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    Ders çalışırken odaklanamama ve d�kkat dağınıklığı çoğu öğrenc�n�n yaşadığı ortak
sorundur. Saatlerce ve sıklıkla tekrar ett�kler� halde derslerde ya da sınavlarda �y� sonuç
alamadıklarını söyleyen öğrenc�ler� duyar g�b�y�z. Pek� ned�r bu sorunun çözümü? Gel�n
en etk�l� ders çalışma tekn�kler� �le �lg�l� çözümler�m�ze b�rl�kte göz atalım. 

B�r Amacınız Olsun!
 
 Yapacağınız her çalışmanın sonunda b�r amacınız olsun! Eğer b�r amacınız olmadan ders
çalışmaya başlarsanız b�r sonuca da ulaşamazsınız. Kend�n�ze hedefler bel�rley�n, olmak
�sted�ğ�n�z yer� seç�n. Çalışacağınız dersler�n, g�receğ�n�z sınavların �ler�de kar�yer
hedefler�n�ze ulaşmak �ç�n b�r basamak olduğunu unutmayın. 
 

Plan ve Zaman Yönet�m� S�z�n El�n�zde
 

   Etk�l� ve doğru plan ve zaman yönet�m� yaparak dersler�n�zde olan başarınızı
arttırab�l�rs�n�z. Kend�n�ze haftalık olarak b�r plan çıkartın. Gün �çer�s�nde ders çalışma
saatler� bel�rley�n. Zamanınızın büyük b�r çoğunluğunu okulda geç�rd�ğ�n�z� de
düşünürsek eğer, günde 4-5 saatten fazla ders çalışmanın s�z� sıkacağını ve ver�ml�
olamayacağınızı b�lmen�z gerek�r. O halde planlamanıza derste ders d�nleme alışkanlığı
ed�nerek başlayab�l�rs�n�z. Böylece evde çalışacağınız saatler� azaltab�l�r ve gereks�z yere
ders tekrarı yaparak zamanınızı boşa harcamamış olursunuz.

  Çalışacağınız dersler�, yapacağınız araştırmaları organ�ze ederek ve başarılı olduğunuz
konular �ç�n ayıracağınız vakt� en aza �nd�rerek eks�k olduğunuz noktalar üzer�ne
yoğunlaşın. Kend�n�ze haftalık olarak çıkarttığınız plan �çer�s�nden günlük hedefler
bel�rleyerek zaman ayarlaması yapab�l�rs�n�z.
4-5 saatl�k zaman d�l�m�n� 3 ya da 4 bölüme ayırarak,
40-50 dak�kada b�r 5-10 dak�kada olsa ara vermek ve başınızı kaldırıp etrafınıza
bakınmak �y� geleb�l�r.
 

Unutmayın doğru plan ve zaman yönet�m� yapmak başarıya g�deceğ�n�z yolda s�z�n
anahtarınız olacaktır!

  



Çalışma Alanlarınızı Düzenley�n
 
 Ver�ml� ders çalışma programı hazırladık, sıra geld� çalışacağımız ortamın nasıl
olacağına! Esasında bu görecel� b�r konudur. Yan� bazıları ders� d�nlerken b�le ders çalışır
g�b� algılar ve eve geld�ğ�nde ders tekrarı yapmadan d�rek olarak ödevler�ne ve
araştırmalarına yoğunlaşab�l�rler. Bazıları da vardır k� derse d�kkatler�n� veremezler ve
hal�yle evde konuların üzer�nden tekrar, tekrar geçmek zorunda kalırlar. O halde evde
çalışacağınız yer� ya da odanızı uygun şek�lde hazırlamanız gerek�r. Çalışacağınız ortam
ne çok sıcak ne de çok soğuk, aynı zamanda havalandırması �y� olmalıdır. Saatlerce
oturarak çalışacağınızı düşünürsek eğer, ortam ısısı en öneml� konulardan b�r�d�r.
Genelde çoğu �nsan ders çalışırken müz�k açılmaması taraftarıdır ama bazıları da vardır
k� çok gürültülü olmamak şartıyla klas�k müz�k d�nlemey� severler. Bu tarz konuların
k�ş�ye göre değ�şt�ğ�n� söylemekte fayda var. Düzenl� b�r ortamda, gözümüzün önünde
d�kkat�m�z� dağıtacak objeler ve res�mlerden uzak, masada olmak şartıyla çalışmaya
başlayab�l�rs�n�z. Zaman zaman kütüphaneler g�b� hem araştırmalarınıza hem de
dersler�n�ze yardımcı olacak kaynakların olduğu yerler� de terc�h edeb�l�rs�n�z.

