Veliler Veya Öğrenciye Destek Olan Yetişkinler İçin Bilgiler

Sevgili veliler veya öğrenciye
destek olan yetişkinler

Sizlere burada «Akıllı Öğrenme Kitabım»’ı
kısaca tanıtmak istiyoruz. Bu kitap çocuğunuzun
okuldaki başarısını artırmasına yardım etmek amacıyla hazırlandı. Bu kitap ilkokulun 5.
sınıfından itibaren kullanılabilir.
«Akıllı Öğrenme Kitabım» iki bölümden oluşuyor.
Arnavutça, Türkçe, Boşnakça/Hırvatça/Sırpça
ve Portekizce dillerine tercüme edilen birinci
bölüm internet üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir (www.volksschulamt.zh.ch/quims ve
www.lehrmittel.ch → Mein schlaues Lernheft).
Bu kitapla nasıl çalışabileceğinizi ilerleyen sayfalarda okuyacaksınız. Sadece Almanca dilinde yayımlanan ikinci bölüm kitapçılardan edinilebilir (Mein schlaues Lernheft, Orell Füssli
Verlag, ISBN 978-3-280-04076-8). İkinci bölüm
25 öğrenme tekniği ve okul çalışmalarında
kullanılabilecek taktiklerden oluşuyor (okuma
teknikleri, sunum hazırlama, vb.).
«Akıllı Öğrenme Kitabım»’ın birinci bölümü öğrenme ve okul başarısını yükseltmek
için gereken koşulların hazırlanması ile ilgilidir. Çocuğunuzun başarılı olabilmesi için bu
koşulların sağlanması çok önemlidir. Bu konuda çocuğunuza mutlaka yardımcı olmalısınız.
Onu başarıya ulaştıracak alıştırma programı
on adımdan oluşuyor. Örnek olarak, çalışma
ortamının hazırlanması, düzenli çalışma saatlerinin önemi ya da çalışmanın planlanması
sayılabilir. Çalışma programının her günü bir

alıştırma ile bitiyor. Programın tümü yaklaşık
on gün içerisinde tamamlanabilir. Çocuğunuza
destek olur ve çalışmalarına ilgi gösterirseniz, bu onun sabırla programı sonuna kadar
uygulamasına yardımcı olur. Destek olmak için
yapacaklarınız çok fazla vaktinizi almayacaktır.
Programı uyguladığı on gün boyunca yapmanız
gerekenler:
1.

Çocuğunuzun çalışmaya devam ettiğini ve o
gün yapması gerekenleri anlamış olduğunu
kontrol etmek ve

2.

Programın her adımını bitirdikten sonra onunla kısa bir konuşma yapıp ona
o günkü çalışmasının nasıl geçtiğini,
zorlandığı bir şey olup olmadığını
sormaktır. Çocuğunuzdan yaptığı ödev
veya alıştırmaları göstermesini isteyin
(çocuğunuzun burada biraz yardıma
ihtiyacı olabilir).

Sizlere, ilginiz ve bu programı uygularken
çocuğunuza vereceğiniz destek için şimdiden
teşekkür ederiz. Bu destekle çocuğunuzun
öğrenimine ve okuldaki başarısına önemli bir
katkıda bulunmuş olacaksınız.
Size ve çocuklarınıza keyifli ve başarılı günler
diliyoruz.
Basil Schader ve Orell Füssli Yayınevi
İlkbahar 2012, Zürih
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Yazar
Prof. Dr. Dr. Basil Schader, Zürih Öğretmenlik Yüksekokulu’nda
(Pädagogische Hochschule Zürich) ders vermektedir. Dil Eğitimi
uzmanıdır ve farklı kültürlerden gelen çocukların okullarda bir arada eğitilmesiyle ilgili ders kitapları yazmıştır.

Giriş: Etkili Öğrenme ve Etkili Öğrenme İçin Gerekenler

İyi bir öğrenci olmak bu herkes için mümkün,
senin için de.

Peki nasıl
olacak?

Etkili öğrenerek!

Etkili öğrenmek mi?
O da ne demek?

İşte bu kitapta bunu öğreneceksin. Senin de bir öğrenme
uzmanı olabilmen için yapman gereken şeyler var.
Birincisi, çalışabilmek için gereken koşulları hazırlamak;
ikincisi de bazı teknikleri ve püf noktalarını bilmek.

Ne gibi koşullardan
bahsediyorsun?

Örneğin sessiz bir ortamda çalışabilmen ve yapacağın işleri
planlayıp küçük bölümlere ayırman. Bunları öğrenebilmen
için bir alıştırma programı hazırladık. Tek başına ya da biriyle
beraber iki haftada bu programı tamamlayabilirsin.

