveynlerinin 
çocuklarını içeren geçici bir okul nüfusu vardır. Okulun Dostluk Derneği, her 
öğrenciyi ve ailesini içine alan bir 'tohum projesi' düzenledi. Amaçlardan biri, evde 
İngilizce konuşmayan ailelerin kendilerini dahil hissetmelerini sağlamaktı. 
Okuldaki her öğrenciye 1 pound verildi. Onların görevleri, paranın 'büyümesine' izin 
verecek eğlenceli bir iş yapmaktı. Ailelerin gerçekleştirdiği faaliyet örneklerinden 
birkaçı, bu parayla kova ve sünger satın almak ve para karşılığı araba yıkamak ve yine 
bu parayla kek malzemeleri satın alarak hazırlanan kekleri satmaktır. Aileler bu 
yarışmaya çok iyi yanıt verdi. Bu fikir popülerdi ve tüm okul topluluğunu içine 
alıyordu. Okul, herkes arasındaki daha güçlü ortaklıkların faydalarının farkına vardı 
ve ayrıca okula maddi para kazandırmış oldu. Arkadaşlar, Buckingham Sarayı'nda 
sergilenen eserleri için ulusal bir Altın Yıldız Okul Aile Birliği  ödülü kazandı. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Her öğrenciye okul aile birliği bütçesinden verilen 1 pound 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Broşürler, etkinliğin açıklanması için promosyon malzemeleri, final etkinliğinin 
organizasyonu. 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir?  
Okul, ebeveynler ve çocuklar, herkesin güçlendirdiği ortaklıklarından ve toplanan 
fonlardan yararlanmıştır. 
Çocuklar güvenli ve samimi bir ortam yaratan çevrelerindeki topluluktan da 
faydalanmıştır. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Eylem belirli bir süre zarfında gerçekleşmesinden dolayı faydalar hemen görülmez 
ancak bir müddet sonra görülecektir.
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Kalk! Uyan! Ve hedefe ulaşıncaya kadar 
durma! 

Swami Vivekananda 



7 Renk 7 Bölge 

Açıklama: 
Okul, bu yıllık etkinliği organize eder ve bu, velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin 
yer aldığı bir etkinliktir. Türkiye 7 bölgeye sahiptir ve bu bölgelerden her biri farklı
kültür ve mutfağa sahiptir. Anaokulundan itibaren her sınıfta bir renk ve bölge 
belirlenir. Etkinlik gününde her sınıf kendi bölgelerine ait  renklerde giyinmelidir ve 
ebeveynler, çocuklarının sınıfına göre belirlenen bölgenin yöresel yemeklerini 
hazırlamalıdır. Tüm veliler etkinliğe davet edilir ve yiyeceklerin ve günün tadını 
çıkarırlar. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Bu etkinlik için okul bahçesi veya okul salonu uygundur.  Davetiyeler, masalar, masa 
örtüleri, sandalyeler, tabaklar, bıçaklar ve çatallar da gereklidir. 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
    Davetiyeler hazırlanmalı ve ebeveynlere gönderilmelidir. Ebeveynlere, yiyecek 
servisini organize edebilecekleri önceden haber verilmelidir. Ebeveyn gruplarının 
liderleri, etkinlik gününde yemekleri hazırlayıp sunmalıdır. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Okulun ve ebeveynlerin organizasyon becerileri. 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir?                           
     Okul: Okulun ebeveynlerle daha iyi bir iletişim kurması gerekmektedir ve bu tür 
sosyal etkinlikler bunu yapmak için mükemmel fırsatlar sunmaktadır. 
    Ebeveynler: Ebeveynler, okulla iyi ilişkiler içinde olmaktan memnuniyet duyar. Bir 
gününü okulda geçirmek ve okul ile iş birliği içinde bir etkinlik düzenlemek, velileri 
okul topluluğunda çok önemli hissettirir. 
    Çocuk: Çocuklar, okullarını kendi evleri gibi görebilirler. Okullarının ebeveynleriyle 
iş birliği içinde çalıştıklarını ve hepsinin birlikte eğlendiğini gördükleri için okullarına 
daha fazla güvenebilirler. Çocuklar ayrıca yaratıcılıklarını, araştırma, iletişim ve 
sosyal becerilerini geliştirirler. Ayrıca, tüm renklerin güzel olduğunu ve hep birlikte 
yaşadıklarında farklı kültürlerden insanların çok güzel olduğunu fark ederler. 

 Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Faydaların kısa sürede ortaya çıkması beklenmektedir. 
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Yaşadığım için babama minnettarım. İyi 
yaşadığım için de öğretmenime. 

Büyük İskender



Okul ve anne-babalar arasındaki iyi ilişkiler öğrenci 
başarısı için temel bir konudur ve okulların çoğu iyi ilişkiler 
tesis etme yolunda çaba sarf etmektedir. Bu konuda ilginç 
örnekler bulunmuştur: 

- Yıllık Kuru Fasulye Festivali, ebeveynlerin, mezunların,
öğrencilerin ve öğretmenlerin katıldığı bir etkinliktir. Kuru 
fasulye herkese ikram etmek amacıyla pişirilir. İnsanlar 
yemek yeme, sohbet etme ve birlikte eğlenebilme şansına 
sahiptir. 

- Geleneksel okul aile yürüyüşü gününde karşılıklı güven 
tesis etmeye yardımcı olur. 

- İlkbaharın kutlanması, ana komitenin inisiyatifiyle okul 
çevresindeki öğrencilerin, velilerin ve dede-ninelerin ortak 
bir etkinliğidir. Etkinliğin amacı, yetişkinlerin çocuğa okul 
çevresinde park ve oyun alanlarının temizlenmesi yoluyla 
çevreyi nasıl korumaları gerektiğini öğretmesidir. Kasaba 
bahçelerine ağaçlar ve çiçekler dikerler. 

