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NEDEN KATILIM GÖSTERILMELI? 

Tüm ebeveynler tıpkı sizin gibi çocukları için en iyisini ister. 
Okula ve öğrenime katılım göstermek en sevdiğinizin yararına 
olacaktır.  Tüm ebeveynler katılım gösterirse, okul çocuklara en 
iyi hizmeti verecektir. 

Eğer katılım gösterirseniz, çocuğunuz daha fazla öğrenecek 
ve çalışmaktan daha mutlu olacaktır. Eğer daha fazla katılım 
gösterirseniz, öğretmenler çocuğunuzun evde ve okul dışındaki 
diğer yerlerde öğrendiklerini daha da geliştirebilirler.

Katılım göstermek ayrıca sizin  kişisel yaşam boyu öğrenme  
serüveniniz için, çocuğunuza  daha iyi bir ebeveyn  olmanız için 
fayda sağlayacaktır.  
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ÖĞRETMENLER 

Çocuğunuzun öğretmeni belirli okul konularının, bu konuların 
öğretiminin ve çocuğunuzun yaş grubunun uzmanıdır. Uzmanlık 
alanlarındaki sorularınıza cevap  vermesini bekleyebilirsiniz. 
Ayrıca  size eşit bir taraf olarak davranmalarını  da 
bekleyebilirsiniz. Onların rolü çocuğunuzun eğitiminden sorumlu 
kişi olarak size destek olmaktır.

DIĞER EBEVEYNLER 

Tüm okullar veli temsilcilerini seçti. Onlar okul yönetimi ve/
veya öğretmenlere velilerin sesini genel ya da özel konularda 
duyurmak adına görev yaparlar. Yeni bir okulda gezinmeyi 
zor bulmanız durumunda her zaman size yardımcı olmaktan 
memnuniyet duyan diğer ebeveynleri bulacaksınız. SORU 
SORMAKTAN ve FIKIRLERINIZI IFADE ETMEKTEN 
çekinmeyin,  eşitsiniz.   

Eğer tek başınıza ya da bir veli temsilcisi eşliğinde öğretmen ile 
görüşmek konusunda rahat hissetmezseniz,  partnerinizi, bir 
akrabanızı ya da arkadaşınızı  davet edebilirsiniz. Çocuğunuzun 
diğer ebeveyni dışında biriyle gitmeniz durumunda ilk olarak  
 çocuğunuzun onayını  aldığınızdan emin olun.  

KIMDEN DESTEK ALINABILIR?NELERE KATILIM 
GÖSTERILEBILIR? 

ÇOCUĞUNUZUN ÖĞRENMESINE DAHA 
FAZLA DAHIL OLUN

Öğretmen kendi konusunda ve öğretim alanında uzman olabilir, 
fakat çocuğunuzun uzmanı sizsiniz. Daha iyi öğrenme sonuçları 
için birlikte daha yakın çalışın. 

Çocuğunuzun öğretmeni ya da öğretmenlerinden okulda neyi, 
neden yaptıklarını açıklamalarını isteyin. Bunun yansıması olarak, 
konu ile ilgili kendi deneyimlerinizi onlara aktarın. Anlamadığınız 
bir husus olursa SORU SORMAKTAN ÇEKINMEYIN. 
Hemfikir olmadığınız ya da çocuğunuzun mücadele ettiğini 
gördüğünüz hususları görüşmek adına fırsat kollayın.  

OKUL FAALIYETLERINE KATILIM GÖSTERIN 

Öğretmenlerin bilmediği birçok şey biliyorsunuz. Çocuklara 
kendi kültürünüz, tutkunuz, mesleğiniz veya hobinizi öğretmek 
konusunda destek sunmayı önerin. Okul saatleri içinde 
gerçekleştiremiyorsanız, katkı sunmak için başka yollar bulun. 
Sosyal medyayı yönetebilir, fon toplayabilir veya tavsiyelerde 
bulunabilirsiniz. Okulda veya okulla ilgili etkinliklere katılma 
fırsatlarını kollayın.