Peki bilmem gereken teknikler
ve püf noktaları nelermiş?

Farklı durumlar için birçok teknik kullanılıyor. Örneğin,
zor ve uzun bir yazıyı okurken okuduğunu anlayabilmek için
uygulayacağın teknik, bir yazı yazman gerektiğinde ya da bir
şeyler ezberlemen gerektiğinde uygulayacağın tekniklerden
farklı olacak. İşte sana ilk önerim: Sayfa 3–4’deki kitabın
içindekiler bölümünü oku. Orada bu kitabın sana
hangi konularda yardım edeceğini bir bakışta
göreceksin.

Tamam, hemen
başlıyorum!
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1. Bölüm

Etkili Öğrenme İçin Gereken Koşullar –
Alıştırma Programı

Etkili öğrenmeyi bilen insanların çoğunun ortak noktası bazı
önemli şeyleri doğru yapmalarıdır. Diğer bir deyişle başarılı
öğrenebilmek için gerekli bazı koşulları sağlarlar. Sen de 10
adımlık alıştırma programıyla bunu başarabilirsin.

Alıştırmalarla İlgili Hazırlıklar

u

Önce neler yapacağımızı bilmek için sayfa 6 ile 24 arasını
gözden geçir. Programın on adımdan (A1–A10) oluştuğunu
ve her adım için öneri ve alıştırmalar olduğunu göreceksin.

u

Her gün programın bir adımını alıştırmalarıyla birlikte uygulaman iyi olur. Eğer mümkünse programa Pazar veya Pazartesi
günü başla. Böylece programın tamamı 1.5 ile 2 hafta arasında
tamamlanmış olur.

u

Programı tek başına uygulamak yerine biriyle beraber uygulaman daha iyi olur. Kiminle beraber uygulayabileceğine
dair değişik seçeneklerin var:

Öğretmeninle beraber: Bu kitabı öğretmenine göster. Ona sana
destek olup olamayacağını sor. Kitabın başındaki «Veliler veya
öğrenciye destek olan yetişkinler için bilgiler» bölümünü göster.
Orada neler yapması gerektiği yazıyor.

Annen veya babanla beraber: Annen ya da baban (ya da ikisi birlikte) bütün adımları seninle beraber incelesinler. İhtiyacın olduğunda
sana yardım edebilirler, alıştırmalarını kontrol edip seninle bunlar
hakkında konuşabilirler. Kitabın başındaki «Veliler veya öğrenciye
destek olan yetişkinler için bilgiler» bölümünü onlara göster.

Eğer anne-babanın ve öğretmeninin vakti yoksa tanıdığın ve
güvendiğin başka bir yetişkinden yardım alabilirsin: Teyzen,
amcan, komşunuz,.. Sana yardım edecek kişiye önce kitabın
başındaki «Veliler veya öğrenciye destek olan yetişkinler için
bilgiler» bölümünü göster.

Bir arkadaşınla beraber: Programı bir arkadaşınla beraber de uygulayabilirsin. Bu durumda ikinizin de programı tamamlamak istemesi
ve sonuna kadar devam etmesi gerekir. Size yardımcı olacak bir
yetişkin bulmanız daha iyi olur.
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1. Adım: Yeterli Uyku ve Hareket

Bu kitaptan edineceğin bilgiler sana nasıl daha iyi öğrenebileceğini
ve çalışabileceğini gösterecek. Ancak yorgun ve bitkin olduğunda
bütün bu öneri ve bilgilerin hiçbirinden faydalanamazsın. Bu ve bir
sonraki sayfada sana okulda başarılı olabilmen için gereken dört
önemli koşuldan bahsedeceğiz.

Yeterli Uyku
Okulda dikkatini yoğunlaştırıp dersleri takip edebilmen için uykunu almış olman gerekir. Uykusuz ve yorgun olduğunda ya hiç
ders çalışamazsın ya da verimsiz çalışırsın. O yüzden her gün aynı
saatte yatmaya ve en az sekiz saat (en fazla on saat) uyumaya
özen göster. Lambanı en geç saat 10’da kapat!

Hareket
İnsanlar günümüzde uzun süre oturuyorlar (sınıfta, televizyon
karşısında,...) ve az hareket ediyorlar. Bu kadar çok şişman insan
olmasına şaşırmamalı! Hareketsizlik bizi miskinleştirir ve hem vücut hem de beyin için zararlıdır. O yüzden yeterince spor yapıp
bol bol hareket etmeye özen göster. Dışarıda oyna, gideceğin yerlere yürüyerek git, evde jimnastik hareketleri yap.