Okulun desteklenmesi için para toplamayı amaçlayan 
ortak etkinlikler vardır: 

- Özel Eğitime Merkezi öğrenci ve velileri el yapımı 
hediyelik eşyalar (butik sabun, ahşap anahtarlık, baskılı 
fayans, mıknatıslar) üretirler. Kentlerinin tanıtımına 
katkıda bulunurlar. Bu cisimleri satar ve okul için para 
kazanırlar. 

- Okul Aile Birliği bir yardım etkinliği düzenler. Biletler 
bölge çevresinde satılır ve ebeveynler satmak için yiyecek 
ve içecek hazırlar. Çekiliş sırasında verilecek hediyeler için 
bazı sponsorlar bulunur. Etkinlikte toplanan para okulun 
desteklenmesi için harcanmaktadır. 

Aşağıda daha ayrıntılı üç örnek verilmektedir: 

Ebeveynler ile karşılıklı güven ve saygı ile iyi 
  iş  birliği  kurma
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İyi Uygulamalar

Resim kaynağı:  
nicolesfunstuffwithkids 

on Flickr.com

Güvenmeyi öğrenmek hayatın en zor 
vazifelerinden biridir.  

Issac Newton 



Ebeveynlerimle Okuldayım 

Açıklama: 

Ailenin ayda iki kez okulu ziyaret ettiği ve okuldaki öğrenci ve öğretmenlerle birlikte 
kitap okuyup tartıştığı bir okuma kampanyasıdır. Okuma oturumunda ebeveynler için 
bir seminer düzenlenir. Seminer konuları arasında iyi ebeveynlik, sınavlarla ilgili 
sorunlar, aile psikolojisi, etkili öğrenme yöntemleri, aile iletişimi, ebeveyn tutumları 
vb. bulunmaktadır. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Okul kütüphanesi ve okul salonları. Farklı türde kitaplar.   

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
- Ebeveynlere okuma gününün ne zaman yapılacağı konusunda bilgi verilmelidir. 
- Okullar farklı türlerde kitaplar hazırlamalıdırlar 
- Seminer için öğretim görevlisi ve her seminerin konusu belirlenir ve okul ve velilere 
duyurulur. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
- Öğretim elemanı, her seminerin konusunun uzmanı olmalıdır. 
- Okuma kampanyası ve seminer organizasyonu dikkatle planlanmalıdır. 
- Takım çalışması, olayların düzgün yürütülmesi için önemlidir. 

Uygulama için hangi yerel veya sosyal ortaklara ihtiyaç vardır ? 
Okul Aile Birliği Üyeleri, İl müdürü veya eğitim otoriteleri okuma oturumlarına davet 
edilebilir. 
Üniversitelerden akademisyenler. 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? 
Okul: Okulda daha iyi ve daha sosyal ilişkiler; Daha iyi eğitimli öğrenciler ve 
daha bilinçli ebeveynler; Okulun performansı, daha bilinçli ve bilgili 
ebeveynlerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin bir sonucu olarak artar. 

Ebeveynler: Öğrenciler ve okullarla daha iyi iletişim; Çocuklar için olumlu rol 
modellemesi; Okul konuları ve öğrenci başarısı ile ilgili konularda daha bilgili olma. 

Öğrenciler: Okul performanslarında daha iyi okuma alışkanlıkları ve olumlu etkiler; 
Ebeveynleriyle ilişkilerde olumlu etkiler. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Ebeveynler okuma seansları ve seminerlere düzenli olarak katılırlarsa altı ay içinde 
olumlu sonuçlar görülebilir.  
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Kendimiz bir ebeveyn olmadıkça 
ebeveynlerin sevgisini asla anlayamayız.  

Henry Ward Beecher



Kapsamlı Bakım Köşesi 

Açıklama: 
Öğrencilerin / çocukların kapsamlı bakımı için köşe - Okul ve ebeveyn arasındaki 
işbirliği 'Daha fazla ve daha farklı bir şekilde yapabiliriz' - Çalışmak, zaman geçirmek 
ve öğrenmek için hoş bir yerdir. Bu bir mekandır ve bu fikir çocuklara ilginç 
gelmektedir ve bir güvenlik duygusu yaratır ve onlara bir aile atmosferini hatırlatır. 
Organize edilmiş konaklamalar için, derslerin tamamlanmasından önce ve bitirdikten 
sonra okuldaki öğrencilere yönelik günlük bakım için tasarlanmıştır. Öğrencilerin / 
çocukların kapsamlı bakımı için köşenin temel amacı, çocukları daha fazla eğitim ve 
yaşam boyu öğrenme için hazırlamaktır - nasıl öğreneceğini ve yükümlülüklerini 
yerine getirmeyi öğrenmek ve internetin çocuklar tarafından oyun oynamak ve 
uygunsuz içeriği izlemek gibi kontrolsüz kullanımının azaltılması. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Okuldaki odalar ve sınıflar 
Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Alanın organize edilmesi. Uzmanlık alanlarına göre gönüllüler. Öğrenci ve 
ebeveynlerle çalıştay - haftada bir defa İngilizce dersi. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Kapsamlı bakım köşesinin kullanıcıları olan öğrencilerin ziyaretleri ve gezileri. 
Çalıştaylar, konular ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olan öğretim görevlileri / 
ebeveyn / işsiz öğretmenler / eğitimciler / öğretim fakültesi öğrencileri. 

Uygulama için hangi yerel veya sosyal ortaklara ihtiyaç vardır ?. 
Yerel ve sosyal ortaklara ihtiyaç yoktur. 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir?  