Sonuç Olarak!
 

 Kend�n�ze uygun ders çalışma programı hazırladınız ve uygulama
aşamasındasınız;
 Fırsat bulduğunuz her an ve her yerde derste öğrend�kler�n�z� tekrar etmeye ve
prat�k yapmaya çalışın.
 Yen� öğrenme metotları gel�şt�r�n ve bazen arkadaşlarınızı da bu çalışmalara
ekley�n.
 Her zaman yanınızda b�r not defter� taşıyın ve olab�ld�ğ�nce çok not almaya
çalışın. Daha sonra yapacağınız çalışmalarda bu notlar s�ze yol göster�c�
olacaktır.
 Ders� derste d�nlemeye çalışın ve d�kkat�n�z� olab�ld�ğ�nce öğretmen�n�ze
yönlend�r�n. 
 Aldığınız ders notlarını bell� per�yotlarda tekrar ed�n ve hafızanıza
yerleşmes�n� sağlayın.
  Ders çalışmayı zorunluluk olarak görmektense �ler�de kar�yer hedefler�n�ze ve
hayaller�n�ze ulaşab�leceğ�n�z b�r adım olarak düşünün ve key�f almaya çalışın.



Amaçların olsun
Yanlış düşünce ve �nanışlardan kurtulursanız ders çalışma �steks�zl�ğ�n�z de sona erer.
Planlı ve düzenl� çalış,
Doğru  çalışma alışkanlıkları kazan,
Gürültülü ortamlardan uzak dur,
Aynı anda �k� �ş� b�rden yapmaya çalışma,
Doğru beslenme alışkanlıkları ed�nmeye çalış.
Yeterl�  uykunu al,
Kend�ne zaman ayır. 
F�z�ksel egzers�z, doğa yürüyüşü, spor yapmak, vs. akt�v�telerde bulun.

KONSANTRASYONUNUZU
ARTTIRMAK İÇİN

KEŞKE! 
DEMEMEK İÇİN ZAMANINIZI İYİ

DEĞERLENDİRİN. 



PLANLI ÇALIŞMA
Hedefe ulaşmak �ç�n b�r plan yapın. Plansız asla yola çıkmayın.
Hang� derse, ne zaman, ne kadar, haftanın hang� günler�nde çalışacağımızı,
Konu tekrarının zamanını,
Planını yapıp, çeş�tl� nedenlerden dolayı yapamadıklarımızı,ne zaman yapacağımızı,
D�nlenme, sport�f faal�yetler, kültürel etk�nl�kler g�b� ders dışı etk�nl�klere ne zaman vak�t
ayıracağımızı bel�rlemel�y�z.



DİKKAT!! İNSAN ÖĞRENDİKLERİNİ ÇOK ÇABUK
UNUTUR!..

% 100 Öğrend�ğ�m�z b�r şey�n 

20 Dk. ------------------� %  50’s�
60 Dk. ------------------� %  70’�

Gün sonunda ----------� % 
 80’�n� unuturuz.

EN ÇOK NELERİ UNUTURUZ!

Adlar
Rakamlar ve tar�hler
İstenmeyen şeyler
Zor öğren�lm�ş, tam olarak kavranmamış konular
Öğrenmeye çalışmadan rast gele ed�nd�ğ�m�z b�lg�ler
 Kısa sürede ve zorla öğrenmek zorunda kaldıklarımız
Öğrend�kten sonra üzer�nde yeter�nce düşünmed�ğ�m�z konular
Yorgun , hasta ,�steks�z ve sıkıntılı anlarımızda öğrenmeye çalıştığımız
b�lg�ler
Uzunca b�r süre çalışarak , ara vermeden öğrend�kler�m�z
Anlayamadığımız ve b�ze anlamsız gelen konular

YA EN AZ UNUTTUKLARIMIZ!

Güzel olaylar, anılar
Yatmadan önce gözden geç�r�lenler
Hatırlanması gerekt�ğ�ne karar ver�len şeyler
Üzer�nde sık sık konuşulan, tekrar ed�len şeyler

BAŞARI BEYİNDE BAŞLAR

Bey�n, �nsan vücudunun
%2’s� ağırlığında
olmasına rağmen, ger�ye
kalan %98’� yönet�yor.
Başarının da mutluluğun
da kaynağı bey�n. ��



Bey�n tem�z havada ve ayaktayken daha �y� çalışır.
Bulmaca çözün(su doku).
Kel�me ezberley�n.
K�tap okuyun.
Satranç oynayın.
Z�h�nsel rut�nler�n�z� kırın. 