ÖNERİ

Her akşam aynı

saatte yat ve lambayı aynı saatte kapat (en geç saat 10’da).
En az sekiz saat uyu.

ÖNERİ

Her gün

mümkün olduğunca sık ve çok

Alıştırma 1
Boş bir kağıt al. Üzerine başlık olarak «Uyku ve Hareket» yaz.
Bir sonraki satıra günün tarihini yaz. Altındaki satıra «Bugün
yaptığım hareketler: ......» (nasıl ve ne kadar spor yaptığını)
yaz. Bir sonraki satıra da şunu yaz: «Lambayı saat ...’de/da
kapattım.» Bu kağıdı bugünden itibaren 10–14 gün boyunca
doldur. Akşamları lambayı her gün aynı saatte kapatmaya özen
göster.

hareket et. Uykuya dalmadan
önce vücudun için bugün ne
yaptın, yarın ne yapacaksın
diye düşün.
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2. Adım: Sağlıklı Beslenme, Zengin Kahvaltı

Değerli bir yarış atına bozuk yem verir miydin? Bir yarış arabasının
deposunu benzin yerine şekerli su ya da yağ ile doldurur muydun?
Tabii ki hayır!
Vücudun da aynı özeni (ve hatta daha fazlasını) hak ediyor. Vücudun sadece sağlıklı ve doğal besinlerle iyi çalışır. Bu şekilde
beslenerek sağlıklı ve mutlu olur, daha iyi öğrenebilirsin. Bu konuyla ilgili iki önemli önerimiz var.

Sağlıklı Beslen
Beynin pahalı bir arabanın motoru gibidir. En yüksek performansı
göstermesi için deposunun en iyi benzinle doldurulması gerekir.
Yağlı veya tatlı yiyecek ve içecekler seni yorgun kılar ve bitkin bırakır. Benzer bir durum çok yemek yediğinde de olur. Abur
cuburdan, yağlı yemeklerden ve kola ya da buzlu çay gibi çok tatlı
içeceklerden kaçın. Meyve, sebze ve süt gibi doğal besinleri
tercih et.

Kahvaltı Etmeden Okula Gitme
En yüksek performansı sabah okulda göstermen gerekir.
Bu yüzden beyninin ve vücudunun zengin bir kahvaltıyla buna
hazırlanmış olması gerekir! Kahvaltıya zaman ayır ve sağlıklı,
faydalı şeyler ye ve iç (tam tahıllı ekmek, peynir, süt, meyve).
Okulda, teneffüste yemek için yanına yemişli ekmek («Pausenbrot») ya da meyve al.
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Alıştırma 2
Boş bir kağıt al ve başlık olarak «Sağlıklı beslenme, iyi bir
kahvaltı» yaz. Bir sonraki satıra bugünün tarihini yaz. Altındaki
satıra «Bugünkü kahvaltım: ....» (kahvaltıda yediklerini) yaz.
Daha sonra yeni bir satıra geç ve «Bugün yediğim sağlıklı besinler: ...» (bugün yediğin sağlıklı besinleri) yaz.
Bu kağıdı bugünden itibaren 10–14 gün boyunca akşamları doldur.
Sağlıklı beslenmeye ve iyi bir kahvaltı etmeye özen göster!

Örnek:

ÖNERİ

Her gün en az

iki ya da üç tane meyve ye.
Hazır satılan tatlı içecekler
yerine kalorisi düşük içecekleri
ya da sütü tercih et.
Yağlı yiyeceklerden sadece
küçük bir porsiyon ye.

ÖNERİ

Bir hafta boyun-

ca kahvaltıda sadece sağlıklı,
faydalı ve vitamin oranı yüksek
besinler tüketmeye dikkat et.
Daha sonra da bu alışkanlığı
sürdür.
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3. Adım: Evde Ders Çalıştığın Yer

Ödevlerini yapmak ya da sınavlarına hazırlanmak için ders
çalışabileceğin bir yere ihtiyacın var. En iyisi kendi odanda bir
çalışma masanın olması. Eğer bu mümkün değilse o zaman:
Anne ve babanla konuşup her gün bir saat boyunca
çalışabileceğin sessiz bir yer bulun. Bu yer salonda ya da mutfakta olabilir. Eğer mümkünse normal yükseklikte bir masada
oturman iyi olur.

Ders çalıştığın yerle ilgili üç önemli öneri:
1.

