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DOSYA
Degi~en diinyada bilgiye ula~ma ve bilgiyi yeniden iiretme yollan farkhla~ml~tlr. Degi~ime
ayak uydurmak ancak egitim ile miimkiindiir. Egitimin araci ve objesi olan bilgiye sahip olmak
yeryiiziindeki en biiyiik zenginliktir. Bilgiyi iiretme ve onu anlamh hale getirme ise zenginlige giden
yolun en onemli kilometre ta~larmdandlr.

Toplumun egitim ihtiyacmm giderilmesi amaclyla olu~turulan temel kurumlardan biri okuldur.
Okul, kontrollii bir ortamda 'rocukta topluma ve kendine yarar saglayacak davram~lar geli~tirmeye
'rah~lr. Ancak okulun 'rocuga istenilen davranl~lan tek ba~ma kazandlrmasl yeterli degildir.
Davram~larm onemli bir klsml ailenin katklsl ile olu~ur. Aile katIllml, 'rocugun okul ba~ansma etki
eden en onemli etmenlerden biridir.

2005 yIlmda yenilenen ogretim programlarlmlzm 'rok onemli bir ayagl ve destekleyici unsuru
velilerimizdir. <;ocugun okul ba~ansl iizerinde okulun fiziki, sosyal ve psikolojik ortaml kadar, ailenin
evde sagladlgl ortam ve ko~ullann da onemli etkisi vardlr. Ailenin 'rocugunu okulda ogrendiklerini
tekrar etmeye yonlendirerek peki~tirmesi i'rin yol gostermesi onun ba~anh olmasma yardlmcl
olacaktlr. Ailenin okulla i~birligine girerek 'rocugun okulda hangi derste hangi konulan ogrendigi; bu
ama'rla ne tOr etkinlikler ger'rekle~tirdigi, bunlarl evde nasIl tamamlamasl gerektigi vb. konularda
yardlmcl olmasl miimkiindiir. Bu noktadan bakIldlgmda velilerimiz egitimin olmazsa olmaz
payda~ldlr.

Modem sosyolojiye gore anne babahk da bir tilr sosyal roldiir. BiitOn rollerde oldugu gibi anne
babanm da tOm 'rabasl kendi roliinii imkanlan ol'riisiinde en iyi ~ekilde yerine getirmektir. Ozellikle
gelecegimiz olan 'r0cuklarlmlzm okul ba~anlarmm saglanmasl ve giderek artmasl yoniinde okul dl~l
ortamda anne baba olarak neler yapabilecekleri, onlan akademik olarak nasll destekleyebilecekleri
konusunda araYl~ i'rinde olan velilerimizin de oldugu bilinen bir ger'rektir.
Yukanda slralanan temel gerek'relerden hareketle Bakanhglmlzca "Ogrenciyi ve Programl
Anlamaya YardlmCI tlkogretim Veli KIlavuzu" hazlrlanml~tlr. 2008-2009 ogretim yIlmm ba~ma
kadar baslml yapIlarak ilkogretim okullarmda 'rocugu bulunan tUrn velilere iicretsiz olarak dagltIlmasl
planlanan kIlavuz Ba~kanhglmlzm http://ttkb.meb.gov.trinternet adresinde yaymlannl1~tlr.
U'r boliimden olu~an kIlavuzun birinci bolilmiinde ilkogretim 1-8. slmflar diizeyinde Tiirk're,
Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ile Fen ve Teknoloji derslerine ait i'rerigin ve bazl
kazammlarm evde aileler tarafmdan nasIl peki~tirilebilecegine ili~kin 're~itli oneriler sunulmu~tur. Bu
oneriler giindelik ya~amda hepimizin yerine getirdigi olagan i~ler dl~mda velilerimize fazladan
yiikiimllilUkler getirmeyecek niteliktedir. Ama'r velilerimizi zorunlu bir yiikUmliiliik altma sokmak,
boylelikle okulun temel rol ve sorumlulugunu, yetki payla~lml yoluyla ailelere devretmek degildir.
Ama'r, okulun i~levlerinin ger'rekle~mesi slrasmda evin ve aile ortammm yava~latlcl ve ket vurucu bir
alan olmak yerine tamamen peki~tirici, orneklendirici ve giinlUk ya~amla ili~kilendirici bir uygulama
alam haline gelebilmesi i'rin oneriler sunmaktlr.
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Kllavuzun ikinci bOlUmUnde yenilenen ogretim programlarmda slkhkla gegen ve velilerimizin
90cuguna yardlmcl olmasl slrasmda belki de ilk kez kar~IH1~tlklan ge~itli kavram ve terimleri igeren
sozlUk yer almaktadlr. U9UncU ve son bOlUmde ise; geli~im ve degi~im i9inde olan 90cuklanmlzm
geli~im evrelerine gore davralll~ ve tutumlannda gosterdikleri degi~iklikler kar~lsmda 90cuguna kar~l
nasll bir tavlr takmmasl gerektigi konusunda velilerimizi bilgilendirmek ama9Iannll~tIr. Bu bolUmde
"sorun" olarak nitelendirilebilecek senaryolar ve bu senaryolara ili~kin 90zUm onerilerine yer
verilmi~tir.
Hazlrlanan kI1avuzun amacma ula~masl ve oneminin anla~I1abilmesi i9in iliniz bUnyesindeki
ilkogretim okullannda gorev yapan tUm ogretmen ve yoneticilere a~agldaki hususlarm duyurulmasl
onem arz etmektedir:
1. Kllavuza Ba~kanhglmlz internet adresinden ula~I1arak incelenmesi,
2. Ogretmenlerin ogrencileri kI1avuzun amaCI, i~levi ve yaymlandlgl internet adresi hakkmda
bilgilendirrneleri; boylelikle velilerin de haberdar edilmelerinin saglanmasl,
3. Kllavuzda adl gegen ders ogretmenlerince yapllacak zUmre toplantI1armda, i~leyi~i
kolayla~tIrrnak ve uygulamada birlik saglamak amaclyla neler yapllabileceginin tartl~I1arak
karara baglanmasl,
4. Yapllacak bire bir ogretmen-veli gorU~melerinde, okul ve Sllllf veli toplantllarmda ya da
ogretmen, okul idaresi ve velinin ge~itli ama9larIa bir araya geldigi her tUr gorU~me ve
organizasyonun flrsat kabul edilmesi, velilerin kllavuzun amaCI, i~levi, nasll yararlallliacagl
hakkmda bilgilendirilmesi,
5. Kllavuzdaki oneriler ve bu onerilerin ili~kili oldugu konularm/kazalllmlarm okulda
i~lenecegi
takvim hakkmda ogretmene b~vuran velilerin yeterli derecede
bilgilendirilmeleri ve bu 9abalarmm cesaretlendirilmesi gerekmektedir.
Konunun iliniz dahilindeki ilkogretim okulu mUdiirIUklerine duyurularak i~ ve i~leyi~in takibi
konusunda gerekli hassasiyetin gosterilmesini rica ederim.
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