
Sayın veliler,
Okulumuza

hoş geldiniz!

Çocukların zevkle okula gitmesi önemlidir. Mutlu 
bir çocuk daha kolay öğrenir, daha iyi motive olur 
ve diğer çocuklarla daha iyi çalışır.

Çocukların okuldaki başarıları için 
işbirliği yapmak
Velileri dahil etmek 
için velilerle birlikte 
çalışmaktan mutluluk 
duyarız. Çünkü hepimiz 
aynı şeyi istiyoruz: sizin 
çocuğunuz ve bizim 
öğrencimizin iyiliği. Ne kadar 
iyi işbirliği yaparsak, çocuğunuz okulu o kadar çok 
sever. Kısaca: birlikten güç doğar!

Okuldan ne bekleyebilirsiniz?
Öğrencilerimizin yetilerine uygun olarak iyi eğitim 
veriyoruz. Dil, okuma ve matematik üzerinde 
çalışıyoruz. Motivasyon ve sosyal beceriler de 
önemlidir. Öğrencilerimizle sık sık konuşuruz: 
neler yapabiliyorsun/biliyorsun, neler öğrenmek 
istersin ve hedefin nedir?
 
Sizden ne bekliyoruz?
Çocukların dinlenmiş vaziyette ve zamanında 
okula gelmeleri çok önemlidir. Aynı zamanda iyi 
beslenmeleri gerekmektedir. O zaman daha kolay 
öğrenirler. Söylemesi kolay, biliyoruz. Başaramıyor 
musunuz? Bizimle rahatlıkla bu konuyu 
konuşabilirsiniz, sizinle birlikte çözüm arayışına 
girebiliriz.

Çocuğunuzla okul hakkında konuşmak iyidir  
Çocuğunuza örneğin şunları sorabilirsiniz: ‘Bugün 
hoşuna giden neydi?’ ve ‘Ne öğrendin?’
Evde (oyunla) çocuğunuzun öğrendikleriyle 
ilgilenin. Kızınız veya oğlunuz bunları daha iyi 
aklında tutar ve öğrenmek daha da zevkli hale 
gelir. Veli olarak bu konuya etki edebilirsiniz!

Çocukların birçoğu okulda evdekinden farklı 
davranırlar
Okul evden farklıdır. Bu sebeple aynı davranışları 
görme ihtimalimiz düşüktür. Bu konu hakkında 
birbirimizi ikna etmemize gerek yoktur. Hatta 
farklılıklar ilginçtir: çocuğunuz örneğin evde bir 
şey yapabilirken okulda neden henüz yapamıyor? 
Ve tam tersi. Birlikte tartışarak yeni fikirler oluşur.

Endişe veya sorular mı oluştu? Bu durumda 
birlikte konuşuruz  
Endişelerimizi paylaşmayı çok ertelemeyiz. 
Velilerden de zamanında bize bildirimde 
bulunmalarını istiyoruz. Bize yardımcı olun, 
çünkü çocuğunuzu en iyi ve en uzun süredir 
siz tanıyorsunuz. Tecrübelerimizi paylaşarak 
çocuğunuzu daha iyi anlarız ve güzel çözümler 
üretiriz.   

Zevkle okula gitmek!



Okul ile işbirliği yapma hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?
Müdürden ‘Zevkle okula gitmek!’ isimli kitabı ödünç alabilirsiniz. 

Kitapta veliler için çeşitli pratik öneriler bulunmaktadır. 

Birbirimizin yerine geçmeden beraber 
düşünürüz …
Birbirimize fikirler sunarız. Öğretmenler 
sınıfı yönetir ve velilerin önerilerini nasıl 
değerlendireceklerini kendileri belirlerler. 
Veliler ise evi yönetir ve okulun önerilerini nasıl 
değerlendireceklerini kendileri belirlerler. Neleri 
deneyeceğimizi ve neleri denemeyeceğimizi 
birbirimizle paylaşırız. Böylece yanlış 
anlaşılmaların önüne geçeriz. Net kararlar alıp, 
daha sonra bunları da değerlendiririz.
Çocukların önünde birbirimizle saygı çerçevesinde 
konuşuruz
Okul, veliler ve çocuklar arasında güven önemlidir. 
Velilerin ve öğretmenlerin iyi anlaştığını görmek 
çocuğunuza huzur verir ve kendisini güvende 
hisseder. Bu yüzden birbirimiz hakkında güzel 
konuşmamızın önemi büyüktür.  

Çocuğunuz kızgın veya üzgün okuldan gelirse ne 
yapılmalı?
Bu durumun sizi veli olarak etkilediğini anlıyoruz. 
Çocuğunuzu destekleyin (‘Kızgın/üzgün olduğunu 
görüyorum, üzüldüm’). Sakin olmaya çalışın 
(‘Öğretmenin neden öyle yaptığını bende 
anlamıyorum. Ben bir sorayım’). 
Öğretmenin çalışma şeklinden memnun değil 
misiniz? Olabilir, ancak bu konuyu çocuğunuzla 
değil öğretmeniyle konuşun.

Çocuğunuzun düşünceleri değerlidir!
Çocuklar bizlere nelerden mutlu olduklarını, 
neyi farklı yapmak istediklerini ve nasıl yapmak 
istediklerini anlatabilirler. Bu bilgiler ile birlikte iyi 
eğitim verebiliriz. Çocuğunuz evde okul hakkında 
önemli bir şey mi paylaştı? Bize bildirin ve konuyu 
ele alalım.

Birbirimize iltifatlarda bulunuruz ve önerilerimizi 
paylaşırız  
İyi iş mi çıkardık? Çocuğunuz eve mutlu mu 
geliyor? Dersten zevki mi aldı? Bizimle paylaşın!  
O zaman bizde doğru yolda ilerlediğimizi biliriz ve 
bu şekilde devam ederiz.
Bizde aynı şeyi size yaparız: ‘Veliler olarak eğitimi 
desteklediğiniz için mutluyuz!’ 
Bir konuda daha iyi mi çalışabiliriz? Fikirlerinizi 
sunun: nasıl yaparız?

Şimdiden iyi giden ve 
düzeltilmesi gereken 
konularla önerileriniz 
için teşekkür ederiz! 

Zevkle okula gitmek!