Çocuğunuzun okulundaki tüm ebeveynler  
 temsilci olarak seçilebilir  ve ayrıca 
kendilerini temsil edecek kişileri seçebilirler. 
Katılım gösterin.



4 5

OKUL YAPILANMALARI 

Her bir okulun en küçük birimi sınıftır. İdari ve diğer genel 
konularda çocuğunuzun sınıfından hangi öğretmenin sorumlu 
olduğunu bilmeniz gerekir (sınıf başkanı ya da sınıf öğretmeni).  
Ayrıca her sınıfta seçilmiş veli temsilcileri bulunmaktadır. Bu 
kişilerden haberdar olun. Sorularınız veya sorunlarınız olması 
durumunda kendilerine başvurabilirsiniz.

Ayrıca, çocuğunuzun okul liderliği ya da yönetiminin üyeleri ve 
bu üyelerin rollerini de öğrenmeniz gerekmektedir. Okul müdürü 
ve müdür yardımcıları ile her zaman görüşebilirsiniz. Eğer tek 
başınıza kendileri ile görüşmek konusunda rahat hissetmezseniz 
diğer veliler ya da seçilmiş veli temsilcilerinden yardım 
alabilirsiniz. Birçok okulda sosyal hizmet uzmanı, psikolog, 
hemşire gibi yardım alabileceğiniz diğer kişiler mevcuttur. 

Veli temsilcilerinin yardımıyla dahi sınıf öğretmeniyle veya okul 
müdürüyle bir sorunu çözemiyorsanız, okulunuzun sorumlu 
olduğu daha yüksek bir merci her zaman bulunmaktadır. Bunlar 
belediye, bir devlet dairesi, bir vakıf, bir kilise, vb. olabilir.  

HAKLAR VE SORUMLULUKLAR 

 Ebeveynler çocuklarının eğitiminden sorumludur.  Çocuğunuzu 
bu okula siz kaydettirdiğinizden, okulda Çocuğunuza neler 
olduğundan siz de sorumlusunuz. Çocuğunuzun  birincil 
eğitimcisi  sizsiniz, sadece ilk eğitimci değil ayni zamanda onların 
öğrenmeleri üzerinde en büyük etkisi olan da sizsiniz. Ayrıca,  
 çocuklarınızın kendilerine en uygun eğitimi almaları, yeterli boş 
zamanlarının olması ve oyun oynamaları, sağlık ve esenliklerinin 
sağlanması, korunmaları, anadilleri ve yerel kültürleri  
konularında haklarının birincil koruyucuları da sizsiniz. 

Bu nedenle, okulda sesinizi duyurma, soru sorma, cevap alma 
ve çocuğunuz ile ilgili yeni hususlar söz konusu ise izninize 
başvurulması haklarına sahipsiniz. Ayrıca, aday olur ve 
seçilirseniz veli temsilcisi de olabilirsiniz. 

Ebeveynler, çocuklarının üstün yararlarını korumaktan 
sorumludur, ancak aynı zamanda çocuğunuzun da bir hak sahibi 
olduğunu ve birçok konuda onun görüşünün sizin görüşünüz ile 
eşit olduğunu düşünmeniz gerekir. 

HOW TO BE INVOLVED
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SOSYAL MEDYA KULLANIMI 
VE VERI KORUMA 

Günümüzde iletişim için genellikle dijital araçları ve özellikle 
sosyal medyayı kullanıyoruz. Çocuğunuzun sınıfında / 
okulunda hangi araçların kullanıldığını bilmeniz gerekmektedir. 
Genel iletişim kanalları tüm ebeveynler için erişilebilir 
olmalıdır, dolayısı ile  sorunlarınızın olması durumunda okulu 
bilgilendirmeniz  gerekmektedir.  Eğer dijital iletişim resmi 
iletişim için kullanılıyorsa, erişiminiz olmaması durumunda  
 okul size yardımcı olmak zorundadır. 

