
Verimli Ders Çalışma

Ver�ml� çalıșmak demek saatlerce
masanın, k�tap, defter�n bașında oturmak
değ�ld�r. Ders �ç�n ayrılan sürey� bel�rlenen
hedefe ulașmak �ç�n en uygun șek�lde
kullanmak, ders �ç�n ayrılan süre �ç�nde
yalnızca ders �le �lg�lenmek demekt�r.
Öncel�kle șunu unutmamak gerek�r okul
bașarısı doğuștan get�rd�ğ�m�z b�r yete-
nek değ�l; öğren�lerek kazanılan b�r bece-
r�d�r. Tüm alıșkanlıklar g�b� çalıșma alıș-
kanlığını da b�rden b�re değ�șt�rmek kolay
değ�ld�r. Bu değ�ș�m ancak b�l�nçl�, kararlı
ve sabırlı b�r çabayla olab�l�r. 
Ver�ml� çalıșmak �ç�n yapılacak �lk �ș b�r
hedef bel�rlemek.
Bunun �ç�n kend�ne sorman gereken bazı
sorular var:
*Neden ders çalıșıyorum?
*Nasıl çalıșırsam hedef�me ulașab�l�r�m?
*Nasıl b�r yașam �st�yorum?

Yeter�nce bel�rg�n,
Ölçüleb�l�r,
Ulașılab�l�r,
Gerçekç�,
Bel�rl� b�r zaman aralığında olmalı

Sen� hedef�ne ulaștıracak haftalık
çalıșma programı yapmalısın.
Bu plan program yazılı da olab�l�r her
gününü kafanda da planlayab�l�rs�n.

*İsted�ğ�m yașama ulașmak �ç�n nasıl b�r
yol �zleyeb�l�r�m?
*Hedef�me ulașırken önümdek� engeller
neler?
*Bu engeller� așmak �ç�n ne yapmalıyım?
Hedef bel�rley�nce neden ders çalıștığını,
okuduğun her sayfanın, çözdüğün her
sorunun sen� amacına b�raz daha
yaklaștırdığını, hedef�ne doğru yol almanı
sağladığını b�leceks�n. 
Bel�rleyeceğ�n hedef;

Örneğ�n, "1 ay boyunca her gün 20 sayfa
k�tap okuyacağım."
Hedef bel�rlend�kten sonra;

Nasıl daha �y� öğrend�ğ�n� bel�rle.
(Okuyarak, altını ç�zerek, not çıkara-
rak, bașka b�r�ne anlatarak, bașka
b�r�nden d�nleyerek vb.) Bunlar
k�ș�den k�ș�ye değ�ș�r, herkes �ç�n
özeld�r.
Ders� yatakta değ�l, ne çok rahat ne
de çok rahatsız b�r sandalyede otura-
rak masada çalıșmalısın.
Çalıșma ortamın sess�z ve havalandı-
rılmıș olmalı.
Çalıșma masası düzenl� olmalı ve
masanın üzer�nde yalnızca çalıșa-
cağın ders�n materyaller� olmalı. Ör-
neğ�n matemat�k çalıșılacaksa yal-
nızca matemat�k defter�, k�tabı olma-
lı.

Genel olarak beden�n d�nlend�ğ� ve
z�hn�n öğrenmeye açık olduğu saatler
ver�ml� kabul ed�lmekted�r. 
B�r hafta kend�n� gözlemley�p en
ver�ml� saat�n� bel�rleyeb�l�rs�n. (Sa-
bah, dershane dönüșü, akșam, gece
vb.)
Zor anlașılan ders ve konuları en
ver�ml� saatte çalıșmak anlamayı
kolaylaștırır.
Sen�n �ç�n ver�ml� saatler� bel�rled�kten
sonra mümkün olduğunca her gün bu
saatlerde ve aynı mekanda çalıșma-
nın yararı olacaktır.