Çalıştığın yerde rahatsız edilmemelisin. Ailen çalıştığın
süre boyunca seni rahatsız etmemeli ve gürültü yapmamalı.
Misafir geldiğinde de rahatsız edilmeden çalışabilmelisin.

Lütfen
rahatsız
etmeyin!
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2.

Çalıştığın yerde yeterince ışık olmalı yoksa gözlerin bozulur.
Bu yüzden iyi bir lamban olmalı.

3.

Kendine ait bir çalışma masan yoksa, örneğin her gün yemek
ya da mutfak masasında çalışıyorsan, bir kutu bulup dersle
ilgili tüm eşyalarını onun içine koy. Kendine ait bir çalışma
masan varsa, çalıştıktan sonra masanı topla. Kim dağınık bir
masada çalışmak ister ki?

Alıştırma 3
Çalışma masanı ya da çalışma kutunu çalışmaya hazır hale getir.
Sadece kurşunkalemini, renkli kalemlerini veya dolmakalemini değil
aynı zamanda kalemtıraşını ve not alacağın kağıtlarını da koymayı
unutma! Çalıştığın yerdeki ışığın yeterli olup olmadığını kontrol et.
Eğer çalıştığın yer karanlıksa daha güçlü bir ampul takmak gerekir.
Her şeyi, ertesi gün aramana gerek kalmayacak şekilde topla.

ÖNERİ

Annen, baban

ve kardeşlerinle evin neresinde
rahatsız edilmeden günde bir
saat ders çalışabileceğini
kararlaştır. İstersen bu konuyla
ilgili bir anlaşma hazırlayıp herkese imzalattıktan sonra duvara
asabilirsin.
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4. Adım: Ders Çalıştığın Yerin Sessiz Olması

Ders çalışırken konsantre olmalısın. Çalışırken en önemli şey
konsantre olmaktır. Konsantre olmadan derslerinde ilerleyemez
ve hiçbir şey öğrenemezsin. Konuşmalar, gürültü, televizyon ve
müzik konsantrasyonunu ve dikkatini dağıtır.

u

Ders çalıştığın yerin evin sakin bir köşesi olmasına özen
göster.

u

Annen, baban ve kardeşlerinle, çalışırken seni rahatsız etmemeleri konusunda anlaş.

u

Çalıştığın odada televizyonun veya radyonun açılmaması
da bu anlaşmanın bir parçası olmalıdır. Televizyon, radyo ve
benzerleri senin dikkatini dağıtır ve çalışmanı zorlaştırır.

u

Eğer sessiz bir çalışma ortamın yoksa kulak tıkacı ile çalış.

u

Çalışırken müzik de dikkatini dağıtır, o yüzden müzik de dinleme. Konsantre olmak ve ödevlerini en iyi şekilde yapabilmek
için sessiz bir ortama ihtiyacın var!

ÖNERİ

Bir kağıt ya

da kartonun üzerine «Lütfen
rahatsız etmeyin» yaz ve bu
yazıyı çalıştığın zamanlarda
kapıya ya da çalıştığın yerde
uygun bir yere as.

Pssssst!....

Alıştırma 4
Boş bir kağıt al ve üzerine başlık olarak «Gürültü ve rahatsız
edilme çizelgesi» yaz. Bugünden itibaren birkaç gün boyunca
seni rahatsız eden ya da dikkatini dağıtan şeyleri bu çizelgeye
yaz. Seni rahatsız eden şeylere nasıl engel olabileceğini düşün.
Anne ve babandan bu konuda yardım alabilirsin. Çözümleri çizelgenin altına yaz ve işe yarayıp yaramadıklarını gözlemle.

ÖNERİ

Eğer müzik

dinlemeyi seviyorsan 15–20
dakika konsantre olup ders
çalıştıktan sonra kendine ödül
verip bir şarkı dinleyebilirsin.
En geç beş dakika sonra tekrar
çalışmaya devam etmelisin.
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5. Adım: Sabit Çalışma Saatleri

Alışkanlıklar hayatımızı kolaylaştırır. Bu, çalışma saatleri için de
geçerli.

u

Ev ödevlerini ve sınav hazırlıklarını her gün mümkün
olduğunca aynı saatlerde yap. Bunu alışkanlık haline getirdiğinde her gün, ne zaman ödevimi yapayım, diye
düşünmezsin. Bu alışkanlık işini kolaylaştırır ve seni rahatlatır.

u

Okuldan gelince hemen ödev yapmaya başlama. Önce
kısa bir ara ver. Örneğin yarım saat boyunca bir şeyler yiyip
içebilir, biraz oyun oynayabilir ya da müzik dinleyebilirsin.
Ancak uzun sürecek büyük bir işe ya da oyuna başlama.

