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Sevgili Öðrenciler,
Uzun ve zor bir maratona baþlýyorsunuz. Bu maratonun sonuna vardýðýnýzda hedefinize ulaþmýþ olmanýn mutluluðu yol boyunca yaþadýðýnýz sýkýntý
ve zorluklarýn acýsýný size çabucak unutturacaktýr.
Maraton boyunca yer yer inancýnýzý kaybettiðiniz, sabrýnýzý ve öfkenizi kontrol edemediðiniz anlar olacaktýr. Ancak hedefinize kilitlenerek bunlarýn
olumsuz etkisinden hemen uzaklaþacaksýnýz.
Üniversiteyi kazanmak ve baþarýlý olmak için koþmaya baþladýðýnýz bu maratonda çeþitli bedeller ödeyeceksiniz. Maratonu baþarýyla tamamlamanýn en önemli bedeli birçok keyif verici uðraþýlarý bir kenara býrakýp düzenli ders çalýþmaktýr.
Zirveye giden yolun küçük bir adýmla baþladýðýný unutmayýn. Günlük olarak yaptýðýnýz küçük küçük çabalarýn yýl sonunda ne kadar çok iþinize
yaradýðýný ve sizi baþarýya ulaþtýrdýðýný göreceksiniz. Büyük bir barajý da dolduran küçük yaðmur damlalarýnýn olduðunu unutmayýnýz. Önemsiz ve
deðersiz gibi görünen þeylerin bir araya geldiðinde ne kadar önemli ve deðerli hale geldiðini görmekteyiz. Her gün kumbaraya atýlan bozuk paralarýn, günde okunan bir sayfa kitabýn, her gün yapýlan küçük eylemlerin zamanla ne kadar büyüdüðünü görürüz.
Küçük ve az demeden çözülen sorularýn, yarýn deðil bu gün denilerek çalýþýlan derslerin sizi hedefinize ulaþtýracaðýný unutmayýn.
Baþarý ve mutluluk hep sizinle olsun.
Birey Dershaneleri
Rehberlik Servisi

.

Öğrenmeyi Öğrendiniz mi?

05

Dersi Derste Öğreniyor musunuz?

29

Nereye Gideceğini Biliyor musun?

08

Hızlı ve Etkili Okuyabiliyor musunuz?

32

Bir Planınız Olmalı!

10

Unutmayı Unuttunuz mu?

36

Verimli Ders Çalışmak İçin Ortamınız Uygun mu?

23

Hangi Derse Nasıl Çalışmalıyım?

40

Önünüzdeki Engeller Nelerdir?

25

Başarılı Öğrenmenin Pratik Adımları

45

05

10

25

29

36

Öğrenmeyi
Öğrendiniz mi?

Bir Planınız
Olmalı!

Önünüzdeki
Engeller Nelerdir?
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Sınav başarısı dediğimiz şey,

Hedefe ulaşmak için bir plan

Araştırmalar; beynin birden

Etkili ve verimli öğrenmenin

% 100 öğrendiğimiz bir şeyin

aslında birbirinden farklı

yapmalısınız. Plansız yola

fazla uyarıcıya açık

yollarından biri de derse aktif

20 dakika içerisinde yarısını,

derslerin ve bu derslere ait

çıkan kişi hedefe ulaşmak

olabileceğini ancak dikkatin

olarak katılmak ve derse ön

60 dakika içerisinde %70’ni

içeriklerin iyi öğrenilmesine

için zamanını ve gücünü

beyin tarafından bir noktaya

hazırlık yaparak gelmektir.

gün sonunda da %80’ini

dayanıyor.

doğru kullanamaz.

odaklanabileceğini
göstermektedir.

unuturuz.
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ÖÐRENMEYÝ ÖÐRENDÝNÝZ MÝ?

Sýnav baþarýsý dediðimiz þey, aslýnda birbirinden farklý derslerin ve bu derslere ait içeriklerin iyi öðrenilmesine dayanýyor.
Sýnavda karþýmýza birtakým sorular çýkýyor ve bu sorulara verdiðimiz yanýtlara bakarak öðrenme düzeyimiz belirleniyor.
Öðrenme düzeyimiz, bir yükseköðretim programýnýn puaný için yeterli görülüyor ise ve tercihlerimizde puanýmýzýn yeteceði bölüme yer verdiyseniz kontenjanlar ölçüsünde o bölümde okumaya hak kazanýyorsunuz.
Sýnavdan önce birçok öðrenci kendisine “Yeterince çalýþtým mý?” arkadaþlarýna ise “Çalýþtýn mý?” sorusunu yöneltir.
Sýnavdan sonra ise genelde “Çok çalýþmýþtým; ama olmadý…” yorumu yapýlýr.
Bu yorum sýnava hazýrlanan adayýn “öðrenmeyi bilmediðini” gösterir. Çünkü öðrenmek ile çalýþmak birbirinden farklý
anlamlar içerir. Bireyin, çalýþtýðý halde öðrenemediði konular olabileceði gibi çalýþmadan da öðrenebileceði konular
bulunabilir.
O zaman öncelikle bir kiþinin kendisine sormasý gereken soru: “Ben öðrendim mi?” olmalýdýr. Bu sorunun cevabý “evet”
ya da “hayýr”dýr. Ancak öðrendim mi sorusundan önce de kiþinin kendisine “öðrenmeyi öðrendim mi?” sorusunu yöneltmesi gerekir.

Üç papaz kendi aralarýnda konuþuyor-

Meþgul olmak kolay, verimli olmak zordur. Hayatýnýzla ilgili kararlarý rastlantýlara býrakýrsanýz, çalýþmalarýnýzý ve baþarýnýzý
engelleyecek pek çok sebeple karþýlaþýrsýnýz. Baþarýya ulaþabilmek için anlama, öðrenme ve hýz kazanma çalýþmalarýný sistematik bir þekilde sürdürmek gerekir. Verilen bilgileri programlý ve disiplinli bir ev çalýþmasýyla sürdüremeyen
öðrencinin baþarýya ulaþmasý çok güçtür.

lardý. Birisi sordu: “Eðer dünya bir anda

Baþarýnýn en kolay ve en kýsa yolu ÇALIÞMAKTIR...

ederdim” dedi. Diðeri ise “Allah’a dua

kapkaranlýk bir zindan gibi olsa ne
yapardýnýz?” Birisi ”Hemen Cennetin
kapýlarýný açmasý için Allah'a dua
ile yalvarýr, benim için hangi cezayý
uygun görürse, onu çekmeye hazýr

Baþarýlý Öðrenmenin Basit Formülü:

olduðumu söylerdim" dedi. En son

Sýnav ve okul baþarýsýný etkileyen fizyolojik, sosyo-kültürel, ekonomik ve psikolojik birçok faktör olabilir. Birçok öðrenci
zamanýnýn çoðunu ders çalýþmaya ayýrdýðý halde baþarýsýz olmaktan yakýnýr. Oysaki baþarý, çalýþmaya ayrýlan sürenin
uzunluðu ile deðil, ayrýlan sürenin nitelikli olarak kullanýlmasýyla ilgilidir. Ders çalýþmak için ayrýlan sürenin amacýna uygun

cevabý üçüncüsü verdi: “Ben de
karanlýkta nasýl yaþayacaðýmý öðrenmeye çalýþýrdým.”
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olarak kullanýlmasý ve verim alýnmasý için bireyin duygusal olarak ders çalýþmaya hazýr ve istekli olmasý, öðrenmenin
genel prensiplerini bilmesi, çalýþacaðý konuya uygun teknik geliþtirebilmesi ve buna uygun hareket etmesiyle mümkündür.
Bir konuyu öðrenmek için:
Sonuç

Yapılması Gerekenler

Zamanı Kullanma
+
Becerisi

Duygusal
Hazırlık

+

Doğru Yöntem
Seçimi

+

Hepsini Bir Arada
Kullanabilme Yetisi

=

ÖĞRENME

Zamaný Kullanma Becerisi:
Kiþinin öðrenmeye yeterince zaman ayýrmasý demektir. Bazý konularý bir saatte, bazý konularý on dakikada öðrenmeniz
mümkün. Bu durum, konunun özelliðinden ve sizin sahip olduðunuz önceki öðrenme yaþantýlarýnýzdan kaynaklanýr.
Ayrýca ayný konuyu bazý öðrenciler 1 saatte, bazýlarý 45 dakikada, bazýlarý ise 20 dakikada öðrenebilir. Bu tamamen
bireysel farklýlýklarla açýklanabilir.
Zamaný verimli kullanmak, sadece konuyu öðrenmek için ayrýlan süreyi ifade etmez. Hangi zaman aralýðýnýn, konuyu
öðrenmek için ayrýldýðý da önemlidir. Zor ve karmaþýk bir konu için günün son saatlerini ayýrmak öðrenmeyi güçleþtirir.
Kolay ve sade konularý günün son saatlerinde, karmaþýk ve zor konularý günün ilk saatlerinde zihin dinç iken çalýþmak
öðrenmeyi kolaylaþtýrýr.

Duygusal Hazýrlýk:
Moral ve motivasyon düzeyi, öðrenme sürecini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Ders çalýþmaya baþlarken istekli baþlamanýz, moral düzeyinizin yüksek olmasý, öðrenebileceðinize inanmanýz baþarýnýzý artýrýr. Bu nedenle ders çalýþmayý baþkalarýnýn istediði için yaparsanýz hiçbir zaman ayýrdýðýnýz zamanýn ve harcadýðýnýz emeðin karþýlýðýný alamazsýnýz. Öncelikle þunu düþünmelisiniz ki ayýrdýðýnýz zaman ve harcadýðýnýz emek kendi geleceðinize yaptýðýnýz
yatýrýmdýr. Zamanýnda ve doðru bir biçimde yapýlan yatýrýmlar her zaman kar getirir. Ýyi bir üniversite, iyi bir bölüm ve iyi
bir meslek için en iyi yatýrým sýnav öncesinde ayrýlan zaman ve harcanan emektir.
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Doðru Yöntem Seçimi:

Baþarýlý Öðrencinin Özellikleri

Her konunun kendine özgü bir teknikle öðrenilmesi gerekebilir. Bazý konular özet çýkararak, bazý konular çok soru çözerek, bazý konular çok tekrar edilerek öðrenilebilir. Her öðrenci konunun özelliðini dikkate alarak ve kendi öðrenme
biçimine uygun olarak bir strateji belirlemelidir. Bazý konularý hatýrlatmak için birtakým kýsa yollar tercih edilebilir. Öðrenci konuyu ilginç hâle getiren semboller ve sözcükler kullanarak hatýrlamayý kolaylaþtýrabilir.

Hepsini Bir Arada Kullanabilme Yetisi:
Bir orkestrada birbirinden farklý þekilde çalýnan çalgý aletleri ve birbirinden farklý çalgýcýlar bulunur. Orkestra þefi çalgýlarýn
ve çalgýcýlarýn özelliklerini bilerek ortaya hoþ bir eser çýkarabilir. Ortaya çýkan hoþ bir eser orkestra þefinin yönetim becerisidir.
Sýnava hazýrlanan öðrencinin karþýsýna da birbirinden farklý dersler, birbirinden farklý zorluk düzeyinde konular çýkmaktadýr. Bunlarý iyi bir þekilde yönetmek bir beceridir. Bu beceri kazanýlýrken elbette yanlýþlar yapacaksýnýz. Bazen bir konuya
gereðinden fazla zaman ayýrdýðýnýz, bazen bir konuyu yanlýþ yöntemle öðrenmeye çalýþtýðýnýz, bazen motivasyon
düzeyinizi ayarlayamadýðýnýz anlar olacak. Önemli olan bunlardan dersler çýkararak sonraki süreçleri doðru yönetebilmenizdir.

 Zamaný verimli kullanýr.
 Amaçlarýný belirlemiþtir.
 Ders çalýþmaya mutlaka zaman
ayýrýr.
 Baþarýlý bir çalýþmanýn ardýndan
zevk aldýðý bir þeyi yaparak kendini
ödüllendirir.
 Bir konuyu öðrenmeden diðer
konuya geçmez.
 Günü gününe çalýþmayý alýþkanlýk
haline getirir.
 Tekrar yapmanýn zaman kaybý
olmadýðýný bilir.
 Anlamadýðýný sormanýn bir erdem
olduðunu kabul eder.

Zeka Baþarýya Yeter mi?
Zeka baþarýda önemli faktörlerden biridir. Zeka, baþarý için gerekli ancak yeterli
deðildir. Çok zeki insan oyunu kurallarýna göre oynamazsa kaybedebileceði gibi
ortalama zekaya sahip bir öðrenci oyunu kurallarýna göre oynayarak baþarýlý
olabilir.
Baþarý, düzenli ve planlý çalýþmanýn ürünüdür. Zeka ile düzenli ve planlý çalýþma
desteklenirse baþarý kaçýnýlmaz olur. Üniversite sýnavýnda karþýnýza çýkan sorular
sadece çok zeki kiþilerin çözebileceði nitelikte deðildir. Ortalama zekaya sahip
bir öðrencinin çözebileceði sorulardan oluþur. Ancak gerek sýnav heyecaný,
gerek motivasyon düþüklüðü ve gerek uygun yöntemin belirlenemeyiþi ortalama
zekaya sahip birçok öðrencinin sýnavda baþarýsýz olmasýna neden olur.

 Not almayý ve soru çözmeyi zaman kaybý olarak görmez.
 “Ben bu konuyu öðrenemem.” demez. “Bu konuyu öðrenmek için ne
yapmalýyým?” sorusunu kendisine
sorar.
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NEREYE GÝDECEÐÝNÝ BÝLÝYOR MUSUN?

Alice:

Hangi yoldan gideyim?

Tavþan: Nereye gittiðini bilmiyorsan
hangi yoldan gittiðinin bir
önemi yok!
(Alice Harikalar Diyarýnda)

AMAÇLARINIZI BELÝRLEYÝNÝZ!
Nereye varacaðýný bilmeden yola çýkanýn varabileceði bir yer yoktur. Hedefini belirleyerek çalýþmaya baþlayanlar, yol
ne kadar uzun olursa olsun yolun sonuna geç de olsa ulaþýr. Öyleyse ilk yapacaðýnýz iþ, hangi amaçla (niçin) çalýþacaðýnýzý ve öðreneceðinizi bilmek ve belirlemek olmalýdýr.
Her çalýþma, bir amaca yönelik olmalýdýr. Bu amaçlar kýsa ve uzun vadeli olabilir.
Bir problemin çözümünü öðrenmek, bir yazýdaki ana düþünceyi bulmak gibi amaçlar kýsa vadeli amaçlardýr. Amaçlarýný iyi belirleyerek çalýþmaya baþlarsan sýnýf geçmek, okulu bitirmek, sýnavý kazanmak ve nihayet hayatta baþarýlý
olmak gibi uzak amaçlarýna da ulaþmýþ olursun.
Amacýný açýk seçik belirlememiþ bir kiþi dümeni olmayan bir gemiye benzer. Gemi sürekli yol alýr, içindekiler çalýþtýklarýný
zannederler, ancak geminin akýbeti þans ve tesadüflere kalmýþtýr. Böyle bir gemi kayalara çarparak parçalanacaðý
gibi, hiç ilgisiz bir limana da gidebilir. Hiçbir rüzgâr onun için yararlý olamaz.
Her çalýþma, bir amacý zorunlu kýlar. Bu amaçlar, bir soruyu çözmek, bir formülü kavramak, bir metindeki ana düþünceyi bulmak, karýþýk bir konunun ayrýntýlarýný kavramak olabilir. Bunlarý iyi belirleyerek çalýþmaya baþlayan kiþiler, yakýn
amaçlara ulaþa ulaþa daha uzun amaçlarýný gerçekleþtirme yolunda önemli mesafeler kat ederler.

HEDEFLERÝ BELÝRLERKEN DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKENLER
1. Hedefler Doðru Seçilmeli:
Her bireyin sahip olduðu özellikler, ilgi, yetenek ve imkanlar farklýdýr. Kiþinin iyi bir bölüm kazanmasý için öncelikle bir
hedefi olmalýdýr. Bu hedef, kiþisel özelliklere uygun ve ulaþýlabilir olmalýdýr.
2. Hedefe Ulaþmak, Hayal Etmekle Mümkündür:
Hedefe ulaþmak, önce hayal etmekle mümkündür. Bir sorunumuzu zihnimizde tasarlamadan çözemeyiz. Bir hede8

fi zihnimize kazýmadan, ona ulaþmayý istemeden, onu elde etmemiz mümkün deðildir. Hedefe ulaþmak için tabii
ki tek baþýna hayalle yetinmemek gerekir. Ona ulaþmak için doðru bir yöntem belirlemek ve elde etmek için çalýþmak gerekir.
3. Belirgin ve Net Hedefler Baþarý Saðlar:
Düþüncelerin netleþmesi, kararlarýn belirginleþmesi hedeflerin netleþmesiyle mümkündür. Üniversite sýnavýna hazýrlanan öðrencinin motivasyon kaynaðý belirlediði hedeftir. Belirgin hedef, denizde yol alan gemiye yön veren rota
gibidir.
4. Hedeflerinizi Ölçülebilir Hâle Getirin:
Ölçülebilir hedef, kiþiye ne yapmasý gerektiðini söyler. Hedefini netleþtiren bir öðrenci ona ulaþmak için kaç puan
almasý, bunun için kaç net yapmasý gerektiðini bilir. Her deneme sýnavýndan sonra sonuçlarýnýz ile hedeflerinizi
karþýlaþtýrarak çalýþmalarýnýzý gözden geçirin.
5. Hedefleriniz Gerçekleþtirilebilir Olmalý:
Kiþinin kendine güvenmesi, çalýþmalarýndan sonuç almasý hedefine ulaþma inancýyla doðru orantýlýdýr. Günde
yarým saat ders çalýþamayan bir öðrencinin günde 5 saat çalýþacaðým diye hedef belirlemesi doðru deðildir.
Öncelikle yarým saat çalýþma süresini 1,5 saate çýkarmak gibi bir hedef belirleyerek çalýþma süresini artýrmaya çalýþmalýdýr. Daha sonraki süreçte aþamalý olarak süreyi artýrarak günde 5 saat çalýþmasý mümkün olabilir.
Bir gemi doðuya gider,
6. Hedeflerinizi Yazýlý Hale Getirin:
Bir gemi batýya
Unutmak doðal bir durumdur. Her unutma yapýlmasý gerekenleri engeller. Her engel de kiþiyi hedefinden uzaklaþtýrýr.
Bu nedenle günlük, haftalýk, aylýk ve yýllýk hedeflerinizi belirlemeniz, bunlarý çalýþma masanýzda uygun bir yere
asmanýz çalýþmak için size esin kaynaðý oluþturacaktýr.

