


PLANLI ÇALIŞMA
Her işin bir yöntemi ve tekniği vardır. Hayatımızın önemli bir bölümünü kapsayan okul ve ders çalışma ile 

ilgili yöntem ve teknikleri bilmek, öğrenmek bizlerin daha az enerji  harcayarak amaçlarımızı gerçekleştirmemizi 
sağlayacaktır.

Amacınıza ulaşmak için hangi dersi ne kadar çalışacağınızı, ne zaman çalışabileceğinizi, ne kadar gayret gös-
termeniz gerektiğini bilmek önemlidir.

Zamanı en verimli şekilde değerlendirmek için her etkinliği planlayarak yapmak gerekir. Planlı çalışma baştan 
sona amaçlı bir iştir.

Planlı Çalışma Bir Öğrenciye 
Aşağıda Yer Alan Konularda Yararlar Sağlar
• Bir işin hazırlanmasında kendisine yeterli zamanı ayırmasınısağlar.
• Daha etkin olmasına yardımcı olur.
• Kendisine güvenini artırır.
• Sorunlarını çözmesini kolaylaştırır.
• Doğru karar vermesini sağlar ve kararsızlıktan kurtarır.
• Daha az fakat daha etkili çalışmayısağlar.
• Çalışma isteği kaybolmaz.
• Sınava az kaldı, yetişmeyecek korkusunu yokeder.
• Diğer işlere de vakitkalır.
• Hangi konuyu ne kadar sürede bitirebileceği  konusunda yol gösterir.
• Zamanı etkin bir şekilde kullanmasını sağlar.
• Neye nereden başlayacağına karar vermesine yardımeder.
• Bilgilerini ne kadar özümsediğin görmesineyardımcıolur.
• Ne zaman dinlenip ne zaman çalışacağınıza karar vermesini sağlar.
• Geleceğine bir adım daha yaklaşmasınıkolaylaştırır.
• Güven ve motivasyon artırır.

Plan Hazırlarken Aşağıda Yer Verilen Konulara Dikkat Edilmelidir
• Çalışmak için ayrılacak saatler saptanırken, çalışılacak dersin verildiği gün ve saate yakın olmasına dikkat

edilmelidir. Bu durum unutmayı azaltır, öğrenileni pekiştirir.
• Haftalık çalışma planı yaparken, her gün, hangi saatlerde hangi etkinliği yaptığınızı düşünerek her etkin-

lik için belli zamanlar ayırın. Dersi en verimli çalışabilmeniz için yapmanız gereken şey dersinizi engelleyecek 
etkenlerin en az olduğu saatleri çalışmaya ayırmaktır.Bu günlük faaliyetlerinizi “öncelik sırasına” koymanız anla-
mına gelir.

• Genellikle en zor dersleri, en iyi anladığınız saatlerde çalışmamız gerekir. En verimli saatler sabah saatleri
ve yatmadan hemen öncekisaatlerdir.

• Yemekten sonra yarım saat ara vermek iyiolur.
• Çalışmak için belirlediğiniz saatler,yorgun olmayacağınız ve çalışma dışında herşeye “hayır”diyebileceği-

niz saatler olsun.
• Programı tamamladığınızda, programda değişiklik yapma ihtiyacı duyup duymadığınızı kontrol edin,
• Çalışmak için belirlediğiniz saatte çalışma odanızda ve masanızda olun. Çalışma  isteğiniz yoksa bile lüt-

fen masadan kalkmayın ve başka bir şeyle ilgilenmeyin
• Çalışma planında hep derse yer vermek doğru değildir. Arkadaşınıza, ailenize, sinemaya vb. birçok sosyal

etkinliğe de çalışma planınızda yer verin. Bu ders dışı faaliyetleri mutlaka saati saatine planınıza yazın.

Nasıl Bir Zamanlama, Ders Çalışırken En Yüksek Verimi Sağlar?
• 45’+5’+10’=60’
• 45 dakika ders çalıştıktan sonra, 5 dakika çalıştığınız konuları gözdengeçirmelisiniz
• Her çalışma süresinden sonra da 10 dakikalık bir dinlenme arası vermelisiniz

Çalışma Planı Neleri İçermelidir?
• O gün öğrenilen konuların tekrarını ve testçözümünü,
• Ödevlerin tamamlanmasını,
• Bir gün sonra işlenecek konuların önhazırlığını,



Çalışma Planını Hazırlarken Hangi Adımlar İzlenmelidir?
1.Aşama
• Eksiklerinizi tespit etmeli,
• Her ders ile ilgili hangi konuları öğreneceğinizi belirlemeli ve sıralamalısınız.
2.Aşama
• Belirlediğiniz konuları haftanın günlerine bölmeli ve her günü bir veya birkaç konu çalışacak şekildeayarla-

malısınız.
3.Aşama
• Günlük ders çalışma zamanınızı,
• Okuldaki sürenizi,
• Sosyal aktivitelerinizi,
• Fizyolojik ihtiyaçlarınızı gidereceğiniz süreleri dikkatealmalısınız.