u

u

Dikkat: Ödevlerini yemekten hemen sonra yapma. Yemekten sonra vücudumuzun yediklerini sindirmek için zamana
ihtiyacı vardır. Bir saat kadar bekle.
Ödevlerini yapmak için günde bir saat zaman ayır. Daha çabuk bitiriyorsan zaten sorun yoktur. Düzenli olarak bir saatten
fazla zamana ihtiyacın oluyorsa, ödevler için ayırdığın zamanı
arttırman gerekir.

u

Öğleden sonra veya akşam kursa, spor yapmaya gidiyorsan
ya da başka bir etkinliğe katılıyorsan, ödev yapmak için yeterince zamanının kaldığına emin ol (en iyisi ödevleri önce
yapmaktır). Unutma ki gelecekteki hayatında ve meslek seçiminde öncelikle notların değerlendirilir.

u

Okulla ilgili işlerini akşam yemeğinden önce bitirmeye çalış.
Mümkünse yemekten sonra yapılacak bir şey kalmaması, geç
olmadan yatılması gerekir.

ÖNERİ

sonra dersin yoksa öğle
yemeğinden bir saat sonra
çalışmaya başla. Böylece öğle
yemeğinden sonra dinlenmiş
olursun. Eğer öğleden sonra
da okula gidiyorsan okuldan
geldikten yarım saat sonra
çalışmaya başla. Böylece hem
biraz dinlenmiş olur hem de
yarıda bırakmak istemeyeceğin
bir aktiviteye başlamamış
olursun.

ÖNERİ

Alıştırma 5
Evdeki çalışma saatini yukarıda anlatıldığı gibi planla. Saati ders
planına (Stundenplan) da yaz.
Önümüzdeki beş gün boyunca çalışmaya ayırdığın zamanın senin
için uygun bir zaman olup olmadığını, günün başka bir saatinde
daha verimli çalışıp çalışamadığını gözlemle. Bu gözlemlerini her
gün kısaca not al ve örneğin, rahatsız edilme çizelgesinin arkasına
yaz.

Eğer öğleden

Okuldan

verilen ders programına
evdeki günlük çalışma
saatini de yaz.

ÖNERİ

Ödevlerini diğer

etkinliklerden (spor, müzik, vb.)
önce yapmaya özen göster.
Almancadaki «Önce iş, sonra
eğlence» deyimini aklında tut.
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6. Adım: Çalışmaları Planlamak:
a) Plan Yapmak

Etkili öğrenmeyi bilen insanların başarı sırlarından biri de
yapacakları işe başlamadan önce plan yapmalarıdır. Sen de bunu
alışkanlık haline getir! Planını değişik seviyelerde yapmalısın:

a) Aylık plan
Üç hafta sonra bir sunuş yapman gerekiyorsa veya önemli bir
matematik sınavın varsa, aradaki zamanı planlaman akıllıca olur.
Böylece çalışacaklarını kontrol altında tutabilirsin ve amacına
ulaşman kolaylaşır.

b) Haftalık plan
Haftalık planın her günü için bir bölüm ayır. Bu bölümlere günlük ev ödevlerini yaz. Sınavları ve hazırlanması gereken büyük
ödevleri de ekle. Haftalık plan o haftaki çalışmalarını takip etmene
ve günlere bölmene yardımcı olur.

c) Günlük plan
Günlük planla her gün çalışma saatinde yapacaklarını ve onları
hangi sırayla yapacağını planlarsın.

Physik

?

üle Montag
k
e
l
Mo

Mat Français
he Geogra
Pythagoras M&U
fie
Vocabulaire
?
g
a
Prüfung Musik
r
t
r
Vo t Mittwoch
t
s
e
h
T
c
i
Ged
?

?

Freitag

Diktat
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Alıştırma 6
Aylık ve haftalık planı daha iyi anlamak için önce aylık bir plan yap.
Bu plana tarihlerini bildiğin bütün sınavları, ödevleri vb. yerleştir.
Ayrıca varsa müzik dersi, futbol antrenmanı gibi diğer aktivitelerini
de ekle. Önce ödevlerini yapman gerektiğini unutma. İkinci olarak
haftalık bir plan yap. Bu planı altı bölüme ayır. Pazartesiden Cumaya birer bölüm ve Cumartesi-Pazar için bir bölüm olsun. Yapman gerektiğini bildiğin tüm işleri buraya yaz.

