
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Adı 

Bunları ... 

 Tam anlaşılmamış konular. 

 Bilinçsizce,rastgele ve mutsuz anlarda öğrendiklerimiz. 

 Aralıksız, uzun süre çalışma ile  öğrenilenler. 

 Tekrarlanmayan bilgiler. 

 Düşünülmeden ezberlenenler. 

 Olumsuz - mutsuzluk veren  bilgiler. 

 Soyut, ilişkilendirmenin zor olduğu  bilgiler. 

 Uykusuzken öğrendiklerimiz. 

 İlgi ve bilgi alanımıza girmeyen  bilgiler. 

 Stresli bir durumda  öğrenilenler. 

 Çağrışım ilişkileri zayıf bilgiler. 

 Önemsiz olduğu düşünülen  bilgiler. 

 Pasif dinlenme ile öğrenilenler. 

 

                       Çabuk Unuturuz...!  

 
Bunları... 

 Kişiye anlamlı gelen, tam anlaşılmış  bilgiler. 

 Bilinçli olarak hafızaya  kaydedilenler. 

 Çalışıp ve ardından  dinlenmeler. 

 Çok tekrarlanan bilgiler. 

 Mutlu, neşeliyken öğrenileler. 

 İsteyerek,  yüksek motivasyonla öğrenilenler. 

 Üzerinde  düşünülerek öğrenilenler. 

 Somut bağlantılar kurulabilecek, görsel  bilgiler. 

 Uykudan önce öğrenilip, sonra tekrar  edilenler. 

 İlgi ve bilgi alanımıza giren  bilgiler. 

 Stressiz bir ortamda  öğrenilenler. 

 Öğrenilmiş bilgiler ile çok çağrışım yapan  bilgiler. 

 Önemli olduğu düşünülen  bilgiler. 

 Aktif dinleme ile öğrenilenler. 

Çabuk Hatırlarız...! 

 

Hedefleri oluşturmak ve plan yapmak yolculukta önemli 
adımlardır Ancak önemli olan uygulama aşamasında 
içsel ve dışsal çalışmaları- mı engelleyebilecek nedenleri 
öngörüp başa çıkabilme konusunda iç disiplin 
geliştirebilmektir. Aldığımız kararları uygularken 
çalışma- larımızı engelleyerek hedeflerimizle aramıza 
girebilecek her türlü duygu düşünce davranışlarımızı 
kontrol etmemizin bizim elimizde olduğunu 
unutmayalım İşte çalışmada plan; "nasıl", "ne zaman" ve 
"nerede" çalışacağınıza karar vermek demektir. Plan 
çeşitlerine gelince ; 

 Dönem Planı: Dönem planı için bir takvim kullanılabilir 
ve bu tak- vim öğrencinin göreceği bir yere asılır. 
Akademik dönem için tarih- leri gösteren bu takvim 
sınavları, ödev tarihlerini, toplanftları ve bireyin 
gereksinim duyduğu durumları içermelidir. Böylece 
birey ileride ne yapması gerektiğini bilir ve sınava 
hazırlanma, ödev ha- zırlama gibi zorunlulukların üst 
üste gelmesini ve doğacak baskıla- rın, karışıklıkların 
oluşmasını önler. 

 Haftalık Plan: Bir hafta boyunca tüm görevleri 
planlamak için hazır- lanır. . Haftalık plan yapılırken 
esnek davranmalı ve çok şey yapma planlanmalıdır 
(okuma, çalışma, arkadaşlarla toplanma gibi ).. Bir- çok 
şeyi kötü bir biçimde yapmaktansa birkaç şeyi iyi yapmak 
daha yararlıdır. Haftalık planın gerçekçi olabilmesi için 
önce gözden geçi- rilir ve uygulandıktan sonra 
değerlendirilir. Yapılan plana muhak- kak uyulmalıdır. En 
iyi plan bile uyulmazsa yararlı olamaz. 
 