 » İdeal program, uygulanabilen programdır.
 » Ağır değil, esnek bir yapıdaolmalıdır.
 » Aynı güne ait dersler içeriği birbirine benzemeyenlerden oluşmalıdır.
 » Bir derse ait süre 4-5 saat gibi uzun bir zaman diliminesarkmamalıdır.
 » Mantık içerikli dersler, sabah saatlerine, yorum içerikli dersler ise akşam saatlerine denk getirilmelidir.
 » Hazırlanan programa zorunluluktan değil sorumluluk taşıyarak uyulmalıdır.
 » Önemli olan programı kiminle hazırladığınız değil, programın uygulanabilir olupolmadığıdır.
 » Programın içeriği öncelikle konu tekrarına çoğunlukla ise ders çalışmaya ayrılmalıdır.
 » Günlük, haftalık ve aylık tekrarlar programa yansıtılmalıdır.
 » Sene başındaki program yapısı ile sene ortası ve sonundaki program yapısı birbirinden farklı olmalıdır.

Başarılı olmak için planlı çalışmak şarttır. Dönemlik, haftalık ve günlük plan mutlaka yapılmalıdır. Herkesin 
programı ihtiyaçlarına ve önceliklerine göre farklı olacaktır. Plan yapmadan önce öğrenci günlük alışkanlıklarını 
değiştirmeden dürüst olarak ne yaptığını yazmalıdır. Yaptığı etkinlikler için gerekli süreleri saptamalıdır. Bunun 
için şöyle bir form kullanılabilir.

Elde edilen sonuçlar öğrencinin gerçekçi bir plan hazırlamasına yardımcı olur.  Hazırlanan planlar öncedenenir 
ve daha sonra gerekli düzeltmeler yapılır.
Öğrencilerin derslerinde daha başarılı olmaları ve istedikleri etkinlikleri gerçekleştirebilmeleri için dönemlik, 
haftalık ve günlük plan hazırlamaları gerekmektedir.

1. Dönem planı: Dönem planı için bir takvim kullanılabilir ve bu takvim görülecek bir yere asılır. Akademik 
dönem için önemli tarihleri gösteren bu takvim; sınavları, ödev tarihlerini, toplantıları ve öğrencinin gereksinim 
duyduğu durumları içermelidir. Böylece öğrenci  ileride ne  yapması gerektiğini bilir ve sınava hazırlanma, ödev 
hazırlama gibi zorunlulukların üst üste gelmesini ve doğacak karışıklıkların oluşmasını önler.
2. Haftalık plan: Bir hafta boyunca tüm görevleri planlamak için hazırlanır. Sınaviçin  hazırlanma,  ders kitabı-
nı okuma, çalışma gibi etkinlikler için zaman ayrılır. Haftalık plan yapılırken esnek davranmalı, çok şey yapmak 
planlanmamalıdır. Birçok şeyi kötü biçimde yapmaktansa birkaç şeyi  iyi yapmak daha yararlıdır. En iyi plan bile 
uyulmazsa yararlı olmaz. Plan öğrencinin yaşamına uygun hale gelinceye kadar üzerinde çalışılmalı vedüzenlen-
melidir.
3. Günlük plan: Günlük planda şu etkinlikler yer almalıdır;
• Uykudan kalkılan saat
• Kahvaltının bitiş saati
• Okula geliş-gidiş saati
• Ulaşımda geçen süre
• Yemek için verilen aralar
• Öğrenmek için ayrılan süre
• Dinlenme,gezme,spor,TVizleme,arkadaşlarla beraber olmak için belirlenen süreler
• Tekrar yapmak için ayrılan süreler
• Ev ödevine ayrılan süreler
• Uykuda geçen süre



Aylık çalışma çizelgesinde ay içinde en önemli günler işaretlenmelidir. Örneğin, sınav tarihleri, doğum günleri, 
sizin için önemli diğer günler gibi. Böylece hangi dönemde daha fazla dersçalışıp daha az eğleneceğinizi, hangi dö-
nemde de daha fazla eğlenerek dinlenip daha az ders çalışmaya zaman ayırmanız gerektiğini kolayca görebilirsiniz. 
Aylık plan haftalık plana yol gösterici olması açısından önemlidir.

