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Rehberlik 
 

NASIL VERİMLİ DERS ÇALIŞABİLİRİM? 

Merhaba kuzucuk, bu hafta yine birlikteyiz. Umarım beni her hafta takip edebiliyorsundur. Okullar 

açıldı, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştun. Eee artık ders çalışma zamanı geldi, değil mi?  

Peki, “ders çalışmak” senin için ne anlam ifade ediyor? Evet, bazen bu durum zor ve karmaşık olabiliyor. 

İsteksiz olmanı anlıyorum. Sana yardım etmek için birkaç önerim var.  

Haydi gel, nasıl ders çalışacağımıza birlikte bakalım. 

1- Neden ders çalışmalıyım, sorusuna cevap bul. Sahi, büyüyünce hangi mesleği yapmak istiyordun😊? 

Bu mesleğe kavuşmanın ilk adımı ders çalışmak olabilir. Amaca yönelik çalışmalar her zaman kalıcı olur. 

Ayrıca hepimizin hayatında bazı sorumluluklar var. Öğretmen okula gelip ders anlatmalı, doktor hastalarına 

bakmalı, polis kötüleri yakalamalı, bahçıvan çiçekleri sulamalı; senin de sorumluluğun derslerine çalışmak. 

Hedef ve sorumlulukların ölçüsünde hemen harekete geçmelisin. 

2- Çalışma ortamını düzenle. Çalışacağın yer yeterince aydınlık olmalı, odayı sık sık havalandırmayı 

ihmal etme, odanın çok soğuk ya da çok sıcak olmamasına dikkat et. Bunları yapmak mümkün değilse eğer 

sakin ve sessiz ortamları tercih etmen şu an için yeterli olacaktır. Gerekli olduğunda ulaşmak için vakit harcama 

diye ders kitaplarını ve ders araç gereçlerini yanında bulundur. Ayrıca masa başında çalışmalısın, televizyonun 

önünde ya da müzik dinlerken ders çalışılamayacağını da bil 😊 

3- Tekrar et. Çalıştığın konuyu belli aralıklarla tekrar etmen çok önemli. Örneğin hafta içi çalıştığın 

konuyu hafta sonu, bütün bir ay çalıştıklarını ise ayda bir tekrar etmeni öneririm. 

4- Okuma becerisi edin. Ders çalışmanın olmazsa olmazı okumaktır. Bu beceriyi edinmek bir müzik aletini 

öğrenmeye benzer. Yavaş yavaş bu alışkanlığı edinebilirsin. İlgini çekebilecek, seni bambaşka bir dünyaya 

götürecek kitaplar var. İstersen bir gün sana okuyabileceğin kitapların listesini hazırlarım 😊 

5- Etkin dinleme becerisi edin. Etkin okumada olduğu gibi etkin dinleme de seni hedefine götürecektir. 

Bunu şu şekilde yapabilirsin:  

- Öğretmenini iyi gözlemle. Öğretmenin çok önemli konuları nasıl anlattığına bak. 

- Anlatılan konunun ana fikri nedir, sorusuna verdiğin cevap o konuyu anlamanda yardımcı olacaktır. 

- Öğretmeninin vurguladığı ve ısrarla tekrar ettiği yerlere odaklan.  

- Derse olabildiğince çok katıl. Soru sor. Fikrini söyle. Dersten kopmamaya çalış.  

- Konuyla ilgili düşüncelerini arkadaşlarınla paylaşabilirsin ya da konuyu başka kaynaklardan da 

araştırabilirsin. 

6- Derse hazırlıklı gel ve mutlaka not tut. Mümkünse her dersi farklı bir deftere not al, not alırken yazı 

düzenine dikkat et ve olabildiğince renkli kalemler kullan. (Defterin ne kadar güzel görünürse çalışma 

isteğinin de o kadar artacağına eminim.) 

Ve;  

İyi beslen, susuz kalma, hayal kur, hedefine kilitlen, dersi derste dinle. 

Gelecek hafta görüşürüz 😊 
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