Esen ayný rüzgârla.
Gemilerin nereye gideceðini belirleyen, rüzgâr deðil yelkendir.
Ella Wheeler Wilcox
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BÝR PLANINIZ OLMALI!

Plan Yapmayý Engelleyen
Yanlýþ Düþünceler
 Bu kadar çalýþmak bana yeter.
 Yeterli zamaným yok.
 Ben yapamam ki!
 Benim çalýþmaya ihtiyacým yok.
 Þimdi çok yorgunum, sonra çalýþýrým.
 Bu konular çok sýkýcý.
 Bu konu çok zor, öðrenmem mümkün deðil.
 Yarýn çalýþýrým, nasýl olsa sýnava çok
zaman var.
 Bu konulardan hayatta soru çýkmaz.
 Bu dersten aðzýmla kuþ tutsam istediðim netleri yapamam.
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Hedefe ulaþmak için bir plan yapmalýsýnýz. Plansýz yola çýkan kiþi hedefe ulaþmak için zamanýný ve gücünü doðru kullanamaz. En kötü plan, plansýzlýktan her zaman iyidir. Çünkü en kötü plan, kiþiye neleri yaptýðýný, neleri yapamadýðýný
söyler. Böylece kiþi kendini deðerlendirme, yapamadýklarýný telafi etme becerisine ulaþýr. Plansýzlýk ise kiþinin kendi kendini kandýrmasýyla sonuçlanýr. Çünkü kendini sorgulamayan, yapýp yapamadýklarýný gözden geçirmeyen kiþi hedefine
ne kadar yaklaþtýðýný da belirleyemez. Böylece yapýlan çalýþmalar sonuçsuz kalýr.
Esen rüzgârlara kendini býrakarak, istediði limana ulaþmak isteyenleri bekleyen son, tam bir hayal kýrýklýðýdýr. Üniversite
sýnavýnda, þans faktörünün oraný % 0’a yakýndýr. Disiplinli çalýþmalýsýnýz çünkü rakipleriniz iþlerini þansa býrakmýyor. Planlý
ve programlý çalýþýyor.
Planlý çalýþan arkadaþlarýnýz varken, sizin iþi þansa býrakmanýz, erkenden havlu atmak olacaktýr. Planlý çalýþmak, nereye
ve nasýl gideceðinizi mantýklý bir biçimde, önceden kararlaþtýrmaktýr. Geçerli ve verimli bir program hazýrlayabilmeniz
için öncelikle, günlük yaþantýnýzda yer alan olaylarý ve zaman kaybýna yol açan nedenleri belirlemesiniz.
Birden çok iþ ya da ders üzerinde ayný günde çalýþmanýz gerektiðinde hangisinden iþe baþlayacaðýnýzý bilemediðiniz ya
da çalýþmaya baþlamak için karar veremediðiniz anlar çok olur. Bunun temel nedeni öðrenciye rotasýný gösteren bir
planýnýn olmayýþýdýr. Bir günde birden çok dersi çalýþmanýz gerektiðinde bunun oluþturduðu psikolojik baský ile gücünüzü
doðru kullanamazsýnýz. Bir dersi tam olarak öðrenemeden diðer derse yönelir onu halletmeye çalýþýrsýnýz. Ancak zihninizin
bir kenarýnda da diðer derslere çalýþmanýz gerektiði düþüncesi sizin motivasyonunuzu düþürür. Bir süre sonra çalýþmanýz
gereken diðer derslere vakit ayýramadýðýnýzý düþünerek suçluluk psikolojisine kapýlýrsýnýz. Kendinizde hissettiðiniz eksiklik,
baþaramayacaðým duygusunu oluþturur ve plansýzlýðýn sonucunu kendinize olan güveni kaybederek ödersiniz.
Böyle bir durumla karþýlaþmanýn çözümü aslýnda gayet basit. Kiþiler yaþamlarýndaki kararsýzlýk ve karýþýklýðý ancak bir
planla giderebilir. Sýnava hazýrlanan bir öðrenci olarak yapmanýz gerekenleri sýraya koymakla yani “karar vermekle”
sorunu çözmenin en önemli adýmýný atarsýnýz. Kararýnýzý verdikten sonra diðer sorular sadece sizin sorunuzu çözmenizi
saðlayacaktýr. Verilen her karardan sonra kiþi kendine verdiði kararla ilgili “nasýl?”, “ne zaman” ve “nerede” sorusunu
yöneltir. Bu sorulara dikkat ederseniz bir þeyleri çözmeye, yapmaya ve gidermeye yöneliktir. Ve bu sorular kiþiyi eylemsizlikten kurtarýr, sorunu çözmek için adým atmaya yöneltir.

Üniversiteye hazýrlanan öðrencinin hem haftalýk planý hem de günlük planý olmalýdýr.

1. Haftalýk Plan
Bir hafta boyunca sýnav için neler yapýlacaðýný belirlemek için yapmalýsýnýz. Haftalýk plan yaparken esnek davranmalý
ve çok þey yapma planlanmamalýdýr. Eðer yeterince dinlenilmezse planlananlar gerçekleþemez. Birçok þeyi kötü bir
biçimde yapmaktansa birkaç þeyi iyi yapmak daha yararlýdýr. Haftalýk planýn gerçekçi olabilmesi için önce gözden
geçirin ve uyguladýktan sonra deðerlendirin. Yapýlan plana muhakkak uymaya çalýþýn. En iyi plan bile uyulmazsa yararlý olamaz. Plan, sizin yaþamýnýza uygun hâle gelinceye kadar üzerinde çalýþmaya devam edin. Yaptýðýnýz ilk haftalýk
plandan istediðiniz sonucu alamayabilirsiniz. Bu normal bir durumdur. Haftalýk planýnýzý gerçekleþtirmenizi engelleyen
unsurlarý belirleyip, yapabileceðiniz ve hedefe ulaþtýracak plana ulaþýncaya kadar yaptýðýnýz planlarý gözden geçirin.
Birkaç hafta sonra daha doðru haftalýk plan yaptýðýnýzý göreceksiniz.

HAFTALIK DERS ÇALIÞMA PLANI ÖRNEÐÝ
Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Saat
Ders
Konu
Saat
Ders
Konu
Saat
Ders
Konu
Saat
Ders
Konu
Saat
Ders
Konu
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Haftalýk Plan Hazýrlama Ýlkeleri
 Hangi dersi hangi saatte çalýþacaðýnýzý kararlaþtýrýn. Zor ve yavaþ öðrendiðiniz dersler için en verimli saatlerinizi

ayýrýn. Zihniniz uyanýk ve canlý, motivasyonunuzun en yüksek olduðu zaman aralýklarý en verimli saatlerinizdir.
Kiþilerin verimli olduðu saatler farklýlýk gösterebilir. Kendinizi bir hafta gözlemleyerek verimli saatlerinizi rahatlýkla
belirleyebilirsiniz. Yorgun olduðunuz ya da olacaðýnýz zaman aralýklarýna daha mekanik ve rutin iþlerinizi býrakabilirsiniz. Bu tür etkinlikler fazla yoðunlaþmayý gerektirmediði için sizin performansýnýzý olumsuz etkilemeyecektir.
 Çalýþma sürenizle, haftalýk planýnýzdaki saatleriniz ayný olmalýdýr. Böyle bir düzenleme sizin ders çalýþma

alýþkanlýðý kazanmanýzý saðlar. Biyolojik saatiniz zamanla sizin ders çalýþma saatinize göre çalýþacak ve bu durum
sizin dikkatinizi toplamanýzý, kendinizi derse daha rahat vermenizi, çalýþmalarýnýzdan verim almanýzý saðlayacaktýr. Sürekli ayný saatler arasýnda ders çalýþmak, bir süre sonra ders çalýþma saatiniz geldiðinde sizi otomatik olarak
harekete geçirecek ve dersin baþýna oturmaya baþlayacaksýnýz.
 Çalýþma planýnýza dersleri yerleþtirirken o gün okul / dershanede dersin iþlenmiþ olmasýna dikkat edin. Okul /

dershanede iþlenen dersin ayný gün içerisinde konular henüz sýcak ve taze iken tekrar edilmesi, konularla ilgili test
çözülmesi konunun daha iyi öðrenilmesini ve pekiþtirilmesini saðlar. Daha sonraki zamanlarda yapýlan çalýþmalarda hem konunun öðrenilmesi güçleþir hem de istenilen düzeyde pekiþtirilemez. Günü gününe yapýlan çalýþma dersi
anlamayý kolaylaþtýrýr. Unutmanýn en aza indirilmesi için de dersten sonra günlük tekrar yapmak oldukça yararlýdýr.
 Ders çalýþma süresince mutlaka dinlenme aralýklarý verin. Düzenli ders çalýþmak ne kadar önemliyse düzenli

dinlenme süresi vermekde o kadar önemlidir. Teneffüsler uzun yolculuklarda verilen kýsa molalar gibidir. Kiþinin
hem bedenini hem de zihnini toplayarak daha enerjik bir þekilde yola devam etmesini saðlar. Ara vermeden
uzun süre çalýþma, zihnin yorulmasýna ve dikkatin daðýlmasýna yol açar. Uzun süreli dinlenme ise tekrar çalýþmaya
baþlamayý zorlaþtýrýr. Sayýsal aðýrlýklý derslere çalýþýrken konunun hemen bitiminde konuyu pekiþtirecek kadar soru
çözdükten sonra ara vermek daha doðru bir yaklaþýmdýr. Yeni bir konuya geçilirken verilen kýsa bir mola ise motivasyonu artýrdýðý gibi zihne öðrenilen konuyu özümsemesi için zaman kazandýrýr.
Çalýþmalarýnýzdan verim almanýz disiplinli olmanýza ve gayretinize baðlýdýr. Bu demek deðildir ki dinlenmek için
zaman ayýrmayýn, bütün vaktinizi ders çalýþarak geçirin. Çalýþma planýnýzda dinlenmek ve eðlenmek için de vakit
ayýrýn. Sürekli kendinizi yorgun ve isteksiz hissediyorsanýz dinlenme süreniz yeterli deðildir.
 Birbirinden farklý dersleri art arda çalýþýn. Ders çalýþmak baþlý baþýna öðrenmek için yeterli deðildir. Öðrenmeyi

ve pekiþtirmeyi kolaylaþtýran teknikleri kullanmak gerekir. Birbirine benzeyen dersleri peþ peþe çalýþmak hem
beynin ayný bölgelerini yorduðu, hem de öðrenme malzemeleri birbirine benzediði için zihni yorar. Yorgun zihin,
dikkati toplamakta güçlük çeker. O yüzden farklý nitelikteki dersleri peþ peþe çalýþmak daha mantýklýdýr.
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 Yatmadan önce ve sabahleyin 10 dakikanýzý, çalýþtýðýnýz konularýn tekrarýna ayýrýn. Yatmadan önce gün bo-

yunca çalýþtýðýnýz dersleri tekrar etmeniz ve sabah uyandýðýnýzda bir önceki gün yaptýðýnýz çalýþmalarý gözden
geçirmeniz öðrendiklerinizin zihninizde daha kalýcý olmasýný saðlar. Yapýlan araþtýrmalar yatmadan önce yapýlan
tekrarýn zihnin bilgiyi saklamasýný kolaylaþtýrdýðýný, güne bir önceki gün çalýþýlan konuyu tekrar etmekle baþlamanýn
o gün yapýlacak çalýþmalarýn verimini artýrdýðýný ortaya koymuþtur.

Haftalýk Plan Hazýrlama Aþamalarý:
Ders çalýþma planý hazýrlamadan önce, verimli ders çalýþma alýþkanlýðýný kazanmak gerekir. Verimli ders çalýþma
alýþkanlýðý hem etkili öðrenmeyi hem de zamanýn verimli bir þekilde kullanýlmasýný saðlar. Zamaný planlamada ilk adým
önceliklerin doðru belirlenmesidir. Bu nedenle kendiniz için neyin önemli, neyin önemsiz olduðuna karar vermelisiniz.
Yapmak istediklerinizle yapmak zorunda olduklarýnýz arasýnda öncelikleri doðru belirlemelisiniz.
Öðrencilerin çoðu yapmak istedikleri ile yapmak zorunda olduklarýný gerçekleþtirecek zaman bulamaz. Keyif verici
uðraþlarýn kolay, baþarýlý olmak için yapýlmasý gerekenlerin zor oluþu ister istemez kiþinin tercihlerini yer yer yanlýþ kullanmasýna neden olmaktadýr. Örneðin, televizyon seyretmek kolay ve keyif verici iken, ders çalýþmak zor ve genelde sýkýcý
bir uðraþtýr. Bu iki tercih arasýnda doðru seçimler yapmak her zaman mümkün olmayabilir. Ancak planlý bir çalýþma
kiþinin tercihlerini önceden belirlediði için bireyin içdisiplin saðlamasýný kolaylaþtýrýr. Tercihler arasýnda yaþanan çatýþmalarý önlemek için kendinize “Benim için etkinliklerden en önemlisi hangisidir?”, “Hangi etkinliklerden vaz geçebilirim?”, “En önemli etkinlikler hangileridir?”, “Hangi etkinliklere öncelik vermem beni hedefime yaklaþtýrýr?” Bu
sorulara verilen doðru cevaplar baþarýya, yanlýþ cevaplar ise baþarýsýzlýða götürür. Þimdi sýrasýyla haftalýk plan yapma
aþamalarýna göz atalým.

Ders Çalýþma Alýþkanlýðýný Gözden Geçirin
 Ders çalýþmayý ne zaman tercih ediyorsun?
 Hangi ortamlarda ders çalýþmak hoþuna gidiyor?
 Yalnýz mý yoksa arkadaþlarýnla çalýþmayý mý istersin?
 Günün hangi saatlerinde çalýþma motivasyonun artýrýyor?
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Yapmanýz Gerekenleri Listeleyin
 Hafta içerisinde gireceðin derslere ön hazýrlýk yaptýn mý?

YAPMAM GEREKENLER:

 Önceki hafta iþlenen dersleri gözden geçirdin mi?
 Dershane / Okulda anlatýlan dersleri tekrar ettin mi?
 Hafta içerisinde anlatýlan derslerle ilgili çözmen gereken testleri bitirdin mi?
 Hafta içerisinde anlatýlan derslerle ilgili anlamadýðýn bölümleri, çözemediðin sorularý öðretmenlerine

sordun mu?

Derslerle Ýlgili ve Ders Çalýþma Dýþýndaki Etkinlikler Arasýnda Denge Kurun
 Haftalýk çalýþma planý tablosunda haftanýn tüm günlerini belirli saat aralýklarý halinde sýralayýnýz. Uyku

saati hariç haftanýn her gününü ve saatlerini rahatlýkla görebilirsiniz. Bu, size gününüzü ve haftanýzý
planlama kolaylýðý saðlar.
 Sonraki aþamada hazýrladýðýnýz listeye göre, derslerle ilgili yapacaðýnýz faaliyetleri bu aralýklara yer-

leþtiriniz. Ders dýþý faaliyetlerinizi de planýnýza eklemeyi unutmayýnýz.
 Ders çalýþma saatlerinde neler yapacaðýnýzý ayrýntýlý olarak belirtiniz. Örneðin, “Matematik dersi ko-

nu tekrarý yapacaðým.”, “Türkçe dersinden test çözeceðim.” gibi.
YAPACAKLARIM


 Soru çözdüm. 

ve sonra yapmanýz gerekenlerde yer alsýn.

 Tekrar ettim.

 Testlerimi bitirdim.
 ............................
 ............................
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 Haftalýk planýnýzda o hafta bitirmeniz gereken çalýþmalar, girmeniz gereken sýnavlar; sýnavdan önce

 Bir hafta boyunca yapamadýklarýnýzý, bir sonraki haftanýn planýna ekleyin. Bir hafta önceki eksiklerinizi





tamamlamadan, sonraki hafta yapacaklarýnýza geçmeyin.
 “Bir gün ders çalýþmamakla bir þey olmaz.” diyerek haftalýk çalýþma planýnýzý aksatmayýn. Haftalýk

planýnýzda her aksattýðýnýz faaliyet, sizi hedefinizden uzaklaþtýrýrken, yaptýðýnýz her çalýþma ise hedefinize sizi daha çok yaklaþtýracaktýr.