ÖNERİ

Okulda bir ödev

defterin olsun. Bu deftere hangi güne kadar neler yapman
gerektiğini dikkatlice yaz. Bu
bilgileri tabii ki bir ajandaya da
yazabilirsin. Yazdıkların senin
planlamanın temelini oluşturacak.
Bu yüzden eksiksiz yazmaya ve
yazarken dikkatli olmaya özen
göster.

ÖNERİ

Her hafta A4

boyutunda bir kağıt kullanarak
haftalık planını yap. Planın her
gününe o gün yapman gerekenleri
(sınav hazırlığı, ödevler vs.) yaz.
Ödevin yoksa derste öğrendiğiniz
bir şeyi tekrar edebilirsin.
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7. Adım: Çalışmaları Planlamak:
b) Hedefler Belirlemek

Yolculuğa çıkan bir insan nereye varmak istediğini ve hangi etaplarla oraya ulaşacağını bilmelidir. Öğrenirken de aynı şey geçerlidir: Bir hedefin olmalı ve bu hedefe ulaşabilmek için hedefe giden
yolda önüne ara hedefler koymalısın.

u

Örnek: On gün içinde aslanlarla ilgili bir sunuş yapman gerekiyor. Hedefin, çok iyi bir sunum hazırlamak ve iyi not almak.
Bu hedefe ulaşmak için önündeki günlere ara hedefler koy:

Pazartesi:

Kütüphaneden aslanlarla ilgili kitaplar almak, 		
kitapları incelemek ve notlar çıkarmak.

Salı:

İnternette araştırma yapmak. Önemli linkleri
bulmak. Notlar almak.

Çarşamba:

Notları gözden geçirmek.
Sunumun ana hatlarını oluşturmak.

Perşembe:

Sunumun ana hatları üzerinde çalışmaya devam
etmek. Eksik bilgileri toplamak.

Cuma:

Sunumun ilk taslağını oluşturmak.

Cumartesi/
Pazar:

Sunumda kullanmak istediğin resimleri aramak.

Pazartesi:

Sunumu birkaç kez okumak, metinde
düzeltmeler yapmak.

Salı:

Evde resimleri de kullanarak iki kez sunuş yapmak.
Sunuş süresini ölçmek.

Çarşamba:

Evde 2–3 kez ezberden sunuş yapmak.

Perşembe:

Okulda sunuş yapmak.

u

Büyük işleri yapmaya başlamadan önce hedefini belirle. Bu
hedefe giden yolda önüne koyduğun ara hedefleri ve adımları
tanımla.

u

Her gün çalışma saatinde günün hedefini ve ara hedeflerini
belirle.
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Alıştırma 7
Önümüzdeki 2–3 hafta içinde yapman gereken ne gibi büyük işler
olduğunu düşün. Ara hedefleri ve adımları içeren bir plan yap
(yukarıdaki gibi). Eğer yapman gereken büyük bir işin yoksa, hayali bir iş üzerine plan yap: İki hafta sonra en sevdiğin hobinle ilgili
bir sunuş yapman gerekiyor. Nasıl hazırlanırsın? Ara hedefleri ve
adımları içeren bir plan hazırla.

ÖNERİ

Büyük bir iş
yapmak istediğinde ulaşman
gereken ara hedefleri ve
adımları haftalık planına
yazmayı unutma! Yukarıdaki
örnek bunu nasıl yapacağını
gösteriyor.

ÖNERİ

Her gün
çalışma saatine o gün yapman gereken işleri, ulaşmak
istediğin hedefleri ve ara
hedefleri içeren bir plan
hazırlayarak başla.
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8. Adım: Çalışmaya Başlamak

Çalışmaya (ev ödevleri, sınav hazırlıkları) başlamadan önce
aşağıdaki noktalara dikkat et. Bunlar dikkatini yoğunlaştırmana
yardımcı olacak.

1. Çalışma ortamın toplu ve sessiz mi?
Çalışma masanda dikkatini dağıtacak bir şey olmadığından
emin ol. Kalem, kağıt vb. elinin altında mı? Televizyon, bilgisayar vs. kapalı mı? Değilse öncelikle bu koşulları yerine getir.

2. İhtiyacın olan her şey yanında mı?
Çalışman için gereken araç gereçlerin yanında mı? Örneğin:
ödev defteri, matematik kitabı, vs. Önce ödev defterinden
ne yapman gerektiğine bak ve ihtiyacın olacak tüm eşyaları
hazırla!