Derslerin tamamlanmasından önce ve sonra organize öğrenci yurdu aracılığıyla 
bütün gün çocuk bakımı. Ebeveynlerin uzmanlık alanlarına göre ve boş zamanlarında 
gönüllü olarak katılımı (doğrudan katılım, dersler, ekipman bağışı, yemek, organize 
geziler, ziyaretler vb.) İşsiz öğretmenlerin ve eğitimcilerin ve gönüllülerin işe alınması. 
Öğrencilerin proje gönüllüsü aracılığıyla eğitilmesinin sağlanması. Çocukları ileri 
eğitim ve yaşam boyu öğrenme için hazırlama, öğrenmeyi öğrenme-yükümlülüklerini 
yerine getirme. Anne-babalar iş yerindeyken çocuk bakımı için yardım. İnternetin 
çocuklar tarafından oyun oynamak ve uygunsuz içerik izlemek gibi kontrolsüz 
kullanımın azaltılması. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Uzun vadeli etkilere sahiptir çünkü çocukları ileriki eğitimleri ve hayat boyu öğrenme 
için hazırlanmış olmaktadır. 
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Bir CD Yayınlama

Açıklama: 
Öğrencilerle birlikte Slovence pop şarkıların aranjmanları olan bir CD 
hazırlamışlardır. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Gerekli mekan: Müzik sınıfları - müzik stüdyosu 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Özel bir hazırlık bulunmamaktadır. Proje üç yıllık bir çalışmanın sonucudur. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Konu bilgisi, motivasyon becerileri. 

Uygulama için hangi yerel veya sosyal ortaklara ihtiyaç vardır ?. 
Belediye 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? . 
Okul: Okulun reklamının yapılması 
Ebeveynler: Ortak bir amaca ulaşabilmek, okula ait olma duygusunu artırmak. 
Çocuklar: 40 öğrencide motivasyon artışı ( Okul topluluğu, çocuk ve gençlik korosu, 
yetenekli çocuklar için çalıştaylar…) Ortak bir projeye katılım bağlılığı teşvik eder.   

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
   Etkisi başlangıçta çok büyüktü. Bir süre sonra azaldı. 
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Müziksiz bir hayat, hatadır. 

Friedrich Nietzsche



Ebeveynlerle yapılan okul çalışmasının önemli bir kısmını 
onların yeteneklerini arttırmak oluşturur. Anket 
sürecindeki bir gözlemimiz okulların birçoğunun anne ve 
babaları eğitmeye yeterince açık olmamasıdır. Birçok STK 
bu alanda çalışmaktadır. Ayrıca, anne-babalara çocukların 
özel eğitim ihtiyaçları ile ilgili birçok öneri,davranış 
problemlerinin üstesinden gelme ipuçları, ebeveynler için 
alkol veya uyuşturucu ve diğerlerini nasıl önleyecekleri ile 
ilgili broşürler de mevcuttur. 

Ancak, araştırmamız kapsamında ebeveynlerin 
eğitilmesinin çocukların bilgisini arttırdığını ve davranışını 
geliştirdiğini kanıtlayan iyi uygulamalara da ulaşılmıştır. 
Okullar ve sosyal ortaklar ya da farklı STK'lar arasındaki 
ortak çalışmalar iyi sonuçlar verir. Örneğin - Destekleyen 
Babalar Programı'nın faydalı sonuçları olmuştur. Bu, 3-11 
yaş aralığındaki çocukların babalarını çocuk gelişimi 
konusunda desteklemeyi amaçlayan bilimsel bir eğitim 
programıdır. Program, ailelerde demokratik tutumları 
artırmayı ve babalarla çocuklar arasındaki iletişimi 
güçlendirmeyi amaçlıyor. 

Bazı okullar dikkat ve oto kontrol kurallarına uyma 
konusunda ebeveynler için çalıştaylar düzenlemektedir. 
Diğerleri velileri için okul sorunları ve öğrencilerin 
ihtiyaçları veya olası burslar hakkında seminerler 
düzenlemektedir. Etkinlikler okul öğretmenleri ekibi veya 
dış uzmanlar tarafından sunulmaktadır. 

Bazı ilginç örnekler vardır: 

Genel olarak ebeveynlik becerilerini artırmak 
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İyi Uygulamalar

Resim kaynağı:  
swong95765 

on Flickr.com

Annem babam bana hep ' Sevdiğin şeyi 
yap, çünkü senin iyi yapacağın şey odur' 
derlerdi. Mutlu olduğumdan emin olmam 
gerektiğini söylerlerdi.  

Dylan Lauren



Ebeveyn Köşesi'ndeki Veliler İçin 
Çalıştaylar

Açıklama: 
Ailelerin çocuklarını daha iyi anlaması,duygusal ihtiyaçlarını fark etmesi ve 
davranışlarına yeterli cevapları verebilmesi için ebeveyn köşelerinde çeşitli çalıştaylar 
yapılmaktadır. 
Çalıştayların konuları çocukların yaşları ve ailelerin ilgilerine göre değişmektedir. 
Örneğin “çocuk yetiştirmekte olumlu disiplin “ “eğitimsel etkinlikte tutarlılık ve 
birliktelik.” vb. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Ebeveyn köşesi ya da okulda başka bir yer. Powerpoint sunumları , projeksiyon cihazı, 
dizüstü bilgisayar, video,renkli kartlar (sarı,kırmızı, mavi ve yeşil),kayıt sayfası. 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Aile daveti, çalıştay hazırlığı, materyalleri ve bireysel işleri hazırlama , aileler için 
araştırma ve sonuç değerlendirme anketlerinin hazırlanması 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Uzman ekip (öğretmenler ,aileler) 
Ebeveyn köşesinin koordinatörü 

Uygulama için hangi yerel veya sosyal ortaklara ihtiyaç vardır ? 
Yerel ve sosyal ortaklara ihtiyaç yoktur . 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? . 

