
 
            

            

ZAMANI ETKİLİ KULLANMA VE YÖNETME 

Çoğu zaman çocuklarınızdan; ders çalışmak için yeterli zaman bulamıyorum, ödevlerimi 

yetiştiremedim, okumaya zamanım yok, yazmaya zamanım yok, soruları yapacaktım, ancak 

zamanım yetmedi, vb. Bahaneleri sıkça duyarsınız. Çocuklarınızın hem okul hem de tüm 

hayatları boyunca başarılı olmaları için, edinmeleri gereken belki de en önemli konu zamanı 

yönetmeyi bilmeleridir. 

 

 Zaman; yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, satın alınması mümkün olmayan bir 

kaynaktır. Çoğunlukla yeterli olmadığından  şikayetçi olduğumuz; her zaman tasarruf etmeye 

çalıştığımız, çoğunlukla kaybettiğimiz durumdur. Zamanımızı nasıl değerlendirebileceğimize 

ilişkin doğru kararlar vermek, etrafta bulunan herhangi bir işi verimli şekilde yapmaktan daha 

önemlidir. Başarılı öğrencilerin diğer öğrencilerden daha fazla zamanı yoktur, bu öğrenciler 

zamanı etkili kullandıkları için başarılıdırlar.  

 

Zaman; öncelikler doğrultusunda kullanılırsa kontrol altına alınabilir. Önceliklerin belirlenmesi, 

zamanı planlamada ilk adımdır. Yaşam, yapmak istenen ve yapmak zorunda olunan 

eylemlerden oluşur. Çoğu zaman bu ikisi arasında seçim yapmak zordur. Öğrenciler de 

eğlence ile öğrenci olmanın sorumlulukları arasında çelişki yaşarlar.  

 

 

                              Zaman yönetmeye nasıl başlamalı? 

 

Zaman denetimi yapmak düzgün ve ters giden şeyler üzerinde konuşma ve düşünme 

fırsatıdır.  Zamanını yönetebilmek için çocuğunuzun hedeflerini belirlemesine yardımcı 

olun. Daha sonra önceliklerini nasıl belirlemeyebileceğini öğretin. Yapması gereken ve 

yapmak istediklerini ayırt etmeyi onunla çalışın. Her şeyi bir anda düzgün bir şekilde 



 
yapamayacağını, öncelik sıralaması yapmasının önemini belirtin. O gün veya o hafta 

yapılması gerekenler, yapmak istediklerim diye bir liste hazırladıktan sonra yapılması 

şart olanlar ve yapmak istediklerini ayrı işaretleme yaparak öncelik belirlemeyi 

öğrenebilir. 

                Çocuğunuzun zamanını doğru yönetebilmesine yardımcı olabilmek için; 

  Ajanda kullanması, 

 Günlük, haftalık, aylık planlar yapması, 

 Yapılacak işlerin listesini hazırlaması  

 Zamanını planlarken en önemli işleri en verimli saatlerde yapması,  

 Hayır diyebilmeyi öğrenmesi,  

 Yapılacak işlere zaman sınırlaması koyması, 

 Hoşlanılmayan işleri öncelikle tamamlanması ve sonuç olarak bir işi 

başarınca kendini ödüllendirmesi konusunda teşvik edebilirsiniz.  

Ayrıca zamanlama konusunda ve zamanınızı etkili kullanma konusunda çocuğunuza iyi bir rol 

model olun. Çocuğunuza söz verdiğiniz saatlere sadık kalmaya çalışın. İşe giderken geç 

kaldım telaşını, yetiştiremediğiniz bir projeyle ilgili olan kaygınızı çocuğunuzun önünde 

yaşamamaya özen gösterin. Çocuğunuz zaman yönetimini iyi yapmadığında sonuçlarını 

çocuğunuzun yaşamasına fırsat verin. Çocuğunuza ödev zamanını etkin kullanmadığında 

yapmak istediği etkinliklere daha az zamanı kaldığını anlatın. 

Öğrencinin Ders Çalışma Sürecini Etkin Kullanabilmesi İçin Öneriler; 

      Öğrenciler bedensel, zihinsel, duygusal yapıları, ilgileri ve yetenekleri bakımından 

birbirlerinden farklıdır. Bir öğrencinin isteyerek çalıştığı ve hemen öğrendiği bir dersi başka 

bir öğrenci zor öğrenebilir. Bir başka öğrenci ise çabuk yorulabilir ya da çalışmak 



 
istemeyebilir. Bu nedenle, bir ders ya da konu içinde ayrılacak süre öğrenciden öğrenciye 

değişebilir. 

                    Öğrenci; 

•Hangi derse hangi saatte çalışacağına kendisi karar vermelidir. 

• Çalışma için ayıracağı zamanı saptarken, çalışacağı dersin, okuldaki dersin 

gününe ve saatine yakın olmasına dikkat etmelidir.  

• En verimli çalışma ‘aralıklı’ çalışmadır. Ara vermeden uzun süre çalışmak 

kadar, uzun süre molalar vererek yapılan çalışma da verimsizdir. Örneğin 

konunun içeriğine göre 20-30 dk çalıştıktan sonra 10 ara vermesi gibi. 

• Birbirine benzeyen iki dersi üst üste çalışmamalıdır. Örneğin, Türkçe dersinden 

sonra Sosyal Bilgiler dersine çalışmak yerine matematik dersini çalışmak çok 

daha uygundur. 

• Yatmadan önce on dakika süreyle, o gün çalıştığı dersleri tekrarlayarak uykuya 

geçmesi ve sabah kalkınca aynı tekrarı bir kez daha yapması, öğrenilenleri 

korumasını sağlar. . 
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