3. Kısa bir rahatlama alıştırması
Çalışmaya başlamadan önce bir rahatlama alıştırması yap.
Gerinip esneyebilir ya da beş kez derin nefes alıp verebilirsin.
Ya da ellerini başının arkasında birleştirip dirseklerini geriye
doğru iterek beşe kadar sayabilirsin.

4. Günün çalışma planını hazırlamak
(Dün 7. adımda öğrendiğin gibi)
Not almak için boş bir kağıt al ve bugün yapacaklarını yaz. Bu
işleri hangi sırada yapacağını iyi düşün. Kolay ya da sevdiğin
bir şeyle başla. Birkaç güne bölerek yapabileceğin bir işin varsa,
bugün hangi bölümünü yapıp hangi hedeflere ulaşacağını belirle.

5. Veee başla!
Bugün yapmayı planladığın ilk işle çalışmana başla. Başarılar!
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ÖNERİ

Masana ya da

(ders) çalışma kutunun üzerine
beş maddeden oluşan şu listeyi
yapıştır.
1. Düzen
2. Her şey hazır mı?
3. Rahatlama
4. Çalışma planı
5. Başla!
(Ders) Çalışmaya başlamadan
önce bu listeyi kontrol etmeyi
alışkanlık haline getir.

Alıştırma 8
Bugün ve sonraki 3 gün çalışma saatlerinde uygulayacağın
planları özenle hazırla. Planları ayrıntılı yap, hangi rahatlama
tekniğini kullanacağını bile düşün. Çalışmaya kolay ve keyifli bir
işle başla. Her şeyi özenle yaz ve sonunda bugünkü çalışmanın
nasıl geçtiğini not et.
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9. Adım: Yoğunlaşarak Çalışmak, Mola Vermek
Sadece çalıştığın işe yoğunlaşırsan bir şeyler öğrenebilirsin.
Masanın başında dikkatini yoğunlaştırmadan oturur ve başka
şeyler düşünürsen zamanını boşa harcamış olursun ve ödevlerini
daha sonra yapmak zorunda kalırsın!

Aşağıdakiler dikkatini yoğunlaştırmana yardımcı olabilir:

Yapacağın işe karşı heyecan duymak ve işe hakim
olmak
Bu konuda günlük çalışma planın sana yardımcı olur. Bugün
neler yapacağını ve hangi sırada yapacağını düşündüysen her
şeye daha hakim olursun. Unutma: kolay ya da sana keyif veren
bir şeyle başla.

Dikkat dağıtan herhangi bir şey olmaması
Masandaki dağınıklık, gürültü, müzik, televizyon ya da çevredeki kişiler dikkatinin dağılmasına sebep olabilir. Çalışma ortamın
düzenli ve sakin olmalı. Bir önceki bölümdeki 3. ve 4. adımlara
tekrar bakabilirsin.

15–20 dakikada bir kısa mola vermek
15–20 dakikada bir, mümkünse iki işin arasına denk gelecek
şekilde, iki ile beş dakika arası kısa bir mola ver (daha uzun
değil!). Bu sırada ayağa kalkıp gerinebilir, temiz hava almak için
pencereyi açıp kafanı dışarıya uzatabilir ya da biraz su içebilirsin.
Bir saatten uzun çalışman gerekiyorsa, bir saatin sonunda 10–15
dakikalık bir mola ver. Bir şeyler iç, hareket et veya müzik dinle.
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Dikkat yoğunlaştırma ve rahatlama alıştırmaları
•

Bir dakika boyunca gözlerini kapat ve sadece nefesine
konsantre ol.

•

Beş kez derin nefes alıp ver.

•

İki dakika boyunca sadece saatinin saniye koluna
konsantre ol. Aklına gelen tüm düşüncelerden uzaklaş.

•

Bir dakika boyunca parmağınla masanın üzerine yatay
8’ler çiz.

•

Parmak uçlarınla başına masaj yap (kafana, şakaklarına
ve alnına).

•

Gerin ve esne (8. adımın üçüncü bölümündeki rahatlama
alıştırmasını yap).

Benzer işler yerine farklı işler yapmak
Yapman gereken farklı işler ve ödevler varsa, çalışma planını
farklı işlerin arka arkaya geleceği şekilde düzenle. Art arda aynı
tip işleri yapmak yerine farklı işler yaparak daha iyi konsantre
olacaksın.

Alıştırma 9
Yukarıda bahsettiğimiz tüm dikkat yoğunlaştırma ve rahatlama alıştırmalarını dene! Hangi alıştırmayla daha kolay ve daha
iyi rahatlayıp konsantre olabildiğine karar ver. Bu listeye başka
alıştırmalar da ekleyebilirsin.
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10. Adım: Ya Canın Hiç Çalışmak İstemezse ...