Okul, eğitim atölyeleri vasıtasıyla ebeveynlerin okul yaşantısına aktif katılımı için 
yeni bir mekan açmaktadır - Ebeveyn köşesi. 
Okul, tutarlı ve birleştirilmiş bir eğitim faaliyeti alanında pedagojik yeterliliğin 
geliştirilmesi yoluyla ebeveyn bilgisini artırır. 
Ebeveynler, çocuk haklarının, eşitliğin ve dürüstlüğün tehdit edildiği durumları fark 
etme konusunda eğitilir. 
Ebeveynler, eğitim faaliyetlerinde tutarlılık ve tekdüzeliğin neden önemli olduğunu ve 
kuralların ihlal edilmesi durumunda tutarlı olmanın yanı sıra kuralların çocuklar ile 
birlikte nasıl oluşturulması gerektiğini anlayacaktır. 
Ebeveynler çocuklarının öğrenmesini nasıl kolaylaştıracaklarını ve çocuklarla günlük 
ilişkilerinde disiplini ve iyiliği nasıl kullanacaklarını bileceklerdir. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Etkisi başlangıçta çok büyük olmuştur. 
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Kendi anne babanızı seçme hakkınız yoktu, 
fakat nasıl bir ebeveyn olacağınızı kendiniz 
seçebilirsiniz.  

Marian Wright Edelman



Kanton Düzeyindeki Aylık Toplantılar

Açıklama: 
Ilidza Belediyesi bünyesindeki Veli konseyi örneğinde olduğu gibi ebeveynlerin tüm 
temsilcileri ile aylık toplantılar yapılmaktadır. Ilidza okullarında Veli Konseyi, 
Saraybosna kantonunun tüm ilk ve orta dereceli okullarında faaliyet göstermektedir. 
Tematik oturumlar her ay düzenlenir. Bu oturumların ve çalıştay konularının ev 
sahibi her defasında değişir. Konulara örnekler: 'Yetenekli öğrencilerin belirlenmesi ve 
desteklenmesi, Modern eğitimde değişim yönetimi', 21. yüzyıl için çocuk yetiştirmeye 
hazır mıyız?’ 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Okullardaki sınıflar ve multimedya odaları, tepegöz ve dizüstü bilgisayar 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Ebeveynlere Davetiyeler dağıtılması, 
Konuyla ilgili çalıştaylar hazırlamak: "21. yüzyılda çocuğu yetiştirmeye hazır mıyız?" 
Modern eğitimde değişim yönetimi; 
Yetenekli öğrencilerin belirlenmesi ve desteklenmesi, 
'Öğrencilerin okullarda ve okul yolunda güvenliğini sağlama’, 
Çocuklara yönelik şiddet olaylarında teşhis ve tedavi, 
Konuklar ve eğitimciler  için davetiyeler. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Belli bir konuyla ilgili bilgi ve beceriye sahip öğretim elemanları, Ebeveynler- 
eğitimciler 

Uygulama için hangi yerel veya sosyal ortaklara ihtiyaç vardır ? 
Belediye temsilcileri, profesörler-eğitimciler, bazı konuların uygulanması için 
profesyonel danışmanlar, 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? . 
Son bir aydaki etkinliklerle ilgili görüş ve fikir alışverişinde bulunmak; 
Farklı konularda gerçekleştirilmesi-ebeveyn yetkinliklerinin güçlendirilmesi; 
İnsani yardım eylemleri; 
Yerel toplulukta ve toplumda daha iyi bir eğitim sistemi kurmak; 
Belirli alanlardaki farklı okullardan veli konseylerinin işbirliği - deneyim alışverişi ve 
işbirliği geliştirme. 
Veli Konseyi ve Öğrenci Konseyi İşbirliği. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Etki büyük olacaktır ve süresi uzun vadelidir.

44 

Aşılar hayatı kurtarır; korkular ise tehlikeye 
atar. Bu anne babaların sürekli duyması 
gereken basit bir mesajdır. 

Jeffrey Kluger



Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi 

Açıklama: 
Okul, kitaplar, farklı dergiler ve gazeteler okumak için veliler ile birlikte birkaç gece 
düzenlemiştir. Çocukların ebeveynlerini gözlemleyerek öğrendiklerini ve bu yüzden 
çocukları için iyi bir örnek olmanın önemli olduğunu vurgulamak istemişlerdir. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Okumanın önemini anlatması için bir öğretim görevlisi görevlendirdik (ancak bu 
isteğe bağlıdır, bu noktada kişi, iyi bir rol model olmanın önemini bilmeli ve kabul 
etmelidir) 
Mekan: sınıf 
Ekipman: Kitaplar, gazete, dergiler 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Bazı kitaplar, gazeteler ve dergiler satın alınmıştır. 
Kitapları yazı tiplerine, resimlerine, tasarımlarına göre öğrencilerin yaşları ve 
sınıflarıyla tutarlı bir şekilde uygun bir yolla sergileyiniz. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Okuma becerileri, iletişim becerileri 

Uygulama için hangi yerel veya sosyal ortaklara ihtiyaç vardır ? 
Normalde hiçbir ortağa ihtiyaç yoktur, fakat çocuğu bizim öğrencimiz olan bir velimiz 
fikirlerini ve deneyimlerini bizimle paylaştı. Biz bu yüzden şanslıydık ve ona 
minnettarız. 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir?  
Okul: Öğrenciler daha iyi okur ve notları daha da yükselir. 
Ebeveynler: Okumanın olumlu etkisinin farkındalar ve iyi rol model olarak 
sorumluluk almaktadırlar. 
Çocuklar: Notlarında büyük ilerleme kaydedildi ve ayrıca entelektüel yönleri de 
değişti. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Kendi uygulamamızda etki gayet iyiydi. Eğer devamlı olarak uygulanabilirse, bu 
etkiler çok hızlı bir şekilde görülebilir. 
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Şimdiye kadar aldığım en iyi tavsiye bilginin 
güç olduğu ve okumaya devam etmem 
gerektiğidir.  
David Bailey 



Öz Denetim

Açıklama: 
Okul, ebeveynler için çocuklarla birlikte dikkat ve öz denetim kurallarına uyum 
konulu bir dizi çalıştay düzenlemiştir. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Çocuk konsantrasyonuna odaklanmak için bir çok oyun ve nesne kullandık. 3 farklı 
çalıştay grubu vardı, bu nedenle anne-babaların bu fırsatları deneme ve çocuğu için 
uygun olanları seçebilme şansları vardı. 
Mekan: sınıflar 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Sunumu yapan kişinin hazırlığı, 
Uygulama aşamasını gözlemlemek gerekmektedir. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Pedagojik eğitim. Bu konuda yeterince bilgiye sahip, verimli insanlar. İletişim 
becerileri. 