2. Günlük Plan

Günlük Planda Neler Olmalý?

Verimli bir günlük plan için, önce yapacaðýnýz iþleri sýralamasýnýz, sonra önem sýrasýna göre bunu sýnýflandýrmalýsýnýz.
Birinci derecede, çok önemli ve mutlaka yapýlmasý gereken iþleri, ikinci derecede de önemli ve az önemli iþler yer
almalýdýr. Bu sýnýflandýrmadan sonra yapacaðýnýz faaliyetleri planýnýza yerleþtirmelisiniz. Ancak burada göz önüne
almanýz gereken nokta; zihinsel çalýþmalar açýsýndan en verimli saatlere, size güç gelen ve dikkat gerektiren etkinlikleri
yerleþtirmenizdir. Kararlaþtýrdýðýnýz etkinlikleri günlük plan çizelgesine yazýn.

 Kahvaltýnýn bitiþ saati

Yaptýðýnýz planý çalýþma odanýza asabilirsiniz. Çoðu zaman görebileceðiniz bir yerdeki plan, sizin harekete geçmenizi
saðlayabilir ve zamanýnýzý boþ yere harcamanýzý engelleyebilir.

 Öðrenme için ayrýlan süre

Ýyi bir günlük plan, o gün yapýlacak tüm etkinlikleri kapsar, son anda ortaya çýkabilecek zorunlu durumlar için esnek bir
zaman da kalýr. Planý uygulamak için kendinizi disipline etmelisiniz. Gerekirse zorlamalýsýnýz. Keyfi nedenlerden ötürü
planýnýzý sürekli aksatmanýz, motivasyonunuzun düþmesine ve hedefinize ulaþacaðýnýza dair inancýnýzý yitirmenize
neden olur. Hazýrladýðýnýz planý uyguladýðýnýzda kendinize vereceðiniz küçük ödüller çalýþma isteðinizi artýrýr.

 Okula / dershaneye geliþ-gidiþ saati
 Ulaþýmda geçen süre
 Yemek için verilen aralar

 Dinlenme, gezme, spor, TV izleme,
arkadaþlarla beraber olmak için
belirlenen süreler
 Tekrar yapmak için ayrýlan süreler
 Ev ödevlerine ayrýlan süre
 Uykuda geçen süre

DERS ÇALIÞMA PROGRAMINIZ NASIL OLMALIDIR?
Sýnava hazýrlanan öðrencinin hedefine ulaþabilmesi için mutlaka ders çalýþma programý olmalýdýr. Ders çalýþma programý öðrencinin hangi derse ne kadar süre ve nasýl çalýþacaðý konusunda rehberlik eder. Ders çalýþma programý
yapan öðrenci kararsýzlýk yaþamaz, “Ne yapacaðým?” diye düþünerek zamanýný boþa harcamaz. Hedefinize ulaþmak
istiyorsanýz mutlaka kendinize uygun ders çalýþma programýnýz olmalýdýr. Çünkü ders çalýþma, plan ve program
olmadan sürdürülebilecek bir etkinlik deðildir. Peki planlý çalýþmak neden bu kadar önemli? Plan yapmak size neler
kazandýrýr?
 Hedefinize ulaþmak için izleyeceðiniz yolu bileceðinizden kendinizi rahat ve huzurlu hissedersiniz.
 Hangi derse ne kadar çalýþacaðýnýzý bileceðinizden panik yapmazsýnýz. Bir derse çalýþýrken, zihniniz diðer derslere

kaymaz. Dikkatinizi daha kolay toplarsýnýz.
 “Ne yapacaðýnýz? Ne yapmayacaðýnýz?” belli olduðu için motivasyonunuzu yüksek tutabilirsiniz.
 Sürekli hedefinizi hatýrlarsýnýz ve yaþamýnýzý disipline edersiniz.
 “Ne çalýþacaðým?” diye düþünerek kararsýzlýða düþmez ve zaman kaybý yaþamazsýnýz.
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Ders Nasýl Çalýþýlýr?
 Ders çalýþma masasýna istekli oturun.
 Ders ayrýmý yapmayýn.
 Ezberlemeden öðrenmeye ve kavramaya çalýþýn.
 Dikkati sadece çalýþýlan ders ve konuya toplayýn.
 Konuyu daha iyi kavramak için yardýmcý ögelere (haritalara, þekillere
v.b.) baþvurun.
 Kendi kendimize konuyu kavramaya yönelik “Ne? Nerede? Nasýl? Ne
zaman? Niçin? Kimlerle?” gibi sorular sorun.
 Çalýþýlan konularla ilgili diðer konularý da yeterince öðrenin.
 Yeterince anlaþýlmayan bir bölümü
atlamadan bir sonraki konuya
geçmeyin.
 Daha iyi hatýrlamak için notlar alýn.
 Konularýn zorluk düzeyine göre yeterince soru çözüp pekiþtirin.

Ders Çalýþma Programý Nasýl Hazýrlanýr?
“Her yiðidin bir yoðurt yiyiþi vardýr.” atasözünde olduðu gibi ders çalýþma programý da öyledir. Her ne kadar da öðretmenleriniz size birtakým ders çalýþma programý önerse bile, o program size bire bir uymayacaktýr. Önerilen her ders
çalýþma programýnýn size rehberlik etmek amacýyla yapýldýðýný bilmelisiniz. Baþkasýnýn giysisi size nasýl uymuyorsa, ders
çalýþma programý da uymayacaktýr. Ancak ders çalýþma programý konusunda birtakým önerilerimiz olabilir. Bunlar sizin
iþinizi kolaylaþtýrmak içindir.
Herkesin bedensel, zihinsel, duygusal yapýsý kendine özgüdür. Ýlgi ve yetenekler açýsýndan her insan farklýdýr. Sizin isteyerek çalýþtýðýnýz ve hemen öðrendiðiniz bir dersi, bir baþka arkadaþýnýz sevmeyebilir ve zor öðrenebilir. Bu nedenle bir
ders ya da konu için ayrýlacak süre, kiþiden kiþiye göre deðiþir. Bir konuyu öðrenmek için ayýrmanýz gereken süreyi kendi
özelliklerinize göre belirlemelisiniz.
Ders programýnýzý 3 aþamada hazýrlayabilirsiniz.

1

Her dersten çalışmanız gereken konuları saptayın.

Aşama

2

Çalışmanız gereken ders ve konuları, haftanın günlerine bölerek yerleştirin.

3

Okuldan geliş zamanı ile uyku saatleri arasında kalan çalışma sürenizi belirleyin.

Aşama

Aşama
Ders çalýþmada verim elde etmek için 40 dakika ders çalýþtýktan sonra, 10 dakika çalýþtýðýnýz konularý gözden geçirmelisiniz. Her çalýþma süresinden sonra da 10 dakikalýk bir dinlenme arasý vermelisiniz.

Günlük Ders Çalışmanın Formülü:
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Ders çalışma

+

Tekrar

+

Dinlenme

=

Toplam Süre

40 dakika

+

10 dakika

+

10 dakika

=

60 dakika

Hazýrlanan bir programýn öncelikle þu sorulara yanýt verebilmesi gerekir:
 Ne zaman çalýþmalýyým?
 Neyi çalýþmalýyým?
 Ne kadar çalýþmalýyým?
 Nasýl çalýþmalýyým?

Hazýrlayacaðýnýz programýn uygulanabilir olabilmesi için her hafta deðiþen kiþisel ihtiyaçlarýnýzý ve durumlarýnýzý göz
önünde bulundurmanýz gerekir.

ÖRNEK PROGRAM
Eve geliş

18:50 - 20:00

Akşam yemeği

15:00 - 16:00

Mola (yemek, dinlenme)

20:00 - 20:50

Etüt

16:00 - 16:50

Etüt

20:50 - 21:30

Ara (çay, kahve, meyve saati)

16:50 - 17:00

Mola

21:30 - 22:20

Etüt

17:00 - 17:50

Etüt

22:20 - 23:30

Mola (TV, bilgisayar, serbest zaman)

17:50 - 18:00

Mola

18:00 - 18:50

Etüt

15:00

Verilen program, dershaneye ya da okula giden bir öðrenci düþünülerek hazýrlanmýþtýr. Eðer evde iseniz sabah erken
kalkmalý ve çalýþma planýnýzý ona göre ayarlamalýsýnýz.
Ýyi Bir Ders Çalýþma Programýnýn Taþýmasý Gereken Özellikler
1.

Aðýr deðil, esnek bir yapýda olmalýdýr.

“Zor bir iþ, zamanýnda yapmamýz ge-

2.

Ayný güne ait ayný dersler üst üste konmamalýdýr.

rekip de yapmadýðýmýz kolay þeylerin

3.

Bir derse ait süre 4-5 saat gibi uzun bir zamaný almamalýdýr.

4.

Öðrenmekte zorlanýlan dersler programýn ilk saatlerine, kolay öðrenilen dersler programýn son saatlerine konulmalýdýr.

birikmesiyle oluþur.”
Henry Ford
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5.

Programda dersin zorluk derecesine göre 10 veya 15 dakikalýk dinlenmelere yer verilmelidir. Ancak bu dinlenmelerde tv, bilgisayar ya da cep telefonu ile ilgilenilmemelidir.

6.

Hazýrlanan program zorunluluktan deðil, bir amaç için, isteyerek uygulanmalýdýr.

7.

Programýn içeriði öncelikle konu tekrarýna, çoðunlukla ise ders çalýþmaya ayrýlmalýdýr.

8.

Günlük, haftalýk ve aylýk tekrarlar programa yansýtýlmalýdýr.

9.

Sene baþýndaki program yapýsý ile sene ortasý ve sene sonundaki program yapýsý birbirinden farklý olmalýdýr.

10. Zaman 40 dk. ders, 10 dk. tekrar ve 10 dk. dinlenme þeklinde programlanmalýdýr.
11. Her gün düzenli olarak o gün öðrenilen derslerin tekrarý için zaman ayrýlmalýdýr.
12. Günlük tekrarlarýn uykudan bir önceki zaman dilimine yerleþtirilmesi gerekir.

Ders Programýnda Dinlenme Zamanlarý Olmalý

Teneffüs Kayıp Değil Kazançtır
100%

Planlanmış aralar
verildiği zamanki
hatırlama eğrileri

75%
İki saat hiç ara
verilmediği zaman
hatırlama eğrisi

50%

İki saatten fazla hiç
ara verilmeden çalışılan
hatırlama eğrisi

25%

0%
1 saat
Öğrenmenin başladığı nokta
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2 saat

Ders çalýþma programýndan amaçlanan verimin alýnmasý için, dinlenme sürelerinin de yeterince olmasý gerekir.
Sýnava hazýrlanan kiþi ders çalýþmak için kendini zorluyorsa, dinlenmek için de kendini zorlamalý ve buna vakit ayýrmalýdýr. “Bu gün çok ders çalýþmak istiyorum.” deyip gece geç saatlere kadar çalýþmak, uyku düzeninin ve buna baðlý
olarak günlük yaþamýn bozulmasýna neden olacaðý için tercih edilmemelidir. Öðrenci caný ders çalýþmak istemediði
zaman kendini nasýl disipline etmek için zorluyorsa, gereðinden uzun ya da geç saatlere sarkan çalýþma isteði oluþtuðu zaman da kendini zorlamalýdýr. Yapýlan araþtýrmalar, kendine yeterince dinlenme süresi tanýyan öðrencilerin,
öðrendiklerini daha çok hatýrladýðýný göstermektedir.

Baþarýlý Olmak Ýstiyorsan!
Günlük ders tekrarý yap.
Tekrar yaparken kendine þu soruyu sor:
Ne öðrendim?
...........................................................
...........................................................

DERS PROGRAMINIZDA TEKRARLARA YER VERDÝNÝZ MÝ?
Öðrenilenler zamanla unutulabilir. Unutmayý önlemenin iki yolu vardýr. Bunlardan biri, öðrenilenleri aralýklý olarak tekrar
etmek; ikincisi ise öðrenilen bilgileri kullanmaktýr. Öðrendiðiniz bilgileri yeri geldiðinde kullanmanýz, öðrendiklerinizin iþe
yaradýðýný görmenizi saðlayacaktýr. Ayrýca, sizi yeni bilgiler öðrenmeye motive edecektir. Aralýklý olarak yapacaðýnýz bu
tekrarlar sayesinde, bir taraftan eski öðrendiklerinizi hatýrlarken diðer yandan da kendinizi sýnava daha hazýr hissedeceksiniz.
Günün belirli saatlerini o gün iþlediðiniz konularý tekrara ayýrýnýz. Haftanýn belirli zaman aralýklarýný o hafta iþlediðiniz konularýn tekrarýna, ayýn belirli günlerini de o ay iþlediðiniz konularýn tekrarýna ayýrýrsanýz hem öðrendiklerinizi unutmazsýnýz
hem de öðrendiklerinizi kullanarak baþarýnýzý artýrýrsýnýz.
Ayrýca sýnavlardan önce yapacaðýnýz genel tekrar, sýnavlarda yüksek puanlar almanýzý saðlayacaðýndan ders çalýþma
isteðinizi de artýracaktýr. Kendinizi baþarýlý görmeniz kendinize olan güveni artýrýr, performansýnýzý geliþtirir.

DERS ÇALIÞMAYI NASIL ALIÞKANLIK HÂLÝNE GETÝREBÝLÝRSÝNÝZ?
Ders çalýþmaya baþlayamamanýn nedeni “Neden ders çalýþmak gerekir?” sorusuna cevap verilemeyiþidir. Her davranýþýn bir nedeni olduðu gibi ders çalýþmanýn da bir nedeni olmalýdýr. Nedensiz eylem gerçekleþmez. Ders çalýþmanýn
da nedenlerini ortaya koymalýsýnýz.
Ders çalýþmak; birçok öðrenci için, isteyerek yapýlan bir iþ deðildir. “Ders çalýþmak yerine arkadaþlarla zaman geçirmek,
televizyon izlemek, bilgisayarla uðraþmak hatta hiçbir þey yapmadan öylece oturmak bile daha keyiflidir.” diye düþünülebilir.
Ders çalýþmak, zorunlu bir görev olarak algýlanýrsa, dersin baþýnda geçen zaman sýkýcý ve bir an önce bitirilmesi
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gereken dakikalar olarak düþünülür. Ýstemediðiniz ve zevk almadýðýnýz bir iþi severek yapamazsýnýz. Ders çalýþmama
gibi bir seçeneðiniz de varsa her zaman tercihinizi çalýþmamadan yana kullanýrsýnýz. Davranýþ iki yolla ortaya çýkar.
Önce eylemi yapmak istersiniz ve zihinde onu tasarlarsýnýz. Sonra düþündüklerinizi harekete geçirerek eylemi gerçekleþtirirsiniz. Bu süreç, daha çok isteyerek yapýlan davranýþlar içindir. Ýstenmeyen davranýþlarda ise önce harekete
geçersiniz, sonra eylemi yapma isteðiniz uyanýr. Bu durumda ders çalýþma davranýþý iki yolla gerçekleþir. Önce ders
çalýþmaya baþlarsýnýz sonra onu sevmeye ve devam ettirmeye çalýþýrsýnýz.
Ders çalýþma isteðinin ortaya çýkmasýný þu þekilde açýklayabiliriz:

DERS ÇALIŞMAYA
BAŞLAMANIZ VE
SÜRDÜRMENİZ.

ÇALIŞMA
İSTEĞİNİZ
UYANIR.

BAŞARI

Çalýþma isteðini uyandýrmak için çalýþmaya baþlayýn ve bunu sürdürmeye çalýþýn. Bir süre sonra ders çalýþmayý severek
yapmaya baþlayacaksýnýz. Fakat sevme konusunda acele etmeyin. Önce, yalnýz bir gün düzenli çalýþmayý baþarmak
için uðraþýn. Daha sonra bunu bir haftaya yaymaya çalýþýn. Birkaç hafta boyunca düzenli çalýþmayý aksatmadan
yaparsanýz artýk ders çalýþmak sizin için zevksiz bir uðraþý olmaktan çýkar. Ders çalýþmayý, istenmeyen bir iþ olarak algýlamaktan ziyade; onu, gelecekteki hedeflerinize ulaþmak için yapýlmasý gereken þartlardan biri olarak görmelisiniz.
Çalýþmak için uygun zamanýn gelmesini beklersiniz. Halbuki ders çalýþmak sizin için istenen bir durum deðilse, ders çalýþma isteðiniz uyanmaz. Bir taraftan baþarýlý olmak için ders çalýþmanýz gerektiðini bilirsiniz, diðer taraftan da çalýþmaya
baþlayamadýðýnýz için kendinizi zor durumda hissedersiniz.

ÇALIŞMA
İSTEĞİNİZİN
UYANMASI
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DERS ÇALIŞMAYA
BAŞLAMANIZ VE
SÜRDÜRMENİZ.