Bir günde yapılacak etkinlikler önce sıralanmalı, sonra önem sırasına göre sınıflandırılmalıdır. Birinci derecede 
çok önemli ve mutlaka yapılması gerekenler, ikinci derecede önemli ve üçüncü derecede az önemli yani yapılmasa 
da olabilecek etkinlikler. Böylece sınıflanan etkinlikler önem derecesine göre günlük plana yerleştirilmelidir. Ancak,  
plan yaparken  zihinsel  çalışmalar  açısından  en  verimli saatlere bize güç gelen ve dikkat gerektiren etkinliklerin 
yerleştirilmesi gerekir.

Sabah 10:00 ve öğleden sonra 15:00 saatleri civarında zihinsel enerji yüksektir.  Bu durum dikkate alınarak, 
belirtilen saatlere ciddi çalışmalar yerleştirilmelidir. Günlük planımızı yaparken aşağıdaki grafiği dikkatealmalıyız.

Örnek Aylık Çalışma Çizelgesi

Örnek Haftalık Çalışma Çizelgesi

Zihinsel Çalışmada Saatlere Göre Verim Grafiği



İnsanın hatırlama eğrisi, öğrenme işleminden kısa bir süre sonra yükselir ve sonra oldukça dik bir şekilde düşer. 
24 saat içinde ayrıntıların %80’iunutulur.

Çalışma Planı Uygulandıktan Sonra Ne Yapılmalıdır?
Çalışma planı hazırlanıp, deneme uygulamasına başlandıktan sonra öğrenci kendisine şu soruları sormalı ve 

objektif olarak cevap vermelidir.
• Bu şekilde zaman geçirmek beni mutlu ediyormu?
• Boşa harcamış olduğum zamanım varmı?
• Çalışmak için harcadığım zamanı gerçekten bunun için miharcadım?
• Çalışma planında beni başarıya götürme yönünde ne gibi yenilikler yapabilirim? Yapmam gerekirmi?
• Çalışma planımda ayırdığım ders çalışma saatleri beni başarıya götürüyor mu? Arttırmalıyım mı? Yoksa 

azaltabilirmiyim?

Kendinizi Ödüllendirin
Planınıza uyduğunuz her güne işaret koyun, hafta sonunda bakın, eğer tüm hafta planınızı aksatmamış iseniz 

kendinizi ödüllendirin ve hedefiniz için bir haftanın daha başarılı bir sonuç ile bittiğini düşünün.

Yararlanılan Kaynaklar
*Binnur YEŞİLYAPRAK (2000): Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Nobel yayın dağıtım.
*Acar BALTAŞ (2001): Üstün Başarı. 19.Baskı. Remzi Kitabevi.
*Suat AYDIN (1998): Eğitimde Uygulamalı Rehberlik. 3.Baskı. Barış basım yayın dağıtım.
*Bilecik Rehberlik Araştırma Merkezi Yayınları

Çalışma Sürelerinin ve Aralıklarının Hesaplanması
Genellikle 45-50 dakikalık bir süre ara vermeden çalışmak için uygun olan süredir. Bundan daha kısa bir süre, 

çalışmanın verimi için yetersiz gelir. Daha uzun bir süre ise konunun dahaçabuk unutulmasına neden olur. İlk 45-
50 dakikadan sonra 10-15 dakika ara verilip yeniden öğrenmeye devam edilirse hatırlama eğrisi daha yükseğe çıkar 
ve öğrenme  kapasitesi  daha  etkin  kullanılmış olur. Çalışılan 45-50 dakika süresince beyne giden  bilgiler,  verilen  
10-15  dakikalık  aralıklarla gerekli yerlere yerleştirilecek ve beyindeki mevcut bilgilerle ilişki kurulacak, böylece 
bilgiler özümsenecektir. Bu dinlenme aralığı, beynin kendi kendine çalışması için boş bırakılmalıdır. Yani zihinsel 
bir etkinlik yapılmamalıdır. Bu süre kısa bir yürüyüş, hafif fiziki aktiviteler, müzik dinleme, gevşeme eksersizleri gibi 
enerjiyi yenileyen uygulamalar iledeğerlendirilebilir.
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