Uygulama için hangi yerel veya sosyal ortaklara ihtiyaç var? 
Hiçbirine ihtiyaç bulunmamaktadır, ancak okullar isterse farklı kurumların bilgi ve 
deneyimlerini kullanabilirler. 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? . 
Okul: Öğrenciler daha fazla konsantre oldu ve bu nedenle daha fazla öğrenmeye 
başladılar ve bu çalıştaylar sonrasında toplumsal yönleri daha olumlu hale gelmiştir. 
Ebeveynler, Çocuklarının konsantrasyonunu artırma yöntemlerini öğrendiler. 
Çocuklar: Davranışları için artan sorumluluk. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Etkisi başlangıçta çok önemli ölçüdeydi. Maalesef uzun sürmedi.
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Çocukluk çağındayken öz disiplin ve odak 
hissi aşılamak çocuklar liseye 
başladıklarında işleri çok daha kolay hale 
getirir.  
Amy Chua 



Ebeveynlerin okul yönetimine katılımı ortak çalışmanın 
çok önemli fakat üzerinde daha az çalışılmış bir alanıdır. 
Genellikle, ebeveynler okuldaki kutlamalarının ortak 
düzenleyicileridir veya kantindeki yiyecekleri kontrol 
ederler. En popüler etkinlikler, ebeveynler için yuvarlak 
masa ve ebeveynler için çalıştaylardır. Çalıştayların bir 
kısmı okul yılı sonunda gerçekleşir ve bir veya daha fazla 
okul yılı için okul planlamasında önemli bir rol oynar. 
Diğerleri okul yılının başlangıcından önce düzenlenir. 
Genellikle anne-babalara okul müdürü veya başka bir okul 
temsilcisi tarafından okulun ihtiyaçları ve problemleri gibi 
konular takdim edilir. Bazı tartışma konuları "Zorlukların 
üstesinden gelmek için birlikte neler yapabiliriz?", "Birlikte 
daha iyi şeyler yapabiliriz" veya "Bir okul - üç kuşağın 
fikirleri" (katılımcılar öğrenciler, anne-baba ve dede- 
nineler ve okul temsilcileridir). 

Diğer popüler etkinlikler: 

- Velilerin planlanan etkinliklere veya okul kurallarındaki 
öğrencilerin görevlerine ilişkin tartışmalara katılımı. 
- Veliler, memnuniyet anketlerini doldurmaya davet 
edilmektedir. 
- Velilerden, okul yılı boyunca ne yapmak istediklerini 
öneri olarak yazmaları istenir. 
- Veliler, ders kitabı seçimi sürecinde gözlemci olarak yer 
almaya teşvik edilir. 
- Velilerin öğrenci gezileri için seyahat şirketi seçiminde 
okul yönetimine yardım etmeleri rica olunur. 

İnternetin kullanımı, yukarıdaki fikirlerin uygulanmasını 
daha da kolaylaştırmaktadır. Benzer formların 
düzenleyicileri sadece öğretmenler ve personel değil aynı 
zamanda öğrenciler ve gönüllü ebeveynlerdir. 

Diğer üç ilginç örnek şunlardır: 

Ebeveynlerin Okul Yönetimine Katılmaları  
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İyi Uygulamalar

Resim kaynağı:  
Tea with teachers 

on Flickr.com

İyi ya da kötü diye bir şey yoktur, ikisini de 
düşünce üretir. 

William Shakespeare 



Ebeveynler, Öğrenciler ve Okul Arasında 
Pedagojik Sözleşme 

Açıklama: 
Pedagojik sözleşme, okul yılının başında ebeveynler, öğrenciler ve okul arasında 
imzalanan fiziksel bir belgedir. Bu belge, okullar, ebeveynler ve öğrenciler arasındaki 
ilişkiyi inceler ve görev, sorumluluk ve haklar tanımlanırken pedagojiyi yeniden 
tanımlama yollarını savunur. Pedagojik sözleşme, bu 3 aktör ilişkisini zenginleştirmeyi
ve artırmayı hedeflemektedir; antik çağlardan beri bu ilişki, öğretmenin bir çeşit para 
karşılığında öğrenciye bilgi alışverişinde bulunduğu ve velinin eğitim planlaması 
dışında bırakıldığı bir alışveriş sahası olarak kabul edildi. Bu belge, yılın başında tüm 
aktörlerin katkılarıyla hazırlanmakta ve tüm ortaklar tarafından imzalanmaktadır. 
Yıl boyunca, gerektiğinde, belge, ortaklar arasındaki herhangi bir sorun veya meseleyi 
çözmek için kullanılabilir. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Ayrıntıları görüşmek için ortaklar arasındaki toplantılar için bir toplantı yeri 
gereklidir. 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
İlk görüşmeler sırasında tüm aktörler, belgenin daha sonra kurul tarafından 
hazırlanacak ve imzalanmak üzere basılacak tüm içeriğini kabul etmelidir. 
Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Pedagojik beceri ve bilgi. 
Müzakere Becerileri. 