Kullanılan dijital araçlar hakkında bilgi sahibi olun. Güvenli 
bir biçimde nasıl iletişim kurulacağı hakkında bilgi edinin. 
Yalnızca hedeflediğiniz kişilerin yayınlarınızı veya yorumlarınızı 
okuduğundan emin olun, ayarlarınızı buna göre yapın. Sosyal 
medyada paylaştıklarınızın bilincinde olun, aşırı paylaşımdan 
kaçının (çocuğunuzun çok fazla sayıda fotoğrafı ya da çok  
fazla bilgisi). 

Çocuk verilerinin yetişkinlerin verilerinden 
daha fazla korunması gerekir. 
Çocuğunuzun koruyucusu sizsiniz, 
dolayısı ile  sadece küçük bir grupla ya 
da öğretmen ile paylaşılsa dahi,   
 çocuğunuz hakkında çevrimiçi paylaşımları  
korumak da sizin göreviniz.   

ÖĞRETMENLER SIZE NASIL 
YARDIMCI OLACAK? 

Öğretmenler ile bir takım olarak çalışmalısınız. Çocuğunuzu 
birlikte eğitiyorsunuz.  Siz sadece bir ya da birkaç çocuğu 
eğitiyorken,  öğretmenlerin her birine eşit önem verdiği  
 birçok çocuk ile çalıştıklarını dikkate almalısınız. 

Öğretmenler sizlere üzerinde anlaştığınız şekilde ve 
zamanda size yardımcı olacaktır. Kendilerinden cevap almayı 
bekleyebilirsiniz, fakat aynı zamanda  öğretmenlerin okul içi 
ve dışı sorumlulukları ile dinlenme haklarının olduğunu dikkate 
almanız gerekir.   Bu, cevabın anında gelmeyebileceği  
anlamına gelmektedir.

Öğretmenlerin sınıflarındaki çeşitliliğin farkında olmalarını 
ve bunu göz önünde bulundurarak hareket etmelerini 
bekleyebilirsiniz. Herhangi bir  yanlış anlama ve sorun  olması 
durumunda, kendileri ile GÖRÜŞMENIZI mümkün kılmalıdırlar.  

Öğretmen ile ortak bir diliniz olmayabilir ya da çoğunluğun 
diline kendileri ile doğrudan iletişime geçecek kadar yüksek 
düzeyde hâkim olmayabilirsiniz. Bu durumda okuldan bir çözüm 
sunmasını isteyebilirsiniz.  Özellikle dijital araçlar birçok 
platform yoluyla anında çeviri olanağı sunduğundan  
bu anlamda uygundur. 
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OSD OKULL ARINDA 
NE BEKLENIR? 

Bir OSD okulunda kapılar tam anlamıyla açık olmalıdır. İdeal 
durumda,  bu oraya her zaman beklendiğiniz  anlamına gelir. 
Bazı ülkeler kısıtlayıcı önlemler uygulamaktadır, bu  çocuklar 
ve öğretmenlerin okul dışında bir şeyler yapmaları için kapının 
açık olduğu  anlamına gelebilir.

Öğretmenler  çeşitlilik, ebeveynlerin rol ve ihtiyaçları, aile ve 
toplumun  genel anlamda  eğitimdeki yeri  konusunda daha 
fazla farkında olmak adına eğitim almışlardır. Öğretmenler 
ayrıca,  göçmen çocuklar ve ailelerin özel ihtiyaçları konusunda 
farkındalık sahibidirler, fakat genelleme yapmaktan ziyade   
 kişisel ihtiyaçları göz önünde bulunduracak  şekilde eğitim 
almışlardır. 

Okul ve öğretmenlerin size eşit taraf olarak davranmalarını, 
sizin bilgi ve uzmanlığınızı talep etmelerini bekleyebilirsiniz. 
Sizin  kişisel deneyiminiz  onlar için  önemlidir,  Çocuğunuzun  
en iyi biçimde öğrenmesi ve gelişmesinin yanı sıra toplum ve 
yerel toplulukların yararı için  sizinle birlikte çalışacaklardır. 