BAŞARI

Ýþte çalýþma sürecinin bu þekilde olacaðýný umarak, çalýþma isteðinin kendiliðinden gelmesini beklemeniz en büyük
yanýlgýnýzdýr. Bu yüzden çalýþma isteðiniz bir türlü uyanmaz. Ýsteksiz baþladýðýnýz için çalýþmaya sýk sýk ara verirsiniz, hayallere dalarsýnýz. O yüzden kendinizi çalýþmaya veremezsiniz. Bedenen kitaplarýnýzýn yanýnda olsanýz bile zihinsel olarak
onlarýn yanýnda olamazsýnýz. Kendinizi ders çalýþmaya önce bedensel olarak hazýrlamalýsýnýz. Ýstenmeyen sýkýcý bir
davranýþ gerçekleþmeden önce bacaklar dizlerden kýrýlmaya, sýrt eðilmeye, omuzlar çökmeye ve vücut coþkulu halini kaybetmeye baþlar. Vücuttaki canlýlýk yerini býkkýnlýða býrakýr. Beyin de vücudun þekline göre davranýþa duygusal
boyut kazandýrýr. Bu beden duruþunda isteksizlik ön plana çýkar, öðrenci ders çalýþmaya henüz baþlamadan çalýþma
isteði kaybolur. Bu durumda çalýþmaya baþlasanýz bile, bir süre sonra isteksiz oluþunuzdan dolayý çalýþmaya son
verirsiniz. Bu nedenle öncelikle vücudu coþkulu hâle getirmeniz gerekir. Dik bir duruþ, alýnan birkaç derin nefes, biraz
gülümseme bunu saðlayabilir.
Bu durumda beyne, yapýlacak olan davranýþa istekli olunduðu mesajý gider. Beyin gelen bu mesaja göre ders çalýþma davranýþýna olumlu bir duygusal boyut kazandýrýr.
Ders çalýþmak zihinsel bir süreçtir. Zihnin yapýsý da örgütlemeye yöneliktir. Zihinde karýþýklýða yer yoktur. Bu nedenle ders
çalýþmanýzla ilgili süreci iyi bir þekilde örgütlemeniz, yani programlý bir hâle getirmeniz gerekmektedir. Eðer programýnýzý
kendi zihinsel yapýnýza uygun hazýrlayýp, programýn gereklerini yerine getirirseniz zihniniz sizi bile þaþýrtacak kadar uyum
içinde öðrenmeye çalýþtýðýnýz bilgileri çok kolay algýlayacaktýr.

DERS ÇALIÞMAYI ZEVKLÝ HÂLE GETÝRMENÝN YOLLARI NELERDÝR?
Yaþadýðýmýz olaylara bakýþ açýmýz bizim o olaylara yüklediðimiz anlamdýr. Beynimiz karþýlaþtýðý bir durumu algýlamak
adýna tepkide bulunur. Yapýsý gereði sýkýntý ya da zorluk yaþayacaðý bir durumda beynin tepkisi olumsuzdur. Olumsuz
tepki ise isteksizlik olarak ortaya çýkabilir. Bizim olaylara bakýþ açýmýz, davranýþlarýmýzý þekillendiren en önemli faktörlerden biridir. Bu genellemeler bizim bütün eylemlerimizi belirler. Dolayýsýyla olaylar hakkýnda oluþturduðumuz inançlar
hayatýmýzýn yönünü tayin eder.
Ders çalýþmaya yoðunlaþamamanýzýn nedeni onu algýlayýþ biçiminizdir, onu nasýl anlamlandýrdýðýnýzdýr. Bu davranýþ
hakkýnda öðrencilerin zihinlerinde çeþitli genellemeler vardýr: “Ders çalýþma nasýl bir faaliyettir?” sorusuna öðrenciler:
“Sýkýcý buluyorum, nefret ediyorum, hiç eðlenceli deðil.” þeklinde cevaplar vermiþlerdir. Zihinlerinde bu vb.
genellemeler bulunan öðrenciler, çalýþmayý inanç ve alýþkanlýk hâline dönüþtürerek bu durumdan kurtulabilir. Özellikle bu düþüncelerin olumlu hâle dönüþmesini beklemek son derece yanlýþtýr. Beynimizde var olan bu genellemeleri
kaldýrmak için bir süre çalýþmayý bir mecburiyet olarak görmek ancak onu bir tercih olarak algýlamamak gerekir.

Baþarýyý hedef alýn; mükemmel olmayý deðil. Yanlýþ yapma hakkýnýzdan
vazgeçmeyin; vazgeçerseniz yeni
þeyler öðrenme ve geliþme olanaðýnýzý kaybedersiniz.
Unutmayýn!
Mükemmelliðin arkasýnda korku yatar.
insan olduðunuzu hatýrlayarak korkularýnýzý göðüsleyin. Daha mutlu ve
daha baþarýlý bir insan olursunuz...
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BAÞARILI OLMAK ÝÇÝN
NE YAPIYORSUN?

Birçok öðrencinin hatasý ders çalýþmayý bir tercih olarak algýlamasýdýr. Onu inanç hâline dönüþtürürseniz yoðunlaþmayý
daha kolay saðlayabilirsiniz. Eðer çalýþmalarýnýzýn sonucunda ulaþacaðýnýz hedefleri bir tercih olarak görürseniz hedefleriniz hayalden ibaret kalýr. Hedefe ulaþmak için tam bir inanca sahip olmak gerekir. Bununla beraber sizi hedefe
götürecek her davranýþý da bir inanç hâline dönüþtürmelisiniz. Öðrencilerin etkili bir çalýþmayý sergileyemeyiþleri, bu
çalýþmayý, gezme, tv seyretme, internet, oyun vb. seçenekler arasýnda bir tercih olarak görmeleridir. Hedefe götüren
her davranýþ bir inançtýr. Hedefe olan inancý körükleyen, onun ateþini alevlendiren birer etkendir. Hedef üniversite ise
ders çalýþmak inançtýr. O bir tercihten öte, hedeflerinize ulaþmak için yaþanmasý gereken bir zorunluluktur. Eðer iyi bir
eðitimi hayal ediyorsanýz, ona giden yolun ders çalýþmaktan geçtiðini unutmayýnýz.
Öðrencilerin çalýþmaya gerektiði gibi yoðunlaþmalarý için yapmalarý gereken bazý davranýþlar vardýr. Davranýþlar, içinde
bulunduðumuz durumun göstergesidir. Baþarýlý bir sonuç elde etmiþ iseniz, o anki zihinsel ve fiziksel eylemlerinizi hatýrlayarak ayný sonuca tekrar ulaþabilirsiniz. Ýnsanlarýn çoðu, durumlarýný yöneltmek için bilinçli hareket etmez. Ya enerjik
ya da çöküntülü olurlar. Herhangi bir alanda kiþiler arasýndaki farký, kaynaklarýný etkin olarak nasýl kullandýklarý belirler.
Çoðu öðrencinin yoðunlaþabilmek için aradýðý þey durum deðiþikliðidir. Fakat birçoðu da bunu yanlýþ uygular. Çalýþma isteði kaybolduðunda televizyon seyretmek, müzik dinlemek veya gezip dolaþmak gibi ders çalýþma davranýþý
dýþýnda çeþitli yollar dener. Bunlar çalýþma isteðinin uyanmasýný saðlamadýðý gibi tamamen ortadan kalkmasýna
neden olabilir. Çünkü seçilen bu davranýþlar insanýn hoþuna giden davranýþlardýr. Ýnsanlar hoþlarýna giden davranýþlarý
yapmaya devam etmek isterler. Oysa ders çalýþmak çoðu öðrencinin hoþuna gitmeyen bir durumdur. Onun için
durum deðiþikliði önce düþüncede baþlatýlmalýdýr çünkü daha sonra birçok fizyolojik deðiþiklik olacaktýr. Ýçinizde oluþan
sýkýntýlarý atamadýðýnýzda, ders çalýþmaya kendinizi veremediðinizde, çok istemenize raðmen dikkatinizi toplayamadýðýnýzda hemen durumunuzu deðiþtirmeyi deneyin.

Bunlarý azaltýn!

Müzik eşliğinde çalışmak
Zorlanılan dersleri dışlamak
Aşırı kaygıya kapılmak
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Yapamadıklarınıza odaklanmak

Televizyona ve bilgisayara takılıp kalmak

Hayallere dalmak

Düzenli tekrar yapmamak

Uzayıp giden telefon konuşmaları

Çalışmayı tamamlamadan
bırakmak

VERÝMLÝ DERS ÇALIÞMAK ÝÇÝN ORTAMINIZ UYGUN MU?

Çalýþma yerinizin sizin için çok önemli olduðunu unutmayýn. Çalýþma yerinizin derli toplu olmasýna, fiziksel durumuna,
yeterli ýþýk almasýna, ilginizi daðýtacak þeylerin olmamasýna özen gösterin. Yerde, yatakta, koltukta, uzanarak ders
çalýþmayýn. Bu ders çalýþma veriminizi düþürür, sizi gevþetir ve ders çalýþma isteðinizi yok eder.
Çalýþma isteðinizin göstergesi masa üstündeki kitaplar, defterler ve kalemler deðildir. Çünkü görsel olarak dolu bir
masa insan üzerinde psikolojik baský ve yýlgýnlýk oluþturur.
Okula hazýrlýk için masa kullanýlacaksa yarýnýn ders kitaplarý veya defterleri, sýnavlara hazýrlýk içinse sýnavlar ile ilgili kitaplar ya da defterler çalýþma saatlerinde masada yer almalýdýr.
Dikkat etmeniz gereken; kitap, defter düzenliliði ya da süslü kalemler deðil, programa olabildiði kadar baðlý kalýnarak
çalýþma odasýnýn ve masanýn düzenli kullanýlmasýdýr.

Çalýþma Odanýzý ve Masanýzý Düzenleyin:

Daðýnýk Oda = Daðýnýk Zihin
Daðýnýk oda, insanýn yaþamýný düzensiz hâle getirir ve kendinizi rahatsýz hissetmenize neden olur. Daðýnýk ve düzensiz bir ortamda ders çalýþmaya
çalýþmak, zamanýn boþa harcanmasýna yol açar. Siz iyisi mi düzenli, dikkatinizi daðýtacak fazla obje olmayan
sade bir odada, mümkünse boþ bir
duvara dönük çalýþýn. Ýlginizin sadece
ve sadece çalýþacaðýnýz konuya yönelmesi ancak bu þekilde gerçekleþecektir.

 Çalýþma odanýz mümkün olduðu kadar, fazla sýcak veya soðuk olmamalý, iyi havalandýrýlmalýdýr.
 Verimli çalýþmada sessizlik önemlidir. Dýþarýdan gelen gürültüler, ev içindeki yüksek sesle konuþmalar, radyo ve

televizyon yayýnlarý dikkatin daðýlmasýna neden olur.
 Üniversiteye hazýrlýk için öðrenilmesi gereken konular yoðun bir dikkat ve düþünmeyi gerektirir. Bu çalýþmalar müzik

ve televizyon eþliðinde yapýlamaz.
 Çalýþma masasý ve yüksekliði fiziksel durumunuza uygun olmalýdýr.
 Çalýþma masanýz dikkat daðýtýcý dýþ etkenlere (gürültü, hareket, soðuk - sýcak vb.) kapalý olmasý için cam kenarýn-

da olmamalýdýr.
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 Odanýzý ailenizle de görüþerek istediðiniz gibi döþeyebilirsiniz. Size huzur ve mutluluk veren, motivasyonunuzu

artýran bir odada bulunmak sizin baþarýnýzý artýrýr. Ancak sizin dikkatinizi daðýtacak, motivasyonunuzu düþürecek
ve hayallere daldýracak poster, afiþ ve resimlere yer vermeyin.
 Çalýþmalarýnýz bittikten sonra masanýzý toparlamanýz, daha sonra yapacaðýnýz çalýþmaya baþlamanýzý kolaylaþtýrýr.
 Çalýþmaya baþlamadan önce çalýþacaðýnýz dersle ilgili araç gereçlerinizin kolay ulaþabileceðiniz yerde olmasý-

na dikkat edin. Böylece çalýþýrken sürekli masadan kalkmak zorunda kalmazsýnýz.
 Ders çalýþma ortamýndaki poster, afiþ ve resimler de dikkatinizin daðýlmasýna, hayal dünyasýna kaymanýza yol

açabilir.
 Belirli bir çalýþma alanyla çalýþma davranýþý arasýnda þartlý refleks türünden iliþki kurabilmek büyük önem taþýr. Böy-

lece çalýþma masasýna oturmak, çalýþmaya baþlamak için “uyarýcý” rolü oynar ve çalýþmayý baþlatýr.
 Çalýþmaya baþlamadan önce çalýþma sýrasýnda gerekli olacak bütün malzemenin el altýnda bulunmasý, dikkat-

te kopmalara yol açacak kesintileri önlemek açýsýndan yararlýdýr.

Bilim adamlarýna göre, insanlar soðuk
ve kuru günlerde daha iyi düþünüyorlar ve öðreniyorlar. Böyle bir hava,
yüksek basýncýn olduðu zamana denk
gelir. Hava basýncý insanlarýn davranýþlarýný etkiler. Ayrýca Tokyolu araþtýrmacýlar, alçak basýncýn etkili olduðu
günlerde insanlarýn daha unutkan olduðunu ve zor öðrendiðini saptamýþlardýr.
Ana fikir: Kýþýn iyi ders çalýþýn, yaz geldiðinde yas tutmayýn.

24

Küçük ve önemsiz gibi görünen þeyler baþarý kaynaðý olabilir.
Vlademir de Pachmann, huysuz piyanist olarak bilinir ve her konserinde seyircilerin önünde mutlaka bir sorun çýkarýrdý.
Oturacaðý taburenin yüksekliðine çok dikkat eder, istediði gibi olmazsa konsere baþlamazdý.
Yine bir konser öncesinde taburesinin çok alçak olduðunu söyledi ve yükseltilmesini istedi. Fakat tabureyi yükseltmek
için bulunan çarelerin hiçbirini beðenmeyince, bu kez kendisi bir çare buldu: “Bana kalýnca bir kitap getirin.” dedi.
Vlademir de Pachmann, getirilen kalýn kitabý tabureye koyduktan sonra üstüne oturdu. Fakat yine beðenmedi.
Tabureden indi, üstüne koyduðu kalýn kitabý aldý, içinden bir sayfayý kopartýp attýktan sonra taburenin üzerine koydu ve
öylece oturdu. Ünlü piyanist taburenin yüksekliðini kusursuz bir biçimde ayarlamýþ olmalýydý ki, bundan sonra konserine
baþladý!

ÖNÜNÜZDEKÝ ENGELLER NELERDÝR?

Ders Çalýþýrken Müzik Dinlemek:
Araþtýrmalar; beynin birden fazla uyarýcýya açýk olabileceðini ancak dikkatin beyin tarafýndan bir noktaya odaklanabileceðini göstermektedir. Müzik ile kulak sisteminin beyni meþgul etmesi ve ayný anda ders çalýþmayla beynin
okuma, anlama ve yorumlayarak depolamayý bir arada gerçekleþtirmesi, öðrenme sürecinde sakatlanmalara sebep
olmaktadýr. Her ne kadar da bazý öðrenciler müzik dinleyerek daha iyi öðrendiðini söylese de durum böyle deðildir.
Belki kýsýk sesle bir fon müziði dinlemek dikkatin daðýlmasýna yol açmayabilir.

Yatarak Ders Çalýþmayý Denemek:
Yatak odasý bir insanýn rahatladýðý ve uyuyarak ruhunu ve bedenini dinlendirdiði kiþiye özel bir yerdir. Ýç dünyamýzý yansýtýr. Yatarak ders çalýþma esnasýnda bedensel gevþeme ile beyin algýlama ve yorumlama, dikkati toplama süreçlerinde azalmalar meydana gelir. Böyle bir ortamda öðrenmenin ilk þartý olan “UYANIK OLMA HÂLÝ” bozulmuþ olur. En
uygun durum çok yumuþak olmayan bir sandalyede dik oturma ve kollarý bir masa veya sýraya yaslayarak ders çalýþmaktýr.
Kanepe, koltuk ya da yatak üzerinde hafif uzanarak ders çalýþmayý denemek baþarýyla sonuçlanmaz. Baþlangýçta harýl
harýl ders çalýþma sonrasýnda horul horul uyumayla sonuçlanýr.

Ders Nasýl Çalýþýlmaz?
 Yatýn.
 Dersten derse, konudan konuya
atlayýn.
 Geliþigüzel karalama yapar gibi
not tutun.
 Önemli kavramlarý atlayýp öðrenme olayýný hep sonraya býrakýn.
 Vakit geçirmek için resim ve þekillere anlamsýzca bakýn.
 Müzik dinleyin.
 Televizyon izleyin.
 Çalýþma sýrasýnda hayaller kurun.
 Zor konularý ve dersleri dýþlayýn.
 Günlük ayrýntýlara takýlýn.

Televizyon Seyrederek Derslere Seyirci Kalmayýn:
Hem ders çalýþýp hem televizyon seyretmek mümkün deðildir. Televizyonda seyrettiðiniz olaylar hazýr yaþantýlar olduðu
için beyni tembelleþtirmektedir. Bir amacý olan genç bir beyin için olmamasý gereken bir olumsuzluktur. Mutlaka izlemeniz gereken bir program var ise de bunu günlük program içerisine uygun bir zamana koyarak deðerlendirmeniz
gerekir. Televizyon kapalý iken hakimiyet sizdedir. Televizyonu açtýðýnýz anda siz onun hakimiyetine girersiniz. O kanal sizin
bu kanal benim derken saatlerinizin boþa akýp geçtiðine þahit olursunuz. Birçok kanalýn ve programýn olduðu bir ortamdan kiþinin kendisini kurtararak derse yoðunlaþmasý zordur. Bu nedenle, siz siz olun en iyisi kumandayý elinize almayýn.