Uygulama için hangi yerel veya sosyal ortaklara ihtiyaç var? 
Yerel veli dernekleri. 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? 
Bütün ortaklar aynı amacı taşıdığından (öğrencilerin akademik başarısı) ana 
faydaların öğrenciler için olduğunu teyit edebilirler. Bir öğrenci bir öğrenme 
sözleşmesinin ortağı olduğunda, kendi eğitim sürecine daha yakın bir şekilde dahil 
olur. Bu sözleşme öğrencilere sadece not için çalışma dışında başka hedefler 
kazandırır; öğrencinin amaçlarını gerçekleştirmekten memnuniyet kazanmasına 
olanak tanır. Birçok öğrenci, bu tekniğe iyi yanıt verir; çünkü okulların, ailelerin ve 
öğretmenlerin onların bireysel ihtiyaçlarını tanıma ve karşılama çabalarını takdir 
ederler. Öğrenciler uygun bir seviyede çalışmaktan dolayı fayda görür, öğretmen 
öğrencinin çaba gösterdiğini ve büyüdüğünü  görmekten memnuniyet duyar ve 
sınıftaki ders saati düzenli dikkat dağıtıcılar tarafından bölünmez; öğrencilerin 
davranışları değiştikçe okul ortamı daha iyi olma eğilimindedir. Ayrıca öğrenci 
davranışlarında iyileşme meydana gelir. Ebeveynler okulun işleyişine dahil olur ve 
okul yönetimi ile yakın bir şekilde çalışır. Okul, bir güven ilişkisi yaratır. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Yararlar hemen hissedilir ve etkisi yıl boyu sürer.

48 



Sivil Toplum Kuruluşlarıyla  İşbirliği 
Yoluyla Örgün Eğitime Destek 

Açıklama: 
Öğrenme güçlüğü çeken çocukların sorumluluğu ve başarısı ve normal okullara 
katılımını öncelikle öğretmenlerin üzerindedir, çünkü okullar öğretimde asistan ve 
uzman sağlamamıştır. Bu nedenle, okullar öğrencilerinin özel ihtiyaçlarına her zaman 
cevap veremez. 
Bu anlaşmanın imzalanması amacı, okul çalışmalarını iyileştirmek için uzmanların 
(özel eğitim öğretmenleri, konuşma terapistleri) ve diğer yerel kişilerin dahil 
edilmesidir. Uzman yardımcılarını, konuşma terapistlerini, özel eğitim öğretmenlerini 
sınıfa çekmek, öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ile çalışmada destek oluşturur ve 
çocuklar, gençler, ebeveynler/vasiler ve öğretmenler için çeşitli destek programları 
sağlayarak kaynaştırma eğitim sürecini destekler. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Okul odaları, konuşma terapisti dolabı, sınıf oyun odası 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir? 
Okul yönetimi, STK'lar ve çocuklar, gençler, veliler / vasiler ve öğretmenler için çeşitli 
destek programları sunan kuruluşlar arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 
Tüm alanlardaki uzmanlar (psikologlar, konuşma terapistleri, özel eğitim 
öğretmenleri, asistanlar, okulun uzman ekibi (pedagog, psikolog, öğretmenler (sınıf 
öğretmenleri, branş öğretmenleri). 

Uygulama için hangi yerel veya sosyal ortaklara ihtiyaç vardır ? 
Eğitimi destekleyen tüm yerel ve sosyal STK ortakları 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? . 
Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için kaynaştırma eğitim sürecini desteklemek ve 
katılımı artırmak . Çocukların gözlenmesi ve teşhisi, konuşma/dil  gelişim güçlüğü 
olan çocukların konuşma seviyelerinin test edilmesi ve belirlenmesi. 
Bireysel ve grup konuşma dil oturumları. 
Çalışma sırasında konuşma ve işitme zorluklarını ortadan kaldıran ve öğretmenleri ve 
aileleri aynı prosedürlerde yönlendiren profesyonellerle birlikte bir set üzerinde 
konuşma terapisi egzersizleri. Okuma ve yazma güçlüğü çeken çocuklar (disleksi ve 
disografi) ile birlikte yapılan çalışmalarda yardımcı olma, iş programlarının, 
formlarının, yöntemlerinin ve usüllerinin ayarlanması ve konuşma ve okuma-yazma 
eğitimi. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Etki sürekli olacaktır
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Ebeveyn Yöneticiler

Açıklama: 
Okul yöneticileri, okulu yönetmeye yardım eden gönüllülerdir. Birçok okul bir grup 
okul yöneticisi ile birlikte çalışır - bunlara hep birlikte "yönetim organı" denir. 
Binaları ve bütçeleri yönetmek, personeli desteklemek ve okul disiplin standartlarını 
belirlemek gibi okul yönetiminin tüm yönleriyle ilgili kararlarda söz sahibidirler. 
Bu yöneticiler aynı zamanda okulun uzun vadeli hedefleri hakkında önemli kararlar 
vermeye de yardımcı olurlar. Baş öğretmenleri destekler ve aynı zamanda baş 
öğretmenin okulu doğru yöne yönlendirdiğinden emin olmak için ona sorular sorarlar. 
Ebeveyn yöneticiler, ya okuldaki çocukların ebeveynleri tarafından seçilebilir ya da 
yetersiz sayıda üye seçilirse, kalan boşlukları doldurmak için yönetim organı 
tarafından atanabilir. Bu adayların şu anda okula devam eden çocukların ebeveynleri 
olması gerekmez; uygun bir aday bulunamazsa, eski öğrencilerin veya okul çağındaki 
herhangi bir çocuğun ebeveyni olabilirler. Bu şekilde atanan ebeveynler, yönetim 
organının çoğunluk oyuyla görevlerinden uzaklaştırılabilirler. 

Uygulama için hangi mekan ve ekipmanlara ihtiyaç vardır? 
Mekan: Okul binaları ve salonları 

Uygulamadan önce gerekli olanlar hazırlıklar nelerdir?   
Ebeveyn katılımı ile ilgili ulusal yasaların ve düzenlemelerin analizi. 
Okul yöneticilerinin seçimi. 
Ebeveyn yöneticilerin rolleri ve sorumlulukları için kriterler. 

Uygulama ve hazırlık için insanların hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı vardır? 