Beyn�n�z �ç�n bunları yapın;

MANTIK
MATEMATİKSEL İŞLEMLER
ANALİZ
KONUŞMA 
SAYILAR
VÜCUDUMUZUN SAĞ TARAFINI YÖNETİR
DİL ÖĞRENME

SAĞ BEYİNSOL BEYİN
MÜZİK-RİTİM
HAYAL GÜCÜ
YARATICILIK
RENKLER
YÜZLERİ TANIMA
ŞEKİL
BÜTÜNSEL
ARTİSTİK

BİLİYOR MUYDUNUZ ???
YAPILAN BİR ARAŞTIRMAYA GÖRE ÖĞRENCİLER;
 
 OKUDUKLARININ                     %10 UNU;
İŞİTTİKLERİNİN                          %20 SINI;
GÖRDÜKLERİNİN                       %30 UNU;
GÖRÜP İŞİTTİKLERİNİN         %50 SİNİ;
SÖYLEDİKLERİNİN                     %70 İNİ;
 YAPTIKLARIN                              %90 INI AKILLARINDA TUTUYOR



 VELİLERE TAVSİYELER
Öğrenmede �y� sonuç almanın yolu, çok çalışmak değ�l etk�n ve yeterl� çalışmaktır. Etk�l�
çalışma s�stem�, görsel �ş�tsel veya dokunsal s�stemlerden hang�s�ne sah�p olursa olsun
her öğrenc�n�n mutlaka yapmak zorunda olduğu stratej�ler� �çermekted�r. Başarılı
öğrenc�ler�n en öneml� başarı sırları �şte bunlardır.

Etk�n d�nle: Ders� derste hallet. 

Etk�n d�nlemek demek, konsantre olarak d�nlemek demekt�r. Çocuklarımız ders
ortamında başka h�çb�r şeyle �lg�lenmey�p derse adapte olmalıdır.

Derse güçlü b�r şek�lde odaklanmak �ç�n aşağıdak� prat�k öner�ler� uygulamalarında
fayda var.

a) Hang� ders� görüyorsa, “Ş�md� matemat�k ders�n� d�nl�yorum, ş�md� Türkçe
d�nl�yorum” d�ye telk�nde bulunmalı. Çünkü daha �y� konsantre olmak �ç�n z�h�nler�n�
ş�md�ye get�rmeler� gerek�r.

b) Ders esnasında öneml� yerler�n altını ç�zmel� ve en öneml� b�lg�ler� not etmel�ler. Not
almak z�hn�n dağılmasını önler.

c) Sırada d�k oturmalı ve öğretmen �le göz teması kurmalılar. Söyled�kler�ne d�kkat�n�
vermel�ler. Çocukların Öğretmenle göz teması kurduklarında z�h�nler�  öğretmen�n
söyled�kler�ne daha çok odaklanır. Göz teması �let�ş�m�n�n kopmasını önler.

   Eve g�d�nce önce d�nlenmeler� şart. D�nlenmeden yapılan çalışmalarda sık sık konudan
kopmalar meydana gel�r. Çocuğun konsantrasyonu çabuk bozulur.  Çocuk aç �se m�des�n�
tıka basa doldurmadan yemek yemes�ne d�kkat ed�n.



Saat kaç �le kaç arasında çalışacağı ve neler yapacağı  önceden bel�rlenmel�.

Özell�kle ders çalışma sorunu olan öğrenc�ler bu uygulamayı b�r gün önces�nde
uyumadan önce yaparlarsa ertes� gün daha kolay ders çalışırlar. Yan� çocuklar b�r gün
önces�nde uyumadan önce “Yarın akşam saat 7, 10 arasında ders çalışacağım” d�ye
z�hn�nde bel�rlerse ve aynı düşüncey� ertes� gün sabah ve okul çıkışında da tekrarlarsa
z�hn� saat 7, 10 arasında ders çalışmaya bloke eder. Çünkü z�hn�m�zde ney� tekrar
edersek kend�n�z� o yönde yönlend�r�r�z.  B�zler de aynı uygulamayı maç seyretmek ya
da d�z� �zlemek �ç�n yapmıyor muyuz ?

Şamp�yonların anahtarı: Tekrar.   Günlük tekrar yoksa başarı da yoktur.