 Plan ve program yapmayýn.
 Kendinizi baþkalarýyla kýyaslayýn.
 Düzenli tekrar ve alýþtýrmalar yapmayýn.
 Yanlýþlardan ders almayarak ve eksikleri tamamlamayarak yolunuza
devam edin.
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Cebinizdeki Düþmandan Kendinizi Koruyun:
Ders çalýþýrken açýk olan, titreþimi çalan, mesaj gelen cep telefonuna kim olsa merak ederek bakmak isteyecektir.
Telefona yönelik alacaðýmýz tedbirler programlý ders çalýþmamýzda önemli yer tutmaktadýr. Ödev sormak ya da acil
durumlar için telefon kullanýmýnda dahi görüþme kýsa tutulmalý ve ya da boþ zamanlarda telefon kullanýlmalýdýr. En iyisi
siz siz olun ders çalýþýrken telefonunuzu bulunduðunuz odadan uzakta tutun. Görüþmelerinizi ya da telefon ihtiyacýnýzý
verdiðiniz molalarda karþýlayýn. Böylece o size engel deðil, çözüm olsun.

Hayallerinizi Bir Kenara Býrakýn:
Hayal kurmak, çalýþmaya baþlayan bir öðrencinin çalýþmasýný engelleyen ve en sýk karþýlaþýlan durumdur.
Çalýþmaya baþladýðýnýzda hayalleriniz sizi içine alýyor ve çalýþmanýzý engelliyorsa size iki farklý yol önereceðiz;
Birincisi böyle bir durumla karþýlaþtýðýnýzda kurmak istediðiniz hayali kendinize bir ödül olarak verin. “Bu ders çalýþma
süresini tamamladýðým zaman, 10 dk. hayal kuracaðým” deyin. Eðer iç disiplini kuvvetli bir öðrenciyseniz, çalýþma
motivasyonunuz artacaktýr. Bu takdirde çalýþmanýn sonunda kendinize hak ettiðiniz ödülünüzü zevkle verin ve hayalinizi zevkle kurun.
Ders çalýþýrken hayale dalarsanýz ve bunu kendinize ödül olarak verecek þekilde erteleyemiyorsanýz, ikinci önerimiz kurduðunuz hayale devam etmeniz ve bitirmenizdir. Hayalinizi bitirip doyuma ulaþýn ve tekrar dersinize dönün. Bu hayallerin geri gelmesini önlemenin bir yoludur. Hayallerinizi birdenbire keserseniz, bir süre sonra onlarý düþünmeye baþlamanýz kaçýnýlmazdýr. Birçok kiþi hayal kurma isteði ve hayal kurmanýn piþmanlýk arasýndaki ikilemden kendini kurtaramaz ve verimli çalýþamaz. Siz öyle yapmayýn. Hayalinizi tamamlayýn ve dersinize dönün.
Bazý öðrenciler hayallerini sürdürdükleri ve hayallerine gömüldükleri zaman, bundan çýkamadýklarýný ve dolayýsýyla
derse dönemediklerini söylemektedir. Böyle durumlar için önereceðimiz yol þudur:
Beþ-on dakika gibi makul bir süre sonra derse dönemediðinizi fark ederseniz, yeniden kalkýn yürüyün, hafif fizik egzersiz hareketleri yapýn, kendinizi, zihninizi ve havanýzý deðiþtirin.

Endiþelerden Kurtulun:
Zihnin daðýlmasýna yol açan bir baþka sebep endiþelerdir.
 “Bu sýnavda baþarýlý olabilecek miyim?”
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 “Ya baþaramazsam, annemin-babamýn yüzüne nasýl bakacaðým?”
 “Arkadaþlarým benden çok çalýþtý, ben tam hazýrlanamadým...”

Ders Çalýþmayý Engelleyen
Düþünceler

 “Bu iþ olmayacak galiba...”

 Hastayým!

 “Çalýþacak bunca konu var, hiç zaman kalmadý. Mahvoldum, hapý yuttum.”

 Biraz dinleneyim de ondan sonra.

Bunlar ve buna benzer düþünceler önemli bir sýnava hazýrlanan her öðrencinin zihnini meþgul eder. Bu tür endiþelerle
baþa çýkmanýz gerekmektedir.
Kendi kendinize þu sorularý sormanýzý öneririz:
 “Bu düþünceler benim çalýþmamý kolaylaþtýrýyor mu?”
 “Bu düþünceler amacýma hizmet ediyor mu?”
 “Bu düþünceler bana yardýmcý oluyor mu?”

 Müzik dinledikten sonra çalýþýrým.
 Sonra…
 Þimdi çok yorgunum.
 Þu filmi seyredeyim de…
 Yarýn erken kalkarým.
 Arkadaþlarým beni bekliyor.

Bu sorulara verilecek cevap “Hayýr” olduðuna göre, bu düþüncelerden uzaklaþýp çalýþmaya yönelmek gerekir.

Sürekli Ertelemek:
Sýnavlara hazýrlanan bir öðrenci için en tehlikeli düþünce: “Birgün çalýþmamakla bir þey olmaz!” Hayatýmýzýn denetimi kendi elimizde olmalý. Erteleme, ertelemeyi doðurur. Her gün amacýnýz doðrultusunda düzenli olarak atacaðýnýz
küçük bir adým sizi büyük baþarýlara ulaþtýrýr. Ertelemek, en kötü çözüm yoludur. Çalýþmak için en iyi ve elveriþli zaman
“bugün”dür. Ders çalýþmanýn, keyif almakla bir ilgisi vardýr. Ancak bu, her zaman keyif alýndýðýnda ders çalýþýlmalýdýr
anlamýna gelmez. Ýþi keyfe býrakmamak için zamaný doðru kullanmalý, verimi artýrmak için yazýlý bir program yapýlmalý
ve buna kesinlikle uyulmalýdýr.

Geç Saatlere Kadar Çalýþmak:
Ders çalýþma bir disiplin içinde yapýlmalýdýr. Günlük ve anlýk motivasyonlar, daha sonraki süreci olumsuz etkiler. “Gece
02:00’a kadar çalýþtým, sabah da saat 05:00’de kalktým ...... sýnavým yine de istediðim gibi geçmedi!” vb. yakýnmalara þahit olmuþsunuzdur. Bu yakýnmalarýn nedeni kontrolsüz ve iç disiplinden uzak yapýlan davranýþlarýn sonuçsuz
kalmasý ve iþe yaramamasýdýr. Önemli olan dersin baþýnda kaç saat geçirdiðimiz deðil, zamaný nasýl deðerlendirdiðinizdir. Son geceye sýkýþtýrýlmýþ bir sýnav çalýþmasý için geç vakitlere kadar uykusuz kalmak, sýnava hazýrlanmak
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için güvenilir bir yol deðildir. Ayrýca uyku düzenini ve yaþam biçimini bozacak çalýþmalar geçici baþarýlar getirse bile
uzun soluklu baþarýlar getirmez. O yüzden günlük planda yer alan uyku ve dinlenme saatine uyulmalý ve plana uygun
hareket edilmelidir.

Ders çalýþmayý olumsuz etkileyen faktörler:
 Güven duygusu eksikliði.
 Olumsuz arkadaþlýk iliþkileri.
 Bireysel ve ailevi sorunlar.
 Ders çalýþma ortamýnýn olmamasý.
 Öðrenme yetersizlikleri.

Kendinizi Deðerlendiriyor musunuz?
 Sýnavlardan sonra çözemediðiniz
ve boþ býraktýðýnýz sorularýn hangi
konulardan geldiðini belirleyin.
 Yetersiz kaldýðýnýz konularýný ve bölümleri böylece belirlemiþ olursunuz.
 Notlarýnýzdan, kaynak kitaplarýnýzdan ya da öðretmeninizden yardým alarak yetersiz olduðunuz konularý gözden geçirin.
 Bunlarý yaptýktan sonra konuyu pekiþtirmeye yönelik testler çözün.
 Testlerdeki çözemediðiniz ya da
yanlýþ çözdüðünüz soruyu bir bilenle çözerek sorunun ve konunun püf
noktasýný yakalamaya çalýþýn.
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 Derslere önyargýlý yaklaþým.
 Derslere giren öðretmenlere duyulan sempatik veya antipatik tavýrlar.
 Ýlgisizlik.
 Sýnav sistemini tanýmamak.
 Mükemmeliyetçilik.
 Ulaþýlamayacak hedefler belirlenmesi.
 Çevresel beklentiler.
 Baþarý durumunun baþkalarýyla karþýlaþtýrýlmasý.
 Erteleme alýþkanlýðý.
 Ders dýþý faaliyetlere fazla zaman ayrýlmasý.
 Gereksiz ayrýntýlara dikkat edilmesi.
 Hayalcilik.
 Olumsuz düþünce.
 Yatarak ve müzik dinleyerek çalýþýlmasý.
 Üniversite sýnavýný kazanmayý hayatýn tek amacý olarak görmek.

DERSÝ DERSTE ÖÐRENÝYOR MUSUNUZ?

DERSE HAZIRLIKLI GELÝN
Etkili ve verimli öðrenmenin yollarýndan biri de derse aktif olarak katýlmak ve derse ön hazýrlýk yaparak gelmektir.
Derslerde sürekli pasif olmak anlamayý güçleþtirir ve motivasyonu düþürür. Derse katýlmadan önce, o gün iþlenecek
konularý gözden geçirmek dikkatin uyanýk olmasýný saðlar. Böylece öðrenci hem derse katýlýr hem de kendine olan
güveni kazanýr hem de öðretmenin anlattýklarýný daha kolay kavrar. Dikkat, zihnin en önemli özelliðidir ve her zaman
vardýr. Sevilen ve ilgi duyulan bir konu, dikkatin uyanýk olmasýný saðlar. Derse hazýrlýklý gelen bir öðrenci ise daha kolay
öðrendiði için dikkatini daha uzun süre toplayabilir.
Gerek derse ön hazýrlýk yaparken, gerek iþlenen konularý tekrar ederken anlamakta güçlük çekilen yerler belirlenmeli,
bunlarla ilgili sorular hazýrlanmalý ve dersin öðretmenine mutlaka sorulmalýdýr. Öðretmenlerin derse hazýrlýklý gelen, anlamadýðý yerleri soran öðrencilere yardým etmekten zevk aldýðýný unutmamak gerekir.

DERSÝ AKTÝF DÝNLEYÝN
Derslerde öðretmenlerinizi dinlediðiniz, onlarý duyduðunuz halde daha sonra söylediklerinin hiçbirini hatýrlamýyor
musunuz? Oysa onun konuþmasýný duydunuz. Özellikle derslerde öðretmeni duyuyor fakat dikkatinizi veremiyor olabilirsiniz. Bu durum dinleme ile duyma arasýndaki farký ortaya koyar. Yani bir baþka ifadeyle dinleme becerinizin düþük
olduðunu gösterir. Dersi dinleme yolu ile öðrenme, kendi baþýnýza öðrenmenizden daha etkilidir. Dinleme becerinizi
yükseltmek için þunlarý yapmalýsýnýz:
Dinlemeye hazýrlýklý olun: Dersten önce konuyla ilgili hazýrlýk yapýn. Ders kitabýndan, yardýmcý kitaptan, önceki ders notlarýndan yararlanarak derse gelmeden önce ön hazýrlýk okumasý yapýn. Ayrýca bedensel gereksinimlerinizi karþýlamýþ,
derste kullanacaðýnýz malzemeleri temin etmiþ ve dikkatinizi daðýtacak unsurlarý ortadan kaldýrmýþ olarak derse girmeniz dinleme becerinizi artýrýr.
Seçici ve deðerlendirici olun: Dinleme, okumaya benzer. Herhangi bir metni okurken sadece sözcükleri tanýmazsýnýz.
Sözcükleri tanýr, anlar, birleþtirir ve deðerlendirirsiniz. Dinleme süreci de böyledir. Sadece sözcükleri duymak, dinleme

Ýyi bir dinleyici olmak için,
 Öðretmene bakýn.
 Dikkatli olun.
 Sorular sorun.
 Konuþanýn sözünü kesmeyin.
 Notlar alýn.
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becerinizi artýrmaz. Duyduðunuz sözcükleri karþýlaþtýrmalý, anlatýcýnýn ana düþüncelerini yakalamaya çalýþmalý ve diðer
düþüncelerle iliþki kurmalýsýnýz.
Daha sonrasýný yakalamaya çalýþýn: Öðretmeninizin söylediklerinden yola çýkarak daha sonra söyleyeceklerini
kestirmeye çalýþýn. Böyle bir dinleme, ilginizin daðýlmasýný önler ve dikkatinizin konu üzerine yoðunlaþmasýný saðlar.
Ana düþünceyi bulun: Anlatýlanlara yoðunlaþabilmeniz için ana ve yardýmcý düþünceleri yakalamaya çalýþýn. Öðretmenler bir konunun ana düþüncelerini örneklerle, açýklamalarla desteklerler ve sýk sýk tekrar ederler.

ÝÞÝNÝZE YARAYACAK NOTLAR TUTUYOR MUSUNUZ?
Okul ya da dershanede not alarak dersi dinlemeniz, aktif katýlýmýnýzý ve dikkatinizi derse toplamýnýzý saðlar. Böylece
uyanýk kalmak, dikkati öðrenilen konuda yoðunlaþtýrmak mümkün olur. Ayný zamanda not alma ve alýnan notlarý
yeniden düzenleme, öðrenmenin en büyük düþmaný olan unutmayý önler. Doðru ve yerinde kullanýldýðýnda, not tutma
baþarýyý artýran bir yöntemdir.
Not tutarken öðretmenlerinizin her söylediðini yazmaya çalýþmayýn. Anlatýlanlardan önemli kýsýmlarý, ana düþünceleri
özümseyerek kendi cümlelerinizle yazmaya çalýþýn.
Ýyi bir dinleyici olmanýn temel kuralý iyi not tutmak, iyi not tutmanýn yolu da iyi bir dinleyici olmaktýr. Baþka bir ifadeyle iyi
not tutmak ve iyi bir dinleyici olmak el ele gider.
Baþka bir þey yaparken veya düþünürken iyi dinlemek mümkün deðildir. Ancak iyi dinlemenin ve not almanýn en önemli þartý insanýn dinlemek için iyi bir sebebi olmasýdýr.
Öðrencilerin büyük bir kýsmý not tutma tekniðini bilmemektedir.
Not tutarken;
Okumanýn % 20’si
Okuyup, sonradan dinlemenin % 40’ý
Okuyup, dinledikten sonra yazýlan
% 60’ý bellekte kalýr.
Unutmaya karþý en iyi ilaç:
TEKRAR’dýr.

1. Anlatýlanlarý öðretmenin aðzýndan çýktýðý gibi deðil, anladýðýnýz gibi yazýn.
2. Öðretmenin anlattýðý konunun ana fikrini ve anlamlarýný kavranýncaya kadar bekleyin.
3. Zamanýn çoðunu yazmakla deðil, dinlemekle, fikirleri kavramaya çalýþmakla geçirin.
4. Konu; grafik, þekil, istatistik vb. bilgilere dayalý olarak anlatýlýyorsa notlar arasýna bunlarý da almaya çalýþýn.
5. Önemli fikir ve paragraflarý aynen yazmaya çalýþýn.
6. Yazýlarýn düzgün ve okunaklý olmasýna önem verin.
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Yaygın Not Alma Sorunları ve Çözüm Önerileri
Sorun

Çözüm

Zihnim dağılıyor ve sıkılıyorum.

Sınıfın önüne otur. Konuyu önceden incele. Derste yanıtlamasını
beklediğin sorular hazırla.

Öğretmen çok hızlı konuşuyor.

Kısaltma sistemi geliştir. Kısaltmalar kullan. Daha sonra doldurmak
için boşluklar bırak.

Öğretmen farklı konulara değiniyor.

Konuyu önceden gözden geçirerek örgütlenme ilkelerini belirle.
Dersten sonra notlarını tekrar düzenle.

Bazı düşünceler uygun
görünmüyor.

Bu düşünceleri notunda sayfanın yanına veya parantez içine al.
Daha sonra notlarını gözden geçirirken kontrol et.

Her şey önemli görünüyor veya hiçbir şey
önemli değil.

Ya konu hakkında bilgi sahibi değilsin veya anahtar kavramları
belirleyemiyorsun. Konuyu anlamamışsın. İlgili ders kitabından
konuyu incele.

Yeni teknik terimleri telaffuz edemiyorum.

Yeni teknik terimleri okunduğu gibi kaydet. Notlarını tekrar gözden
geçirirken doğrusunu yaz.

Öğretmen terimleri açıklamadan kullanıyor.

Anlamadığın terimleri kaydet. Kitabın sözlük kısmına veya sözlüğe
bakarak notunda bıraktığın boş yere anlamını yaz.

Öğretmen doğrudan kitaptan okuyor.

Kitaptan pasajları işaretle. Öğretmenin yorumlarını not kâğıdının
yanına yaz. Notuna nerede bulunduğunu kaydet.