Bir ebeveyn yönetici olmanın en önemli özellikleri coşku, bağlılık ve eğitime olan 
ilgidir. Öğretmenlik tecrübesine ihtiyacınız yoktur, ancak yaşamınızdaki diğer 
alanlardan becerileri işin içine katmanız yararlı olacaktır. Ayrıca zaman 
kazandırabilir - örneğin, okulunuz genel iyileştirmeler yapmak için Ofsted (eğitimde 
standartlar ofisi, İngiltere'de okulların ve öğrencilerin standartlarının teftişinden 
sorumlu olan ve 1 Eylül 1922 tarihinde kurulan Birleşik Krallık hükumetinin bakanlık 
dışı departmanı) tarafından belirlenmiş olan 'özel önlemler' uygulanmak zorunda 
kalınırsa zaman kazandırabilir. 
Bu yöneticilere, yerel yönetim tarafından, merkezi hükumet ya da diğer kuruluşlar 
tarafından eğitim ve destek hizmeti sunulabilir. 

Uygulama için hangi yerel veya sosyal ortaklara ihtiyaç vardır ? 
Etkinlikleri desteklemek için kamu kurumları veya STK’lara ihtiyaç vardır 
Ebeveynler ve okul aile birlikleri. 

Uygulamanın okul, aileler ve öğrenciler için faydaları nelerdir? . 
Ebeveynler ve çocuklar için önemli olan alanları etkileme şansı. Bir ebeveyn 
yöneticinin bir görevi de 'eleştirel bir arkadaş' olmaktır yani okulu desteklemenin yanı 
sıra ona meydan okumak ve okulu yaptıklarından dolayı sorumlu tutmak. Bu 
yöneticilerin hemen hemen her açıdan söz hakları vardır. 
Ebeveynler ile düzenli ve olumlu diyaloglar kurulursa ve ebeveynler okulun 
çalışmalarına karşı ilgiliyse, okullar daha etkili bir hale gelir. 

Bu faydaların ne kadar sürede ortaya çıkması beklenmektedir? 
Faydalar kısa bir süre içinde görülecektir. 
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Bu yayında, 2015-1-PL01-KA201-016992 proje numaralı 
‘’Ebeveyn Köşesi" Erasmus+ projesinin ana ürünü takdim 
edilmektedir. Proje ‘Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi 
Uygulamaların Değişimi için iş birliği ’ çerçevesinde 
yürütülmektedir. 

Katılımcı kuruluşlar şunlardır:  

Polonya 
Archipelago Foundation for Social Innovation 

Slovenya 
PIA d.o.o. Velenje 
Osnovna šola Šalovci 

Bosna Hersek 
Osnovna škola Aleksa Šantić Sarajevo 

Türkiye 

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Kilis  İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Birleşik Krallık 
Tiny signers 

Portekiz 
GeoClube 

Bulgaristan 
St Kliment Ohridski Foreign Language Learning School 

Projemiz
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EBEVEYN KÖŞESİ

Polonya/ Szczytno' daki proje başlangıç toplantısında 
 projenin katılımcıları  

Proje ebeveyn (veli) - okul iş birliği alanıyla ilgilenen nadir okul projelerinden 
biridir. Ana hedeflerimiz şöyledir: 

- Ebeveyn-okul iş birliğinde kanıtlanmış en iyi yöntemleri (iyi uygulamalar) 
seçmek, 
- Okullara, okullarında değiştirilmesi gereken şeylerin analizini nasıl 
yapacaklarını öğretmek, 
- Uygulama kararını verme sürecine eğitim personelini dahil etmek, 
- Okul iş birliği bağlamında okul müdürünün liderliğini güçlendirmek 
- Bir veya daha fazla iyi uygulamanın okulda uygulanmasına yardımcı olmak ve 
ilerlemeyi izlemek.. 



Şu ana kadar ne yaptık? 

Hazırlık aşamasında, proje ekibi, Ebeveyn Köşesi projesi 
kapsamında ebeveyn-okul iş birliği alanında başarılı 
uygulamaları bulmak için bir araştırma yapmıştır. Bu 
araştırmanın sonucunda kapsamlı araştırmamızı yapmak 
üzere her ortağın ülkesinden beşer adet deneyimli okul 
seçtik. 

Gerçekten kapsamlı iyi uygulamalar elde etmek için, 
internette arama yaptık, çeşitli okulların, okul aile 
birliklerinin, eğitim yetkililerinin, sivil toplum 
kuruluşlarının, facebook sayfalarını, çevrim içi medyaları 
ve Avrupa'daki diğer web materyallerini analiz ettik. 
Kıtadaki tüm ülkelerde 11 farklı dilde (İngilizce, Fransızca, 
Almanca, Portekizce, Bulgarca, Boşnakça, Polonyaca, 
Slovence, Türkçe, İtalyanca, Rusça, Ukraynaca) yazılmış 
materyalleri inceledik. 

Bu araştırma "Avrupa çapında Ebeveyn-Okul İş birliği 
Analizi" olarak adlandırılmıştır. 

Teşekkür

Takdim edilen bu kılavuz, tüm proje ortaklarının ortak 
bir ürünüdür. Burada pek çok okulda uygulanan iyi 
uygulama örnekleri paylaşılmaktadır. Bu okullara 
ebeveyn-okul iş birliği alanında yaptıkları yüksek 
kaliteli çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Aşağıda 
sıralanan okulların müdürlerine ve öğretmenlerine 
özellikle teşekkür ederiz. 
(Ülkeler alfabetik sırayla gösterilmektedir): 

Bosna Hersek 
Primary School “Aleksa Šantić”, Sarajevo; 
''Prva osnovna škola”,  Ilidža, 
''Druga osnovna škola'' Ilidža, 
''Cetvrta osnovna škola”,  Ilidža, 
''Peta osnovna škola”,  Ilidža, 
Primary School “Stari Ilijas” Sarajevo, 
''Deveta osnovna škola”,  Rakovica, 