 Günlük Plan: 

 Uykudan kalkılan saat 

 Kahvalftnın bitiş saati 

 Okula geliş gidiş saati 

 Yemek için verilen aralar 

 Öğrenme için ayrılan süre 

 Tekrar yapmak için ayrılan süreler 

 Ev ödevlerine ayrılan süreler 

 Uykuda geçen süre 

 Dinlenme, gezme, spor, TV. izleme, v.b. 

etkinlikler için be- lirlenen süre. 

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA 

TEKNİKLERİ NELERDİR? 



 DİKKAT ETMENİZ GEREKEN ALTIN KURALLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 














 YANLIŞ ÇALIŞMA TEKNİKLERİ 

Yatarak – uzanarak çalışma. 

Gürültülü ortamda çalışma. 

Dağınık ortamda çalışma. 

Televizyon – radyo . 

Telefon konuşmaları. 

Arkadaş toplantıları . 

Birden fazla işi aynı anda  yapmak. 

 

  
 

 ÇALIŞMA ESNASINDA 

 
 Sınıfta dersler iyi dinlenmesi, ders sırasında 

başka şeylerle meşgul olunmamalı, anlamadığı 

yeri anında öğretmenine sormalıdır. 

 
 Öğretmen dersi anlaftrken üzerinde durduğu 

noktalar ve sınıfa yönetilen sorular not 

edilmeli ve sonra çalışılmalıdır. 

 
 Tahtaya yazılan bilgiler ve problem çözümleri 

dikkatli bir biçimde deftere geçirilmeli ve 

kont- rol edilmelidir. 

 
       Derslerde devamsızlık yapılmamalı, eğer zorun- 

lu olarak yapılmışsa o dersteki konu arkadaşlar- 

dan öğrenilmelidir. 

 
 Sınavlarda soruların cevaplarına geçilmeden 

önce cevaplar zihinsel olarak tasarlanmalı, ka- 

ğıtlar verilmeden önce mutlaka kontrol 

edilme- lidir. 

 

 ÇALIŞMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE 

  Her öğrenci kendi çalışma ortamına 

göre bir çalışma planı hazırlamalı ve bu 

plana mutlaka uymalıdır. 

 
 Çalışma metodunu dersin özelliğine göre 

seçmelidir. 

 
 Ders çalışmaları mutlaka belli bir yerde sa- 

kin bir ortamda bir masa üzerinde 

yapılmalı- dır. Hemen her derste bütün 

konular çalışıl- malı, konular arasında 

önemli önemsiz ayrı- mı yapılmalıdır 

 
 Çalışmaya psikolojik olarak hazır olmayan 

kişi problemlerinden kendisini 

soyutladıktan sonra çalışmaya 

başlamalıdır. 

 
 Öğrenmeyi aralıklarla yapmalı, bu aralıklar- 

da dinlenmeyi, gezinti, söyleşi, müzik ile 

yapılabilir. 

 
 Çalışılan konu kendi başına bir bütün değil- 

se, geçmiş konular gözden geçirilmelidir. 

Anahtar kelime ve cümleler tespit edilmeli 

gerekirse renkli kalemle altları çizilmelidir. 

 Çalışırken bir cevabı ezberlemek yerine 

konuyu anlamaya veya problemin 

çözümü yolunu öğrenmeyi seçmelidir. 

  Anlatım dersinin arkasından sayısal 

(matematik, fen bilgisi gibi) bir ders çalışıl- 

malıdır. 

 
 ÇALIŞMADAN SONRA 

 

 Bütün dersler işlendikçe çalışılmalı, 
konular biriktirilmemelidir. 

 
 Dersler tekrar edilirken, 

anlaşılmayan konular tespit edilmeli, 

bir sonraki derste öğretmenine 

sorarak öğrenil- meli. 

 
 Sayısal dersler çalışılırken sınıfta 

öğre- nilen çözüm yollarının yanı sıra 

başka çözüm yollarının da olup 
olmadığı kaynak kitaplardan 
araşftrılmalı, özel- likle örnek 
çözümler çoğalftlmalıdır. 

 
 Zor anlaşılan konular için en 

verimli çalışma saatleri 

ayrılmalıdır. 

 
 Çalışftğınız konuyu mutlaka daha 

sonra tekrar ederek, uzun süreli hafı- 

zaya geçmesini sağlayınız. 