Edison gibi not tutun:
Thomas Edison, en çok not tutan bilim
adamlarýndan biridir. Ömrü boyunca
5 milyon sayfadan fazla not tutmuþtu.
Önemli çalýþmalarý, izleyeceði adýmlar, hemen hemen aklýndan geçen
her þey bu notlarda yazýyordu. Edison
not tutarken aþaðýdaki ilkelere göre
hareket ederdi:
1. Çalýþmasýnda bütün önemli ilerlemeleri bir yere not ederdi. Böylece
baþarýsýz bir hareketi tekrar etmekten ve ayný þeyleri tekrar denemekten kurtulurdu.
2. Ýleriye bakardý. Sadece yaptýklarýný
deðil, yapacaklarýný da not alýrdý.
3. Geriye bakardý. Geriye dönüp yaptýklarýný kontrol eder, yapamadýklarýný telafi etmeye çalýþýrdý.
4. Dosyalama sistemi kullanýyordu.
Notlarýný kendi içerisinde çeþitli kategorilere ayýrarak saklardý. Böylece geriye dönüp tekrar etmesi gereken notlara kolayca ulaþýrdý.
5. Notlarýnda teknik ayrýntýlara dikkat
ederdi. Kim, ne, nerede, ne zaman
ve ne kadar? sorularýna yanýt verecek þekilde not tutardý.
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HIZLI ve ETKÝLÝ OKUYABÝLÝYOR MUSUNUZ?

Neleri Unutmayýz?
Okuduklarýmýzýn % 10’unu
Duyduklarýmýzýn % 20’sini
Gördüklerimizin % 30’unu
Hem görüp hem duyduklarýmýzýn
% 50’sini

Öðrenmenizi etkileyen en önemli faktörlerden biri de hýzlý ve etkili okuma becerisine sahip oluþunuzdur. Hýzlý okunan bir
konu bir okuyuþtan sonra, yavaþ okunandan daha fazla zihinde kalýr. Yavaþ ve dikkatli okunan bir konunun iyi anlaþýlmasý ancak okumayý yeni öðrenenler için geçerlidir.
Hýzlý okuma kadar etkin okuma da verimli ders çalýþma yöntemlerinde önemlidir. Etkin okumada ise en bilinen yöntemlerden biri ÝSOAT yöntemidir. 1960’larda Psikoloji Profesörü Robinson tarafýndan geliþtirilen bu yöntem bugüne kadar
geçerliliðini korumayý baþarmýþ ve uygulama kolaylýðý açýsýndan yerine daha iyi bir yöntem konulamamýþtýr. ÝSOAT yöntemiyle okuma 5 basamaktan oluþacak þekilde düzenlenmektedir:

Söylediklerimizin % 80’ini
Davranýþlarýmýzla birlikte söylediklerimizin % 90’ýný
Okuyun, yazýn, resmini çizin, anlatýn,
tartýþýn, sorusunu hazýrlayýn, sorularýný
çözün,… KESÝNLÝKLE UNUTMAZSINIZ.

OKU

SOR

ANLAT

ANLAT

İZLE

OKU

SOR

İZLE

İZLE

TEKRARLA

TEKRARLA

Bölüm içinde ne anlatýlmak istendiðini anlayabilmek ve genel bir fikir edinmek amacýyla okuduklarýnýzý baþtan 3-4 dakika süreyle göz gezdirin.
Bu göz gezdirme iþlemi sýrasýnda; bölümdeki ana baþlýklarý, alt baþlýklarý, koyu renk ve italik harflerle
basýlmýþ yerleri, þekil, grafik ve resimlerin alt yazýlarýný, paragraflarýn ilk ve son cümlelerini; varsa
bölüm özetini okumak gerekir. Böyle sistemli bir göz atma iþlemiyle, yazarýn anlatmak istediði ana
fikir ve önemli noktalarý bulmuþ olursunuz.
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SOR

Kitabýn veya bölümün içine dalmadan önce kendi kendinize o bölümü okumakla ne kazanmak
istediðinizi sorun. “Bu bölümü neden okuyorum?”, “Beni özellikle neler ilgilendiriyor?” Bu tür sorularýnýzýn çýkartýlmasý, sorularýnýzýn cevaplarýný arayarak ve bir amaç gözeterek okumanýzý saðlar.

OKU

Bu aþamada daha önce çýkardýðýnýz sorulara cevap bulmak amacýyla okumaya baþlayýn. Okuma
sýrasýnda kitap üzerinde iþaretlemeler yapmak, karton veya kaðýda sorularýn cevaplarýný yazmak
gerekir.

ANLAT

Bu bölümde kitap ve defterleri kapatarak sadece karta veya not çýkartýlan kaðýda göz atarak sorularýn cevabýný kendi kendinize ve sesli olarak anlatýn. Anlatma sýrasýnda önemli noktalarýn ve anahtar
kelimelerin kullanýlmasý esastýr. Ýhtiyaç duyulursa notlara bakýlabilir. “Anlat” aþamasý yöntem içinde
atlanmamasý gereken önemli bir adýmdýr.

TEKRARLA

Bu aþamada karton ve notlar kaldýrýlarak bölümün baþtan sona tekrara edilmesi gerekir. Bu tekrarýn
süresi yaklaþýk 4-5 dakikadýr. Hafýzada tekrarlanmayan bilgi öðrenilememiþ demektir.

Öðrendiðinizden emin olmanýz için sorunun, ana fikri ve anahtar kelimeleri çaðrýþtýrmasý ve cevabýn zincirleme olarak
hatýrlanmasý gerekir.

Etkili Okuma Ýlkeleri:
1.

Öðrenmede en etkili yollardan biri okumadýr. Çünkü “iyi okuma” demek, okunacak þeyi iyi seçmek olduðu kadar;
zamandan, çabadan ve paradan ekonomi yapmak demektir.

2.

Okuma sesli ve sessiz olmak üzere ikiye ayrýlýr. Sessiz okuma da kendi içinde: göz atma, çabuk okuma, düzgülü
okuma ve aðýr okuma olarak gruplara ayrýlýr.

3.

Her okuma belirli bir amacý gerçekleþtirmek için yapýlmalýdýr. Bir baþka anlatýmla, okuma, amaçlý olmalýdýr.

4.

Okumada sözcükler gözle izlenmeli, parmak ya da kalemle izlenmemelidir.

5.

Hýzlý okumak için sözcük bilgisi geliþtirilmelidir.

6.

Okurken tümce içinde karþýlaþýlan yeni sözcüðün anlamý çýkartýlamýyorsa sözlüðe baþvurulmalýdýr.

7.

Anlamayý kolaylaþtýrmak için sözcükler doðru okunmalý ve birbirine benzeyen sözcükler karýþtýrýlmamalýdýr.
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Etkin Okumayý Engelleyen Nedenler
Nelerdir?
 Gözlerin bir heceye takýlmasý
 Ses tellerinin kýmýldamasý

8.

Dikkat, okunan metin üzerinde toplanmalý ve çevreyle ilgilenilmemelidir.

9.

Okuyanýn kafasýnda okunan metinle ilgili sorular bulunmalý, okuma bu sorulara yanýt vermek üzere yapýlmalýdýr.

10. Okumada, tek tek sözcükleri okumak yerine, bir bakýþta düþünceyi anlamaya yetecek sayýda sözcük okunmaya
çalýþýlmalýdýr.

 Dudak kýpýrdatarak okumak

11. Okumada gözle okunan metin arasýnda 30 cm. den az olmayan bir uzaklýk bulunmalýdýr.

 Ýçten okumak

12. Okurken gözler geriye kaydýrýlmamalý ve gözler yorulduðunda dinlendirilmelidir.

 Okurken sýk sýk geriye dönmek

13. Okuma hýzýný artýrmak için okuma alýþtýrmalarý yapýlmalýdýr.

 Birden çok sözcüðü bir arada okuyamamak

14. Okuma yazým kurallarýnýn gerektirdiði ilkelere uygun olmalýdýr.

 Dikkati toplayamamak
 Hoþlanýlan sözcüklerde okuma hýzýný yavaþlatmak
 Hýzlý okuyunca anlayamama korkusu
 Yazýnýn ana düþüncesine çabuk
ulaþamamak.

15. Okumaya baþlanýlmadan önce metin üzerinde genel bir tarama yapýlarak yazýnýn planý ve ana düþüncesi bulunmaya çalýþýlmalýdýr.
16. Okuduktan sonra (özellikle dersle ilgili konularda) yazýdan neyin anlatýlmak istendiði düþünülmelidir.
17. Okurken teknik terimler atlanmamalý, anlamlarý öðrenilmelidir.
18. Okuma, öðrenmek amacýyla yapýlmalý, bunun için okumada acele edilmemelidir. Acele etmek tembelliðin bir
baþka biçimidir.
19. Zor konular bir kez okunmakla yetinilmemeli, bu yüzden okunan metin yeterince anlaþýlmadan bir baþkasýna
geçilmemelidir. Anlaþýlmayan metin yeniden okunmalýdýr.

ETKÝLÝ TEKRAR VE ÝYÝ ÖÐRENMEK ÝÇÝN ÖZET ÇIKARIN
Okuduðunu anlamanýn somut göstergesi özet çýkarabilmektir. Özet çýkarmak, bir bakýma metni kýsaltma iþlemidir.
Ancak bu kýsaltma metindeki temel hedefi, ana düþünceyi ve önemli bilgileri içerecek þekilde olmalýdýr. Özet çýkarma, öðrencinin ne öðrendiðini düþünmesine, mantýksal ve anlaþýlabilir tarzda yazmasýna ve kendi kelimeleriyle ne
öðrendiðini açýklamasýna yardým eder.
Özet çýkarma, belli kurallarý uygulamayý gerektiren bir iþlemdir.
Özet Çýkarmaya Hazýrlýk:
 Metni dikkatlice okuyunuz.
 Metni anladýðýnýzdan emin olmak için kendinize metinle ilgili sorular sorunuz.
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 Metnin baþlýðýný inceleyiniz.
 Paragraflarý inceleyiniz. Tekrarlanan ifadeleri, vurgulanan düþünceleri saptayýnýz.

Özet Çýkarýrken Dikkat Etmeniz Gerekenler:
 Metinde liste hâlinde verilenleri kýsaltýnýz.
 Tekrarlanan bilgileri, düþünceleri atýnýz.
 Önemsiz bilgileri, gereksiz ayrýntýlarý çýkarýnýz.
 Ýlgisiz cümleleri, örnekleri atýnýz.
 Konu cümleleri (ana düþünceyi özetleyen cümleler) varsa kullanýnýz.
 Konu cümleleri yoksa siz bulunuz.

Özeti Gözden Geçirme
 Özetinizi okuyunuz ve metni tekrar gözden geçiriniz.
 Yazýlan özetle; metinde tartýþýlan düþüncenin, bilginin tutarlýlýðýný kontrol ediniz.

Öðrenme Zihinsel Yorgunluk Oluþturmaz!..

Etkin Okumayý Engelleyen
Etkenlerden Kurtulmak Ýçin
Neler Yapabilirsiniz?
 Deðiþik konulu yazýlar okuyun.
 Belirli bir süre içinde (zaman diliminde) okumaya çalýþýn.
 Okurken, bir anda daha çok sözcük görmeye çalýþýn.
 Daha çok okumaya kendinizi zorlayýn.
 Okurken ana düþünceye ulaþmaya
çalýþýn.
 Okunan metne kendinizi vermeye
çaba gösterin. (Konsantre olunmalýdýr.)
 Okunan metni anlama konusunda,
kendinize güven duyun.
 Okumayý dudaklarýnýzla deðil, beyninizle sürdürün.

Ýnsan vücudundaki hücrelerin önemli özelliði arka arkaya gelen uyarýlara cevap verme sürelerindeki farklýlýktýr. Kas
hücrelerinde bu süre, sinir hücresine oranla çok uzundur. Kas hücresi bir uyaraný aldýktan sonra hemen sonra ikinci bir
uyarana cevap veremez ve bu süreye “cevapsýzlýk süresi” denir. Eðer kas hücresine, uyarýcýlar arka arkaya gelirse ve
kas hücresi buna cevap veremezse yorgunluk meydana gelir.
Buna karþýlýk sinir hücresinin cevapsýzlýk süresi, kas hücresine göre çok daha kýsadýr. Yani sinir hücresi arka arkaya gelen
uyaranlara cevap verebilir ve kas hücresi gibi yorulmaz. Bu nedenle “çok öðrendim, yoruldum” duygusu yanlýþtýr.
Yorgunluk varsa kas yorgunluðudur, zihni yorgunluk deðildir. Ancak gerekli protein zincirinin iyi kurulmasý için sürekli deðil
aralýklý ders çalýþmak gerekir.
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UNUTMAYI UNUTTUNUZ MU?

Unutmanýn Nedenleri Nelerdir?

Öðrendiðimizi zannettiðimiz birçok bilgiyi kýsa bir süre sonra unuttuðumuzu fark ederiz. % 100 Öðrendiðimiz bir þeyin
20 dakika içerisinde yarýsýný, 60 dakika içerisinde %70’ni gün sonunda da %80’ini unuturuz.

1. Kullanýlmayan bilgiler unutulur.
2. Ýyi yerleþmemiþ bilgiler arasýnda
karýþýklýk olur.
3. Ýþimize gelmeyen olaylarý unuturuz.
4. Yeni yaþantýlar edindikçe eskileri
unuturuz.

 20 Dk.

% 50’si

 60 Dk.

% 70’i

 Gün sonunda

% 80’ini

 “BAÞARMAK ÝÇÝN, UNUTMA!” UNUTULMAMALIDIR!

Not tutma, öðrenmenin en büyük düþmaný olan unutmayý önler. Ýlk tekrar notlarýn gözden geçirilmesi olmalýdýr. Ýkinci
ise hatýrda kalanlarýn baþka bir yere yazýlmasý olmalýdýr. Düzenli tekrar yapmayan öðrenci, daha önce öðrendiði bilgileri çok az hatýrlayacaðý için, bilgiler arasýndaki baðlantýyý kurmakta zorlanýr ve verimi düþer. Bu da zaman ve emek
kaybýdýr. Kýsýr döngüye ve umutsuzluða yol açar. Öðrenci mutlaka düzenli tekrarlar yapmalýdýr. Okuduðunuzu yüksek
sesle tekrarlayýn. Çevrenizdeki koþullar þayet yüksek sesle okumanýza olanak vermiyorsa, bu durumda okuduðunuzu
yazýn ya da özet çýkarýn. Çünkü içinden ve hafif sesle okunan ya da çalýþýlan þeyler, bütünüyle zihinsel bir izlenim olarak
kalýr.
Ýnsan zihni, dakikada 600 kelimelik bir konuþma hýzýný algýlama kapasitesine sahiptir. Normal bir konuþmada dakikada
ortalama 150 kelime konuþulduðuna göre arada 450 kelimelik bir fark oluþur. Bu fark dikkatin daðýlmasýna neden olur.
Bunu önlemek için dikkati bir noktaya yoðunlaþtýrmak gerekir.

Unutmayý Azaltmak Ýçin Neler Yapabilirsiniz?
1. Öðrendiklerinizi kullanýn.
2. Edindiðiniz bilgiyi “ara-bul-geri getir” ipuçlarýna baðlayarak, ayýrt edici konuma getirin.
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3. Ket vurma ihtimali olan öðrenmeleri birbirinden uzaklaþtýrarak öðrenin.
Hafýzayý güçlendiren besinler:
4. Her þeyi akýlda tutmanýn mümkün olmadýðýný bilin, not tutun, defter kullanýn.

 Yumurta sarýsý

5. Hatýrlatma için teknolojinin tüm olanaklarýndan yararlanýn.

 Buðday

6. Bulmaca çözün.

 Karaciðer ve et

7. Uyku düzeninize dikkat edin. Ýyi uyumazsanýz dikkati toplayamazsýnýz.

 Balýketi, balýk yaðý

8. Ýyi beslenin.

 Peynir, süt, yoðurt
 Kurutulmuþ meyveler

Neleri Kolayca Unuturuz?

Neleri Kolayca Unutmayız?

İsimleri, rakamları ve tarihleri

Güzel olayları ve anıları

İstenmeyen ve sevilmeyen konuları

Yatmadan önce göz geçirdiğimiz konuları

Kısa sürede ve istemeden öğrendiklerimizi

Hatırlanmasına inandığımız bilgileri

Zor öğrendiğimiz ve tam kavrayamadığımız konuları

Üzerinde sık sık konuştuğumuz ve tekrar ettiğimiz konuları

 Yer fýstýðý, ceviz, fýndýk, fýstýk, badem
 Karnýbahar, pýrasa, beyaz lahana

İnançlarımıza ve ön yargılarımıza ters düşen konuları
Yer yer tekrar ettiğimiz konuları
Bize anlamsız gelen bilgileri
Kazandığımız başarıları
Başarısızlıklarımızı
Bizim için anlamlı konuları
Öğrenmeye çalışmadan rastgele öğrendiklerimizi
Bizi doğrudan ilgilendiren konu ve olayları
Öğrendikten sonra üzerinde yeterince düşünmediğimiz konuları

Fiziksel becerilere bağlı olanları

Yorgun, hasta, isteksiz ve sıkıntılı anlarımızda öğrenmeye çalıştığımız bilgileri

Yüksek sesle konuştuğumuz ve düşündüğümüz konuları

Uzun bir süre ara vermeden çalıştığımız konuları

Üzerinden iki hafta geçmeden tekrar ettiğimiz konuları
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Öðrendiklerinizin Hafýzanýzda
Kalýcý Olmasý Ýçin:
1. Anlamlý hâle getirin.
2. Belirli biz düzende hafýzanýza alýn.
3. Çaðrýþým kurun.
4. Soyutlarý somuta çevirin.
5. Zihinde canlandýrýn (hayal gücü
kullanýn), gerçekleþmesi imkansýz
olan hayaller kurabilirsiniz.
6. Dikkat ve ilgi odaklayýn yani kurulan
çaðrýþýmlar mümkün olduðunca
dikkat çekici olmalý. Bu þekilde hafýzaya kaydedilen bilgiler daha kolay hatýrlanýr.