Bulgaristan 
Primary School “Hristo Botev”,  Galabnik, Pernik Region; 
Primary School “Vasil Levski”,  Karadjovo, Plovdiv 
Region; 
Primary School “Graf N.Ignatiev” Graf Ignatievo, 
Plovdiv Region; 
Secondary School “Hristo Botev, Kocherinovo, 
Kyustendil Region; 
5th Secondary School “Georgi Izmirliev”, Blagoevgrad; 
St Kliment Ohridski” Foreign Languages Learning 
School, Blagoevgrad, Blagoevgrad Region 

Polonya 
Middle School no. 1 in Szczytno, 
Municipal Kindergarten no. 2 "Fantazja" in Szczytno, 
School Complex in Orzyny, 
School Complex in Pasym, 
School Complex in Czarnia 

Portekiz 
Agrupamento de Escolas de Ermesinde 
Escola Secundária de Ermesinde 
EB 1 / JI da Bela 
EB 2/3 António F. Gomes 
Agrupamento de Escolas Júlio Dinis, Gondomar 
Escola Básica Júlio Dinis 
Escola Básica nº 1 - Centro Escolar 

Slovenya 
OŠ Gornji Petrovci; 
OŠ II Murska Sobota; 
OŠ III Murska Sobota; 
OŠ Fokovci; 
OŠ Šalovci. 

52 



Teşekkür

Türkiye 

1- Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Kilis Toki Anaokulu 
Süleyman Demirel Ortaokulu, 
Şemsi Ahmet Ünlükahraman Anaokulu 
Nedim Ökmen Anadolu Lisesi 
Ekrem Çetin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 

2- Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Gündüz Alp İlkokulu 
Baldudak Ortaokulu 
Dr. Ahmet Filiz Göğüş İlkokulu-Ortaokulu 
Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi  

Birleşik Krallık 

St Margaret's Primary  School 
West End Primary School, Leeds   
Featherbank  Primary School, Leeds 
Ducklings at St Margaret’s Nursery, Leeds   
Horsforth High School, Leeds
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Bu okulların personeli, birlikte çalışmak ve bu el kitabında sunulan ebeveyn- 
okul iş birliği alanındaki iyi uygulamaların örneklerini toplamak için bize eşsiz 

bir fırsat vermiştir. Uygulama aşamasında bu okul listesini genişletmeyi ve 
kılavuzun kullanışlılığını arttırmayı planlamaktayız.

Belgelerdeki tüm resimlerin ticari olmayan kullanımı için Creative Commons lisansı uyarınca telif hakkı vardır.



İyi Uygulamalar Listesi

Eğitim Düzeyleri Arasında Düzgün Geçiş 
İyi Uygulama:  Eğitim ve öğrenme stillerini geliştirmek  için ebeveynlerle ortaklık 
İyi Uygulama:  Gelecekteki birinci sınıf öğrencilerinin ebeveynleri için workshoplar
İyi Uygulama: Ebeveyn Etkinlikleri Günü 
İyi Uygulama:  İş yerindeki kütüphaneler-Entegrasyon Faaliyetleri 
İyi Uygulama: Öğrenciler eğitimine nasıl devam edebilir? 

Öğrencilerin akademik başarı ve eğitim kalitesini iyileştiren ortak faaliyetler 
İyi Uygulama: Öğrencinin kendi öğrenmesini planlamak: 6. sınıftaki ulusal sınavlara hazırlanmak 
İyi Uygulama:  Ebeveynlerle birlikte hikaye zamanı (4 ile 11 yaş arası öğrenciler) 
İyi Uygulama: Ebeveynler Kafesi 
İyi Uygulama: Bilim fuarları 

Öğrencilerin sağlık,  güvenlik ve refahını artırmak 
İyi Uygulama:  Akıl Hocaları             
İyi Uygulama: Ebeveynlerin becerilerini  arttırma. 
İyi Uygulama: Sosyal medyadan uzakta ve doğaya yakın 
İyi Uygulama:  Teneffüslerde öğrencilerin oto kontrollerini arttırma  
İyi Uygulama: Öğrenci ve Aileler için Destek Ofisi 

Okul ve ebeveynler arasındaki iletişimin iyileştirilmesi 
İyi Uygulama: İyi Fikirler İçin Bir Oda 
İyi Uygulama: Daha iyi bir okul için velilerle birlikte çalışmak   
İyi Uygulama: Ebeveynleri ile iletişim kurmak için BİT araçlarını kullanma 
İyi Uygulama: Ortak Olmak 

Toplumsal ve çok kültürlülük farkındalığını artırmak   
İyi Uygulama: Farkında mısınız? 
İyi Uygulama: Ebeveynler için okul açalım 
İyi Uygulama: Tohum 
İyi Uygulama: 7 Renk 7 Bölge 

Ebeveynlerle iyi iş birliği kurma, karşılıklı güven ve saygı 
İyi Uygulama: Ailemle birlikte okula gidiyorum 
İyi Uygulama: Kapsamlı Bakım Köşesi   
İyi Uygulama: Bir CD Yayımlama   

Ebeveynlik becerilerini genel olarak arttırma 
İyi Uygulama: Ebeveyn Köşesindeki veliler için çalıştaylar 
İyi Uygulama: Kanton Düzeyinde Aylık Toplantılar 
İyi Uygulama: Okuma becerilerinin geliştirilmesi 
İyi Uygulama: Öz Denetim 

Ebeveynlerin okul yönetimine katılımı 
İyi Uygulama: Ebeveynler, Öğrenciler ve Okul Arasında Pedagojik Sözleşme 
İyi Uygulama: Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği Yoluyla Örgün Eğitime Destek 
İyi Uygulama: Ebeveyn Yöneticiler 
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Bu yayın, Avrupa Komisyonu veya Ulusal Ajans'ın resmi bir görüşü değildir. 
Ulusal Ajans, projenin sahibi ve Ulusal Ajansı arasındaki sözleşmenin ötesinde 
görünen taleplerle ilgili olarak hiçbir koşulda sorumluluk üstlenmemektedir. Bu 

iddialarla ilgili hiçbir tazminat ödenemez.
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