
HB

Rehberlik ve 
Psikolojik Danışma

Servisi Bülteni

Kasım  2018    Sayı:27
 

SP é c i f i q u e 

Başarıya

Giden Yol:

“Dinle,Oku,

Tekrar Et”
Bu sayımızda en
etkili ders çalışma
yöntemlerinden
bazılarını sizlerle
paylaşıyoruz...

Rehberlik 
Servisi 
Dijital 
Yayınları

SPécifique
Rehberlik Servisi Bülteni

SPot!
Yükseköğretim Dergisi

©2018

Ders Çalışmanın Dayanılmaz Hafifliği
“Saatlerce  ders  çalıştım  ama  şimdi  hiçbir
şey hatırlamıyorum.”

Bu cümleyi eğitim hayatınız boyunca en az
bir  kere  kurmuşsunuzdur.  Ders
çalışmışsınızdır  ancak  ama  yine  de
derslerde,  sınavlarda  yapamamışsınızdır.
Bunun  nedeni  yeterli  ders  çalışmamanız
değil; etkili ders çalışmamanızdır.

Sınav  haftası  öncesinde  çoğu  öğrencinin
sınav  konularıyla  ilgili  bütün  notlarını  peş
peşe  okuyup  ezberlemeye  çalıştığı  sıkça
görülen  bir  yöntemdir.  Ancak  ne  yazık  ki
ezber,  etkili  çalışma  yöntemlerinden  biri
değildir!

Bir  anda  bütün  konuları  peş  peşe
ezberlemeye  çalışmak  yerine  sık  sık  ders
tekrarı  yapmak,  hem  konuların  daha  iyi
kavranması  hem  de  bilgilerin  kalıcılığı
açısından önemlidir. 

Ders tekrarı, o gün okulda işlenen konulara
kısaca göz gezdirilen, bir ders için en fazla
10 dakika sürmesi  gereken bir yöntemdir.
Tekrar  yaparken  not  tutmayı  denerseniz,
akılda  kalıcılığın  sadece  okuyup  geçmeye
göre daha fazla arttığını göreceksiniz.

Tekrarın  faydası  sadece  hatırlamayı
sağlamak  değildir.  Tekrar  edilen  konular
daha  iyi  öğrenilir.  Bir  konu,  ilk
öğrenildiğinde çok iyi  anlaşılsa bile bilgiler
beynin  öğrenme  merkezinde  tam  olarak
oturmaz. Aynı konu birkaç defa daha tekrar
edilirse  beyin bilgileri  yeniden tazeler,  eski
bilgilerle de bağlantılı hâle getirir.

Tekrar yaparken  not tutabilir  veya eskiden
tutulmuş  notları  hızlıca  gözden
geçirebilirsiniz.  Böylece  sahip  olduğunuz
bilgiler  diğer  bilgilerle  daha  sağlam  bir
şekilde ilişkilendirilir. 

Ders çalışma yöntemleri arasında tüm dünyada
etkin  olarak  kullanılan  iki  yöntemi  gözden
geçirelim:

Etkili Okuma Tekniği : İ S O A  T

İ: İncele: Okunacak konunun ana alt başlıkları
ile  konuların  ilk  ve  son  paragraflarını  gözden
geçirin, ama konuyu bütünüyle okumayın.

S: Sor: İncelenen konuyla ilgili  olarak ayrıntılı
sorular hazırlayın. Sorular bir yere not edin.

O:  Oku: Konu  hazırlanan  soruların  hepsine
cevap vereceğiniz şekilde gerekirse tekrar tekrar
okuyun.

A: Anlat : Okuduğunuz konuyu yine soruların
cevaplarını vererek kendinize anlatın.

T:  Tekrar:  Çalıştığınız  konuyu belli  aralıklarla
tekrar edin. Örneğin hafta içi çalıştığınız konuyu
hafta sonu, bütün bir ay çalıştıklarınızı ise ayda
bir tekrar edin.

Etkili Dinleme Tekniği : İ F İ K A N
 
İ:  İzle: Öğretmenin  çok  önemli  konuları  nasıl
anlattığını  ve  konunun  ne  derece  önemli
olduğunu anlayın.

F: Fikirler: Her konunun ana ve yan fikirlerini
belirlemeye çalışın.

İ:  İşaretler: Öğretmenin anlattığı  konuda soru
gelebilecek yerlerin ipuçlarını görüp, bu bölümleri
dikkatle takip edin. 

K: Katıl:  Gerektiğinde soru sormayı deneyin,
dersten kopmayı bu yolla engellemeye çalışın. 

A:  Araştır:  Öğrendiklerinizi  arkadaşlarınızla
paylaşın, başka kaynaklardan yararlanın.  

N: Not Tut: Yazılı hale getirmediğiniz bilgiyi çok
çabuk unutursunuz. Ders sırasında çok detaya
girmeseniz de bol bol söylenenleri not alın.