HATIRLAMAK ÝÇÝN HAFIZA TEKNÝKLERÝNÝ KULLANIYOR MUSUNUZ?
Londra'da 1993 yýlýnýn aðustos ayýnda “II. Dünya Hafýza Þampiyonasý” yapýlmýþtý. Bu þampiyonanýn birincisi, 2 dakika
aralýklarla sunulan 100 sayýyý hafýzasýna almýþ ve sade 30 dakika içerisinde 1002 adet çift sayý üretmiþti. Ayný þampiyonanýn ikincisi 1000 kiþinin ismini 15 dakikada öðrenmiþ ve sýrasýyla sayabilmiþtir. Bir baþka yarýþmacý ise Blackpoll’daki
otellere ait olan 15 bin telefon numarasýný ezbere söyleyebilmiþtir.
Öðrencilerin karþýlaþtýðý temel problemlerden birisi bu kadar bilgiyi hafýzasýna nasýl yerleþtireceðidir. Çünkü sözel derslerde isimler, savaþlar, kavramlar; sayýsal derslerde formüller, þemalar çok olduðundan öðrenci bu bilgilerden ürkmektedir. Halbuki, hafýzaya yerleþtirmede belli teknikleri uygulayan öðrenciler böyle bir sýkýntýyla karþýlaþmazlar. Acaba bu
teknikler nelerdir?

1. Akrostiþ Yöntemi:
Hafýzanýza almak istediðiniz cümlelerin ya da sözcüklerin ilk harflerini kullanarak anlamlý ve kafiyeli bir sözcük ya da
cümle oluþturabilirsiniz. Anlamlý ve kafiyeli söz öbekleri zihinde daha kalýcýdýr.
Örneðin: Sýfat fiiller konusunu akrostiþ yöntemiyle öðrenebilirsiniz. Sýfat fiiller: an (en), asý (esi), maz (mez), ar (er), dýk
(dik), acak (ecek), mýþ (miþ). Bunlarý þu þekilde hafýzanýza kaydedin: “Anasý mezar dikecekmiþ.” Sýfat filler ile
ilgili bir soru geldiðinde hafýzanýzdan “An - asý mez - ar dik - ecek -miþ” kolaylýkla çýkarýp kullanacaksýnýz.

2. Baðlama Yöntemi:
Hafýzanýza almak istediðiniz bilgileri sýrasýna baðlý kalarak görselleþtirip bir zincir halinde öðrenebilirsiniz. Bu yöntemi kullanýrken iki iþlem yapmanýz gerekir:
1. Listelenen bilgilerin her maddesinin görsel þeklini oluþturun.
2. Her maddenin görsel þekliyle bir sonraki madde arasýnda baðlantý kurun.
Böylece her bir madde birbiriyle görsel olarak baðlanacak ve zincir oluþacaktýr. Bu yöntemde hafýzaya alýnmak istenen bilgiler görsel olarak öykü hâline dönüþtürülür. Böylece beynin sað bölümü aktif hâle gelir ve bilgileri kaydeder.
Örneðin: Marmara Bölgesi'nde yetiþen tarým ürünlerini (zeytin, pamuk, tütün, þeker pancarý) bu yöntemi kullanarak
hafýzamýza alalým. “Evde akþam uyurken karþýnýza aniden kocaman bir kedi çýktýðýný düþünelim. Kedi sert sert
bakarak mar, mar (Marmara) diye sesler çýkarmaya baþladý. Ondan o kadar korktunuz ki hemen evden
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dýþarý çýkarak tarým malzemelerinin bulunduðu dolabýn içerisine saklandýnýz. Dolabýn içerisi çok karanlýktý. Bu
nedenle yerde bulunan zeytinleri görmeyerek dengenizi kaybettiniz ve kafanýzý dolabýn içindeki pamuða
çarptýnýz. Kafanýzdan musluktan boþalýrcasýna kan akmaya baþladý. Kanýn durdurmak için kafanýzý dolapta
bulunan tütün ile sardýnýz. O sýrada acýdan bayýldýnýz. Uyandýðýnýzda kendinizi þekerpancarý ekili olan tarlada buldunuz.”
Bu paragrafta anlatýlanlarý zihninizde yaþarsanýz Marmara Bölgesi'nde yetiþen tarým ürünleri size sorulduðunda eksiksiz
olarak sýralarsýnýz.

Kolay Hatýrlamanýn Yollarý:
 Bir konuyu okurken veya dinlerken resimli düþünmeye gayret edin. Örneðin tarih dersinde anlatýlan savaþlarý

gözünüzde canlandýrmaya çalýþýn. Bunu saðlamaya yönelik olarak son zamanlarda derslerde görsel malzemelere aðýrlýk verilmiþtir. Haritalar, resimler, karikatürler, þemalar daha yoðun olarak kullanýlýr. Bu tür kitaplar görsel
öðrenme, hafýzaya yerleþtirme ve bilgilerin kalýcýlýðýný saðlama açýsýndan tercih edilmelidir.
 Öðrenme sýrasýnda ne kadar çok kanal kullanýlýrsa (göz, kulak, dokunma vb.) konu o kadar kolay ve kalýcý öðre-

nilmiþ olur. Bu tür yolla elde edilen bilgiler uzun süre hafýzada kalýr.
 Öðrenmek istediðiniz veya kolaylýkla hafýzanýza yerleþtiremediðiniz kavramlarý küçük kartlara yazarak otobüslerde,

boþ kaldýðýnýz zamanlarda tekrar ederek öðrenebilirsiniz. Evde devamlý karþýlaþtýðýnýz nesnelere (özellikle ayna
gibi, masamýzýn yanýnda oluþturduðumuz pano gibi) bu kartlarý yapýþtýrarak buradaki kavramlarý hafýzamýza yerleþtirmiþ oluruz.
 Hafýzaya yerleþtirmede dikkat edilecek bir diðer nokta daha önce öðrenilmiþ olan konularla baðlantýlý þekilde

konuya anlamaya çalýþmaktýr. Çünkü beyin, bilgileri kategorize eder. Kurulacak olan baðlantýlar beynin iþini rahatlatacaktýr.
 En önemli problemlerden birisi yabancý kelimelerin hafýzaya yerleþtirilmesidir. Burada uygulanacak yöntem çeþitli

benzeþimler kurmaktýr. Benzetilenler çaðrýþýmý kolaylaþtýrýcý rol oynayacaktýr.
 Konularýn hafýzada kalmasýný saðlayan temel unsurlardan birisi yapýlan tekrarlardýr. Özellikle gece uyumadan

önce yapýlan tekrarlar unutmayý büyük oranda engelliyor. Hatta bunu daha ileriye götürerek haftalýk ve aylýk
tekrarlarý da ayný kategoride ele alabiliriz.
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HANGÝ DERSE NASIL ÇALIÞMALIYIM?

Ders çalýþma tekniklerinin genel ilkeleri olmakla birlikte her dersin kendine özgü bir çalýþma yöntemi bulunur. Her birey
kendi tecrübelerine dayanarak hangi derse nasýl çalýþmasý gerektiðini öðrenebileceði gibi dersin öðretmeninden
öneriler alarak daha verimli çalýþma yöntemlerini uygulayabilir.

Matematik Dersine Nasýl Çalýþmalýyýz?
Matematik dersinde sözel anlatým oldukça kýsadýr. 3 - 5 dakika konunun genel çerçevesi anlatýlýr daha sonra konuyla
ilgili kurallara geçilir ve kurallarla ilgili örnek sorular çözülür.
Matematik dersini bireysel çalýþarak öðrenmek zordur. Bu nedenle dersi iyi dinlemek, öðrenmenin en önemli adýmýdýr.
Verilen kurallarý kavramadan ve mantýðýný anlamadan sorularý çözmek pek mümkün deðildir. O yüzden önce kural
öðrenilmeli, örnek sorular çözülmeli, çözümlü örnek sorular varsa onlarýn çözümleri incelenmeli. Bunlar yapýldýktan
sonra konuyu iyi pekiþtirmek için bol bol soru çözülmelidir. Anlamakta güçlük çekilen konularda örnek çözümlü sorularýn çözümleri kapatarak sorularý çözmeye çalýþabilirsiniz.
Matematik dersi bol miktarda soru çözülerek öðrenilecek bir derstir. Çünkü bir konuyla ilgili çok farklý sorular sorulabilir.
Bu durumda öðrencinin ayný konuyla ilgili birbirinden farklý sorular çözmesi, hem konuyu pekiþtirmesini saðlayacak hem
de sýnav baþarýsýný artýracaktýr. Sorularý çözerken “Ben bu soruyu kesinlikle çözemem.”, “Bu soru çok zor.” gibi düþüncelere kapýlarak soruyu çözmeden geçmek doðru deðildir. Sorunun çözümü üç adýmdan oluþuyor þayet siz iki
adýmý geçebilecek düzeyde olsanýz bile o iki adýmý uygulayýn. Yaptýðýnýz uygulama daha sonra üçüncü adýmý öðrendiðinizde önceki adýmlarý hýzlý ve doðru bir þekilde geçmenizi saðlayacaktýr.
Deneme sýnavlarýyla sýk sýk durumunuzu gözden geçirmeli, yetersiz olduðunuz konularda eksiklerinizi tamamlamalýsýnýz.
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Geometri Dersine Nasýl Çalýþmalýyýz?
Geometri dersi yorum ve bakýþ açýsý gerektirdiðinden, pratik arttýkça þekillerden hayal edebilmeniz ve çözüm yollarý
üretmeniz kolaylaþacaktýr. Geometri sorusu çözerken mutlaka kalem kullanýn. Geometri dersiyle ilgili olumlu düþüncelere sahip olmalýsýnýz. Sorularda verilenleri yerine koymanýz ve bilinenlerden yola çýkarak çözüme doðru gitmeniz
iþinizi kolaylaþtýracaktýr.
Konularý iþleniþ sýrasýna göre çalýþmanýz önemlidir. Çünkü geometride konular birbiriyle baðlantýlýdýr. Öðretmeninizi derste çok iyi dinlemelisiniz ve yeni bir test çözmeye baþlamadan önce örnek sorularý çözerek iþlediðiniz konularý hatýrlamaya çalýþmalýsýnýz. Soruda verilenleri þekle doðru bir þekilde aktarmak çözüme ulaþmanýn en önemli adýmýdýr.
Geometri sorularýnda çözüm için iþinize yaramayacak hiçbir bir bilgi size verilmez. Bu nedenle verilenleri nerede ve
nasýl kullanabileceðinizi bulmalýsýnýz. Sorularda mantýðýnýzý iyi kullanmalýsýnýz.

Türkçe ve Edebiyat Dersine Nasýl Çalýþmalýyýz?
Türkçe dersi, öðrenciler tarafýndan öðretmen desteðine az ihtiyaç duyulan bir ders olarak bilinir. Oysaki yorum gerektiren bir ders olmasýndan dolayý bakýþ açýnýzýn yönlendirilmesinde bir bilen desteðine ihtiyaç vardýr. Türkçe, soru yapmanýn kolay olduðu bir derstir.
Türkçe dersinde dilbilgisi, edebiyat bilgilerinin ölçülmesi yaný sýra daha çok kavrama gücü, iliþki kurma yeteneði gerektirdiðinden sadece bilgi yeterli deðildir. Türkçe dersine çalýþmanýn en iyi yolu bol miktarda roman, hikâye vb. kitap okumaktýr. Bu sayede hem kelime hazineniz geniþleyecek hem de yorum yeteneðiniz geliþecektir. Bu arada dilbilgisi kurallarýný da öðrenmeyi ihmal etmemelisiniz.

Coðrafya Dersine Nasýl Çalýþmalýyýz?
Coðrafya dersine sevgi, merak ve ilgiyle yaklaþtýðýnýzda, onun zevkli bir ders olduðunu göreceksiniz. Her konuda olduðu gibi coðrafyada da öncelikle taným ve kavramlarý öðrenmek gerekir. Çünkü anlatýlacak konular, bu taným ve
kavramlar üzerine oturur. Ýklimin tanýmýný bilmeden hava durumu ile arasýndaki farký anlayamazsýnýz. Taným ve kavramlarý öðrendikten sonra konu içinde anlatýlan kurallara yoðunlaþmalý, bunlarýn hangi durumlarda geçerli olduðunu
öðrenmelisiniz Konularý daha iyi ve kalýcý öðrenmeniz için atlaslardan, þekillerden, fotoðraflardan ve resimlerden yararlanmalýsýnýz.
Konunun anlaþýlmasý bu dersin öðrenilmesi için yeterli deðildir. Konularý bilmenin yanýnda bu bilgilerden hareketle
yorum da yapabilmelisiniz. Bu ise bol bol test çözerek kazanabilecek bir niteliktir. Konularla, günlük yaþantý arasýnda iliþkiler kurmalýsýnýz. Anlatýlan konularý adeta gözünüzde canlandýrmalýsýnýz. Bunun için kitaplarda yer alan görsel malze41

melerden (resim, grafik, tablo) yararlanabilirsiniz. Yanlýþ yaptýðýnýz sorular üzerinde durarak doðru cevabýný ve sebebini
mutlaka öðrenmelisiniz. Bu, ilk etapta zaman kaybý gibi görülse de ileride size zaman kazandýrdýðýný ve artýk daha az
hata yaptýðýnýzý göreceksiniz.

Tarih Dersine Nasýl Çalýþmalýyýz?
Önce konuyu geriye dönüþler yapmadan, duraklamadan süratle bir kez okuyun (Çok kýsa bir zaman alýr). Tekrar baþa
dönerek ara baþlýklardan, ana baþlýklardan koyu yazýlmýþ yerlerden yararlanarak konunun size ne kazandýracaðýný,
hangi amaçla okuyacaðýnýzý belirtmek üzere sorular çýkarýn. Varsa baþka kaynaklardan konuyla ilgili sorularý da ekleyin.
Böylece konunun size hangi sorularýn cevabýný vereceðini belirlemiþ olursunuz.
Sorularýnýz, konudaki bilgilerin, özelliðine göre; tanýmlarla, benzerlik ve ayrýlýklarla ilgili, “Ne, nasýl, nerede, ne zaman?”
þeklinde, örneklerle ilgili sorular olabilir. Çýkaracaðýnýz sorularýn cevabýný bulmaya çalýþarak konuyu daha dikkatli olarak
tekrar okuyun. Böylece ayrýntýlarý daha kolay atarsýnýz. Bir sorunun cevabýný da aradýðýnýz için daha dikkatli okur ve daha
az sýkýlýrsýnýz. Bulduðunuz cevaplarý, daha önce çýkardýðýnýz sorularýn karþýsýna yazýnýz.
Çýkardýðýnýz soru ve cevaplarla, varsa þemaya bakarak konuyu bir kez anlatýn. Son kez parçalar, sorular arasýnda
baðlantý kurmaya çalýþarak konuyu bütünleþtirip, hafýzanýzda tekrarlayýn. Hatýrlamadýðýnýz bölümleri tekrar ele alýn. Bu
þekilde çalýþma, bir konuyu uzun süre çalýþýp zaman kaybetmenizi, ezberlemenizi, gereksiz ayrýntýlarý yüklenmenizi
önleyecek, ayný zamanda elinizde konu ile ilgili önemli notlarýn da olmasý sýnav öncesi tekrarlarda size zaman kazandýracaktýr.

Felsefe Grubu Derslerine Nasýl Çalýþmalýyýz?
Felsefe sorularý birinci bölümde çýkan daha çok yorum sorularý ve ikinci bölümde çýkan daha çok bilgi sorularýný ele
alarak baþlamak daha doðru olur. Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantýk baþlýklarý altýnda deðerlendirdiðimizde bilgi ve
yorum olarak ayýrabiliriz. Felsefe grubunun hepsi branþlarýn özelliklerine göre deðerlendirilmelidir.
Felsefeden çýkan sorular yorum aðýrlýklý, bilgi içeriklidir. Psikoloji sorularý daha çok bilgiye ve yoruma dayanan sorulardýr.
Sosyoloji sorularýnda da bilgi öndedir. Mantýk sorusunu cevaplamak için bilgi gereklidir. Bilmeden mantýk sorusunu
çözmek çoðu zaman mümkün deðildir. Mantýk dersini çalýþýrken gerekli olan kurallarý çok iyi öðrenmelisiniz. Derste
anlatýlanlarý çok iyi takip etmelisiniz ve anlamadýklarýnýzý mutlaka sormalýsýnýz.
Felsefe soyut bir derstir. Felsefî disiplinleri ve o düþünürlerin görüþlerini bilmek gerekir. Felsefî terminolojiye hakim olmak
gerekir. Örneðin soru “Emprsist bir filozof olan…..” diye baþlarsa emprizmin ne olduðunu bilmemiz paragrafý doðru
yorumlamada yardýmcý olur.
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Bu dersi çalýþýrken ezberden kaçýnmak gerekir. Anlama, kavrama ve yorumlama becerilerinin geliþtirilmesi için soru
çözme üzerinde yoðunlaþmalýdýr. Felsefe sorularý, cevabý içinde sorulardýr. Paragraf veya anlatýmý çok iyi okumamýz ve
anlamamýz gerekir. Soru kökünün iyi anlaþýlmasý gerekir. (...anlaþýlamaz, ...çýkarýlamaz, ...ulaþýlamaz, ...ulaþýlabilir... gibi)
Doðru seçeneði ararken, verilen bilgilere göre yorum yapýn, kendi duygu ve düþüncelerinizi katmayýn. Hiç tanýmadýðýnýz düþünür, isim veya kavramlarla karþýlaþtýðýnýzda soruyu yanýtlayamayacaðýnýzý düþünmeyin. Yanýtýn paragrafýn içinde bulunduðunu unutmayýn.