Bazen insanın canı çalışmak dışında her şeyi yapmak ister. Ama
yine de ödevlerin yapılması gerekir! Bu adımda sana motivasyonunu arttırmak için birkaç tavsiyemiz var. Başarılar!

u

Bugünkü çalışma planına dikkatlice bak (6. ve 8. adım).
Çalışma planını özenli hazırladın mı? Sevdiğin ve iyi
yapabildiğin bir şeyle başlıyor mu? Büyük işleri yaparken
koyduğun ara hedefler ulaşılabilir büyüklükte mi?

u

İsteksizliğinin sebebini anlamaya çalış. Üzgün müsün,
bir sorunun mu var? Okulda korktuğun bir şey mi var? Belki de seni anlayacak biriyle duygularını paylaşmalısın. Ya
da olumlu şeyler söyleyerek kendi kendini motive etmelisin:
«Bunu yapabilirim», «Tekrar deneyeceğim ve bu sefer olacak». Ama hâlâ çalışmak konusunda isteksizsen, ya kendini
zorla ya da istisna olarak bugünkü çalışma saatini ileri kaydır!

u

Çalışma saatlerinde hep yorgun ve isteksizsen çalışma
saatini değiştirmeyi düşün. Çoğu insan saat 4 ile 6 (ya da 7)
arasında aktif olurlar. Senin için hangi zamanın en verimli
olduğunu düşün.
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u

İnsan, örnek alacağı bir kişi bularak da kendini motive edebilir. Bu tanınmış bir kişi (Albert Einstein, Rahibe Teresa,..)
olabileceği gibi sınıfta ya da tanıdıklarının içinde etkileyici
bulduğun biri de olabilir. Örnek aldığın kişi gibi olabilmek
ne güzel olurdu. Ama çalışmadan mümkün olmaz - haydi iş
başına!

u

Bir öğrenme günlüğü tutmak da iyi bir fikir olabilir. Bu günlüğe,
her gün çalışma saatinin sonunda o gün öğrenirken nasıl
hissettiğini, neler yaptığını ve çalışmanın sonunda kendini nasıl hissettiğini yaz. 2–3 haftada bir, günlüğünü oku
ve öğrenme alışkanlıklarını anlamaya çalış. Belki geliştirmek
isteyeceğin şeyler bulabilirsin.

u

Büyük konular için öğrenme posteri iyi bir fikir olabilir.
Konuya genel bir bakış kazandırır. Dört tane A4 kağıdını
birleştir. Ortasına konu başlığını yaz (örneğin Romalılar).
Etrafına çember ya da dörtgenler çiz ve içlerine öğrenmen gereken alt başlıkları yaz (giyim, tarih, vs.). Üzerinde çalışmayı
tamamladığın konulara ait şekilleri sarıya boya. Böylece nasıl
ilerlediğini ve posterin yavaş yavaş sapsarı olduğunu göreceksin. Kitabın ikinci bölümünde «Öğrenme posteri hazırlamak»
tekniği ayrıntılı olarak anlatılmaktadır (T4).
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Tebrikler! Alıştırma Programını (Neredeyse) Bitirdin
Alıştırma programını buraya kadar uyguladıysan seni tebrik
ediyoruz. Bu programda birçok şey öğrendin ve öğrenme
uzmanlarının kullandığı yöntemleri uygulamaya başladın. Sana
bol şans ve başarı diliyoruz!
Eğer (henüz) programın tamamını bitiremediysen, devam et ve
programı bitir. Bunu yapmaya değeceğini göreceksin!
Son bir alıştırmamız daha var. Bu alıştırma sana bu kitapla çalışırken neler öğrendiğini düşündürmeyi ve neleri
geliştirebileceğini buldurmayı hedefliyor.

Tebrikler!

Alıştırma 10: Son Alıştırma
Alıştırma programını kıvançla bitirdikten sonra geriye dönüp bakmak istiyoruz. Bazı alıştırmalarda (1,2,4,5 ve 8) notlar almıştın.
Bu notları tekrar oku. Programın her gününü kitabın sayfalarını
tek tek çevirerek anımsamaya çalış. Aşağıdaki konular hakkında
düşün ve notlar al.

u

Bu programda neler öğrendin, eskiye göre neleri daha iyi
yapıyorsun?

u

Neler iyi gitmedi, hangi konularda kendini geliştirmen gerekir?

u

İyi gitmeyen şeyleri nasıl değiştirebilirsin? Bir öneri getir.
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