Ver�ml� Saatler� Seçmek
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Da�ma bel�rl� b�r yerde çalıșılmalı ve
ortam ne çok sıcak ne de soğuk
olmalı.
Gürültünün olmadığı b�r ortamda
sandalyede oturarak çalıșılmalı.
Masada gerekl� araçlar dıșında b�r
șey bulundurulmamalı.
Her sefer�nde tek b�r �ș yapılmalı ve
�șler sıraya koyulmalı.
Zaman zaman sev�len ve �lg� duyulan
�șlere ve konulara yer vererek d�kkat
z�nde tutulmalı.

Derste anlașılmayan konuların sorul-
ması ver�m� artırır, öğrenmey� kalıcı
hale get�r�r.
Derse katılmak �șlenen konuları anla-
mayı kolaylaștırır, öğrenmey� zevkl�
hale get�r�r.
Derse gelmeden önce hazırlık yapmak
hem z�hn� akt�fleșt�r�r ve katılımı
sağlar hem de anlamayı kolaylaștırır.

Öğren�lenler� tekrar etmek, unutmayı
engellemek �ç�n gerekl�d�r.
Ders sonrasında kısaca tekrar yap-
mak hatırlamayı kolaylaștırır.
Günlük, haftalık, aylık yapılan tekrar-
lar unutmanın önüne geçer ve ver�m-
l�l�ğ� artırır.

D�kkat�m� Nasıl Toparlayab�l�r�m?

Derse Hazırlıklı Gelmek

Bunların her b�r�n� b�r çarkın dönmes�n�
sağlayan d�șl�ler� g�b� düșüneb�l�r�z.
Tekrar Yapmak 

Beslenme ve sağlığınıza d�kkat ed�n.
Arkadașlarınız ve a�len�zle b�rl�kte
vak�t geç�r�n.
Uyku düzen�n�ze d�kkat ed�n.
Yürüyüș yapın veya herhang� b�r spor
dalıyla uğrașın.
Sadece s�ze a�t b�r zaman d�l�m�
ayırmayı �hmal etmey�n.

K�ș�sel Ver�m� Artırmak İç�n

Pomodoro Tekn�ğ�
Zamanı daha �y� yönetmen� ve sen�
yapacağın �șe tam odaklanmanı sağla-
yacak b�r tekn�k: “Pomodoro Tekn�ğ�”. Bu
tekn�kte, 25 dak�kalık kısa sürel� çalıșma
seansının ve bu seansı tak�p eden 5
dak�kalık küçük b�r molanın toplamından
olușan 30 dak�kalık bölüme 1 pomodoro
den�l�yor. Pomodoro seansları, sen�n kı-
sıtlı b�r zaman d�l�m� �çer�s�nde b�t�rmen
gereken tek b�r konuya yoğunlașarak
konsantrasyonunu artırmanı sağlıyor ve
ver�ml� ders çalıșma �ç�n gerekl� koșulları
sağlıyor. Hemen sonrasında �se 5 dak�ka-
lık molada tamamen ders dıșı, canının
�sted�ğ� b�r akt�v�te �le kend�n� ödüllen-
d�rmen mot�vasyonunu hızlı b�r șek�lde
arttıracağından sonrasındak� çalıșma-
larının ver�m� �ç�n de destekley�c� b�r fak-
tör.

Burada d�kkat etmen gereken nokta 25
dak�ka boyunca çalıșacağın konu dıșın-
da h�çb�r șey �le �lg�lenmemek. Çalıșır-
ken “Ben g�d�p b�r kahve alayım”, “Me-
saj gelm�ș m� b�r bakayım” demek yok.
Yan� “Pomodoro bölünemez, bölünmes�
tekl�f dah� ed�lemez!”. Sonrasında ver-
d�ğ�n 5 dak�kalık arada �se ders dıșında
�sted�ğ�n� yapab�l�rs�n. Ufak gec�kmeler
olab�l�r ancak bu 5 dak�ka asla uzama-
malı. Konularını 25 dak�kada çalıșab�-
leceğ�n parçalara bölersen sen�n �ç�n
daha kolay olacaktır.
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