Biyoloji Dersine Nasýl Çalýþmalýyýz?
Biyoloji dersi esas olarak sayýsal dersler içinde yer almasýna raðmen daha çok sözel bir derse benzer. Sýnav sorularý
genellikle bilgi sorularýdýr. Muhakeme sorusu azdýr. Bazý öðrenciler Latince kelimelerin fazla olmasý gerekçesi ile biyolojiden ürkerler. Ama derste öðretmenlerinizin anlattýklarýný dikkatle takip ettiðiniz ve derse hazýrlýklý geldiðiniz sürece bu
dersten çok verimli sonuçlar alabilirsiniz.
Evde kendi kendinize çalýþýrken çýkardýðýnýz sorularý okulda öðretmeninize sorun. Derste aldýðýnýz notlarý evde temize
çekerek konuyu bir kez daha tekrar ediniz. Konuyla ilgili hazýrlamýþ test kitaplarýnýn özetlerini okuyup sorularý çözerek püf
noktalarý öðreniniz.
Biyoloji dersinde not tutmak öðrenmeyi oldukça kolaylaþtýrýr. Oldukça fazla kavramýn yer aldýðý bir ders olan biyolojide
dikkatli olmak ve kavramlar arasýndaki farký bilmek önemlidir.

Kimya Dersine Nasýl Çalýþmalýyýz?
Dersi iyi dinleyerek önemli noktalarý not almalýsýnýz. Teorik bilgilerinizin yeterli olduðu anlarda test çözerek konularý
pekiþtirmeyi deneyin. Konu hakimiyetinizin yüksek olmasý, sezgilerinizin güçlü oluþu ve dikkatinizin yoðunluðu kimya sorularýný çözmede size baþarý saðlayacaktýr.
Kimya dersinde üniteler arasýndaki baðlantýlarý açýk ve net bir þekilde görebilirsiniz. Bir sonraki ünite bir önceki ünitenin
üzerine bina edilir. Bu nedenle konularý günü gününe öðrenmek daha sonraki konularý öðrenmenizi kolaylaþtýrýr. Ayrýca
kimya dersine çalýþýrken konu anlatým sýrasýna uygun hareket etmelisiniz.
Kimya dersinde çözümlü örnekleri iyi incelemelisiniz. Benzer sorularý bularak kendiniz çözmeyi deneyin. Konularý bir
bütün hâlinde öðrenmeye çalýþýn. Önceki yýllara ait sorularý incelemeniz hangi konularýn daha önemli olduðu konusunda size fikir verir. Yasa ve formülleri ezberlemek yerine mantýðýný kavramaya çalýþýn.
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Fizik Dersine Nasýl Çalýþmalýyýz?
Fizik dersinde baþarýlý olmak için derse hazýrlýklý gelmelisiniz. Öðretmenin iþleyeceði konulara þöyle bir göz atmanýz, sýnýfta anlatýlanlarý öðrenmenizi kolaylaþtýracaktýr.
Ders iþlenirken, kesinlikle baþka þeylerle ilgilenmeyin ve iyi not alýn. Anlamadýðýnýz yerleri öðretmenlerinize mutlaka sormalýsýnýz. Çünkü fizik bilgi ile yorumun bir arada olduðu bir derstir. Öðretmeninizin anlattýðý konularý günü günü tekrar
etmelisiniz. Tekrar etmediðiniz konularý her geçen gün daha da geç öðrenmeye baþlarsýnýz.
Derste öðretmeninizin örnek olarak çözdüðü sorularý evde bir kez daha çözmeniz konuyu pekiþtirmenizi kolaylaþtýrýr.
Öðrenmekte güçlük çektiðiniz konularý farklý kaynaklardan çalýþmanýz yararýnýza olacaktýr.
Fizik dersinde temel kavram ve tanýmlamalarla ilgili açýklayýcý notlar alýn. Örneklerin üzerine çözüm için kullanýlan yollarý not edin. Dersle ilgili aldýðýnýz notlarý düzenli olarak tekrar ederseniz öðrendiklerinizi unutmazsýnýz.

Sözel dersleri öðrenmenin pratik yollarý:
 Önce konuyu geriye dönüþler yapmadan, duraklamadan süratle bir kez okuyun (Çok kýsa bir zaman alýr).
 Tekrar baþa dönerek ara baþlýklardan, ana baþlýklardan koyu yazýlmýþ yerlerden yararlanarak konunun size ne

kazandýracaðýný, hangi amaçla okuyacaðýnýzý belirtmek üzere sorular çýkarýn. Varsa baþka kaynaklardan konuyla
ilgili sorularý da ekleyin. Böylece konunun size hangi sorularýn cevabýný vereceðini belirlemiþ olursunuz.
 Sorularýnýz, konudaki bilgilerin, özelliðine göre; tanýmlarla, benzerlik ve ayrýlýklarla ilgili, “Ne, nasýl, nerede, ne

zaman?” þeklinde, örneklerle ilgili sorular olabilir.
 Çýkaracaðýnýz sorularýn cevabýný bulmaya çalýþarak konuyu daha dikkatli olarak tekrar okuyun. Böylece ayrýntýlarý

daha kolay atarsýnýz. Bir sorunun cevabýný da aradýðýnýz için daha dikkatli okur ve daha az sýkýlýrsýnýz.
 Bulduðunuz cevaplarý, daha önce çýkardýðýnýz sorularýn karþýsýna yazýnýz.
 Çýkardýðýnýz soru ve cevaplarla, varsa þemaya bakarak konuyu bir kez anlatýn.
 Son kez parçalar, sorular arsýnda baðlantý kurmaya çalýþarak konuyu bütünleþtirip, hafýzanýzda tekrarlayýn.
 Hatýrlamadýðýnýz bölümleri tekrar ele alýn.
 Bu þekilde çalýþma, bir konuyu uzun süre çalýþýp zaman kaybetmenizi, ezberlemenizi, gereksiz ayrýntýlarý yüklen-

menizi önleyecek, ayný zamanda elinizde konuyla ilgili önemli notlarýn da olmasý sýnav öncesi tekrarlarda size
zaman kazandýracaktýr.
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BAÞARILI ÖÐRENMENÝN PRATÝK ADIMLARI

Ders çalýþmada verim elde etmenin yolu, çok çalýþmak deðil, etkili ve yeterli çalýþmaktýr.
Etkili çalýþmada bireylere özel uygulamalar olmakla birlikte her kiþinin mutlaka yapmasý gereken birtakým stratejik hamleler vardýr. Baþarýlý öðrencileri, baþarýsýz öðrencilerden ayýran da doðru zamanda, doðru davranýþlarý yapabilmektir.
Bunlarý þöyle sýralayabiliriz:

Etkin Dinle: Dersi Derste Hallet
Etkin dinlemek demek, bireyin konuya ve anlatan kiþiye odaklanarak dinlemesidir.
Derse odaklanmak için þunlarý yapmalýsýnýz:
 Hangi derste iseniz, “Þimdi fizik dersini dinliyorum, þimdi Türkçe dinliyorum?” diye telkinde bulunun. Çünkü

daha iyi konsantre olmak için zihninizi þimdiye getirmeniz gerekir.
 Ders esnasýnda önemli yerlerin altýný çizin ve en önemli bilgileri not edin. Not almak zihnin daðýlmasýný önler.
 Sýrada dik oturun ve öðretmenle göz temasý kurun. Söylediklerine dikkatinizi verin. Öðretmenle göz temasý

kurarsanýz zihniniz öðretmenin söylediklerine daha çok odaklanýr. Göz temasý iletiþiminizin kopmasýný önler.
Dershaneden ya da okuldan eve gidince ilk iþiniz çalýþmak deðil, yeterince dinlenmek olmalýdýr. Dinlenmeden yapýlan
çalýþmalar sýk sýk konudan kopmanýza yol açar. Motivasyonunuz çabuk bozulur. Aç iseniz týka basa midenizi doldurmadan yemek yemeye özen gösterin. Çünkü aþýrý yemek size enerji vermeyeceði gibi onu sindirmek için, sizde uyku
hâlini oluþturacaktýr.
Hangi saatler arasýnda, hangi derslere çalýþacaðýnýzý belirlemek enerjinizi nerede ve nasýl kullanacaðýnýzý belirleyecektir. Böylece ders çalýþma sorunu yaþamayacaksýnýz. Kendinizi ders çalýþmaya motive etmek istiyorsanýz bir gün öncesinden “Yarýn akþam saat 16.00 ile 19.00 arasýnda ders çalýþacaðým” diye zihninizde belirlerseniz ve ayný düþünceyi
ertesi gün sabah ve okul çýkýþýnda da tekrarlarsanýz zihninizi saat 16.00 ile 19.00 arasýnda ders çalýþmaya kilitlersiniz.
Çünkü zihninizde neyi tekrar ederseniz, kendinizi o yönde yönlendirirsiniz.
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“Baþarý gün boyu tekrar edilen ufak gayretlerin toplamýdýr.”

Farkýnda mýsýnýz, ayný uygulamayý maç seyretmek ya da dizi izlemek için yapmýyor musunuz? O yüzden ne maçlarý
ne de dizileri seyretmeyi unutuyorsunuz.

Robert Collier

Kalýcý Öðrenmenin Anahtarý: Tekrar
Sýnavlarda baþarýlý olmuþ bütün öðrencilerin ortak olarak yaptýklarý en önemli çalýþma günlük tekrardýr. Tekrar, öðrenilen
bilginin pekiþtirilmesini ve uzun süreli hafýzaya kaydedilmesini saðlar. Tekrar edilmeyen bilgi, su üstüne yazý yazmak
gibidir. Bununla birlikte bir bilgiyi iliþkilendirme yapmadan papaðan gibi tekrar etmek de etkisiz bir öðrenmedir. Özellikle yeni öðrendiðiniz bir bilgiyi uykudan önce yani o gün içerisinde tekrar etmezseniz %50’sini unutursunuz. Bir hafta
içerisinde tekrar etmezseniz % 70’ni unutursunuz. Geriye gördüðünüz gibi çok az bilgi kalýyor ki bu kadarcýk bilgiyle
hiçbir baþarý elde edemezsiniz.
Günlük tekrarýnýz günlük sorunlarýný çözer. Oysaki baþarýnýn kalýcý hale gelmesi için haftalýk ve aylýk tekrarlar da yapmalýsýnýz.
Konu tekrarý yaparken önemli bilgilerin altýný çizin ve en önemli bilgileri karalama þeklinde hýzlý not alýn. Ayrýca
mümkünse içinizden veya dýþýnýzdan tekrar edin ya da konuyu bir arkadaþýnýza anlatýn. Böylelikle bilgiyi hem görsel
hem dokunsal hem de iþitsel olarak kaydetmiþ olursunuz.
Çok yavaþ özet çýkardýðýnýzda farkýnda olmadan sadece “kopyala yapýþtýr” yapmaya baþlarsýnýz. Bu durumda,
“Þimdi þöyle güzelce özet çýkartayým sonra dönüp bakarým” dersiniz ve öðrenmeyi ertelersiniz. Oysa öðrenmek tetikte olmak demektir. Bu nedenle “Þimdi yazýyorum, þimdi öðreniyorum.” düþüncesiyle çalýþmak gerekir.
Ayrýca, çok yavaþ yazdýðýnýzda beyninizin çalýþma hýzýyla yazma hýzýnýz arasýndaki sürede boþluk meydana geldiði için,
bu sürede zihnin baþka konulara kaymasý ve konsantrasyonun bozulmasý sorunu yaþanýr.

Soru Çözmeden Sorunu Çözemezsiniz
Bir konuyu anlayýp anlamadýðýnýzý nasýl anlarsýnýz? “Anladýðýmý düþünürüm ya da hissederim.” dediðinizi duyar gibiyim. Ancak böyle düþünmeniz ya da hissetmeniz öðrenme sorununuzu çözmediðini belirtmek isterim. Çünkü bazý kiþiler, bir konuyu iyi öðrenmediði hâlde “Ýþlem tamam.” der ve anladýðýný zannederek baþka bir konuya geçer. Bu durum
hakemin maçý bitirmeden sahayý terk etmesine benzer. Buna erken anlama ya da kazanma sorunu denir. Süreç
devam ettiði sürece kazanan ya da kaybedenin her an deðiþebileceðini unutmamak gerekir.
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Bazý kiþiler ise “Ne yapsam öðrenemiyorum ya da nasýl olsa kazanamayacaðým.” diyerek süreci sonlandýrýr. Bu da
anlayamama ya da durumun bilincinde olamama olarak ifade edilir.
Oysaki kiþinin kendisini test etmesi, öðrendiklerini gözden geçirmesi ve durum deðerlendirmesi yapmasý gerekir. Bir
konuyu anladýðýnýzýn ve öðrendiðinizin en önemli göstergesi karþýnýza çýkan sorulardýr. Sorularý hýzlý ve doðru çözüyorsanýz gerçekten bir konuyu iyi ve doðru öðrenmiþsiniz demektir. Sorularda iyi deðilseniz, anlayamýyorsanýz, yanlýþ çözüyorsanýz yanlýþý uzaklarda aramanýza gerek yok. Siz konuyu iyi öðrenmemiþsiniz demektir. Ýlk yapmanýz gereken konuyu
tekrar öðrenmeye çalýþmanýzdýr. Ne kadar çok soru çözerseniz konu, zihninizde o kadar kalýcý hâle gelir ve unutma
güçleþir.

Bir Gün Önce Ön Hazýrlýk Yap
Kiþiyi öðrenmeye yönelten duygu meraktýr. Merak duygusu ile öðrenme hem zevkli hem de kalýcý hale gelir. Merak,
ayný zamanda dikkati bir noktaya toplayan en önemli güçtür. Bir gün önceden “Hangi konularý göreceðim?” diye
bir göz atmanýz sizde derse karþý merak uyandýracaktýr. Böyle bir çalýþmayý detaylý çalýþmadan ayýrmak gerekir. Bu çalýþmanýn amacý iþlenecek konular hakkýnda genel bir resme sahip olmaktýr.

50 Dakikada Bir 10 Dakika Ara
Der çalýþýrken mutlaka her 50 dakikada bir 10 dakika ara verin. Bunun için, bir saat kullanmak çok faydalýdýr.
Her 50 çalýþma süresinden sonra 10 dakika içerisinde gördüðünüz konulara, önemli gördüðünüz yerlere göz atýn.
Bu çalýþma, bilgiyi uzun hafýzaya atmak açýsýndan çok etkilidir. Ayný zamanda bilgiyi zihninizde daha net görmenizi,
konular arasýndaki iliþkileri daha iyi kurmanýzý kolaylaþtýrýr, genel resmi görmenizi saðlar.

Ara Vermek Çalýþmanýn Bir Parçasýdýr
Ara vermeden, kesintisiz yapýlan bütün çalýþmalar verimsizdir. Çünkü ara vermek, hem odaklanma gücünü artýrýr hem
de öðrenilen bilgileri zihninize yerleþtirmenizi saðlar. Ayný zamanda aralýklý olarak býkmadan uzun süre çalýþmanýz için
çok etkilidir. Ara vermeden çalýþtýðýnýzda belki 3-4 saat çalýþabilirsiniz ancak, ara vererek daha uzun soluklu ve daha
verimli çalýþma imkâný elde edersiniz.
Ayrýca 50 dakika çalýþtýktan sonra 10 dakikalýk bir ara konsantrasyonu artýrmak ve býkmadan çalýþmayý saðlamak için
çok önemlidir.
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Ara verilmeden çalýþýldýðýnda, bilgileri daha çok karýþtýrýrsýnýz. Ara vermeden çalýþmayý sürdürürseniz öðrendiklerinizi zihninize kalýcý olarak kaydetmemeye baþlarsýnýz. Çalýþtýðýnýzý zannedersiniz ama etkisiz öðrenirsiniz. Böylece ders çalýþmanýn size baþarý getireceðine dair inancýnýzý giderek kaybederseniz.
Müzik

ma
Oku

me
Dinlen
ı
zaman

Dinlenirken Dinlenin, Çalýþýrken Çalýþýn
Ýyi dinlenme iyi bir çalýþmayý getirir. Dinlenirken sadece dinlenin yani zihninizde konu veya soru olmasýn, çalýþýrken de
sadece çalýþýn.
Dinlenirken dinlendirici müzikler dinleyin. Müzikler, mutlaka pozitif müzikler olmalý. Depresif müziklerden sigaradan uzak
durduðunuz gibi uzak durun. Dinlenme süresinde asla televizyon izlemeyin. Çünkü bir saat televizyon seyretmek iki saat
kitap okumak kadar beyni yorar. Çalýþma masanýzda deðil baþka bir yerde dinlenin.

Hayatta baþarýlý olanlar, kendilerine gereken bilgileri öðrenmekten bir an geri kalmazlar.
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