Başarılı bütün öğrenc�ler�n ortak olarak yaptıkları en öneml� çalışma günlük tekrardır.
Tekrar, öğren�len b�lg�n�n pek�şt�r�lmes�n� ve uzun hafızaya atılmasını sağlar. Tekrar
ed�lmeyen b�lg�, su üstüne yazı yazmak g�b�d�r. Bununla b�rl�kte  b�r b�lg�y�
�l�şk�lend�rme yapmadan papağan g�b� tekrar etmek de etk�s�z b�r öğrenmed�r.
Özell�kle yen� öğrend�kler� b�r b�lg�y� uykudan önce yan� o gün �çer�s�nde tekrar
etmezlerse o b�lg�n�n en az   %50"s�n� unuturlar. B�r hafta �çer�s�nde tekrar etmezsen�z %
70"n� unuturlar. Ger�ye gördüğünüz g�b� çok az b�lg� kalıyor k� bu kadarcık b�lg�yle
h�çb�r başarı elde ed�lmez.

Günlük tekrarın yanında haftalık ve aylık tekrarlar da başarıyı z�rveye çıkartır.

Konu tekrarı yaparken öneml� b�lg�ler�n altı ç�z�lmel� ve en öneml� b�lg�ler� karalama
şekl�nde hızlı not alınmalıdır. Ayrıca mümkünse konuyu b�r arkadaşınıza anlatın.
Böylel�kle b�lg�y� hem görsel hem dokunsal hem de �ş�tsel olarak kaydetm�ş olursunuz.
Çok yavaş özet çıkarıldığında farkında olmadan sadece “kopyala yapıştır” yapmaya
başlanır. Bu durumda, “Ş�md� şöyle güzelce özet çıkartayım sonra dönüp bakarım”
düşünces� öğrenmey� erteler. Oysa öğrenmek tet�kte olmak demekt�r. Bu nedenle “ş�md�
yazıyorum ş�md� öğren�yorum” düşünces�yle çalışmak gerek�r. Ayrıca, çok yavaş
yazıldığında beyn�n çalışma hızı �le yazma hızınız arasındak� sürede boşluk meydana
geld�ğ� �ç�n bu sürede z�hn�n başka konulara kayması ve konsantrasyonun bozulması
sorunu yaşanır.



Öğren�len konularla �lg�l� sorular çözülmel�.
Çocuğunuz Herhang� b�r konuyu anlayıp anlamadığını nasıl b�l�r?

Bazı öğrenc�ler, anlamadığı halde anladığını zannederek ders� geçer. Buna “erken
anlama” sorunu den�r. Bazı öğrenc�ler de;  “Off  be b�r türlü anlayamıyorum” d�yerek
tam olarak anladığını h�ssetmez. Buna da “geç anlama” sorunu den�r. Çocuklarımızın
Anladığının ve öğrend�ğ�n�n gerçek gösterges� sorulardır. Sorularda �y� �se  öğrenm�ş ve
anlamış demekt�r. Sorularda �y� değ�lse, anladığını h�ssetse de eks�ğ� var demekt�r. Bu
nedenle çocuğumuz mutlaka tekrar etmel�,  konu �le �lg�l� soru çözmel�.  Ne kadar çok soru
çözerse konuyu o kadar çok z�hn�nde netleşt�r�r ve b�lg�s�n� kullanılab�l�r hale get�r�r.

Ülkem�zde öğrenc�ler�n en büyük sorunlarından b�r� de çalıştığı b�lg�y� tam olarak
soruda kullanamamasıdır. Çünkü ezber s�stem z�hn�n anal�t�k ve kr�t�k düşünmes�n�
engeller. Bu nedenle çocuklar b�ld�ğ� b�lg�n�n anal�z�n� ve kr�t�ğ�n� yapmakta
zorlanırlar. Bu da yaratıcı zekayı öldürür.

Ertes� gün göreceğ� konulara genel olarak göz atmalı.

Öğrenmey� harekete geç�ren duygu meraktır. Merak duygusu �le öğrenme hem zevkl� hem
de çok kalıcıdır.  Merak, aynı zamanda d�kkat� b�r noktaya odaklamayı sağlar. Bu
çalışma, sadece "hang� konuları göreceğ�m” d�ye b�r göz atma �şlem�d�r. Detaylı b�r
çalışma değ�ld�r. Bu çalışmanın amacı �şlenecek konular hakkında genel b�r resme sah�p
olmaktır.

D�nlen�rken d�nlen, çalışırken çalış.
�y� d�nleme �y� b�r çalışmayı get�r�r. D�nlen�rken sadece d�nlen�lmel� yan� z�hn�nde konu
veya soru olmamalı, çalışırken de sadece çalışılmalı.

                                                            AREFE KAYSERLİ
                                                  PSİKOLOJİK DANIŞMAN


