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Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi 

Zaman Yönetimi 
Başarı, zamanın önceliklerimize göre yönetilmesi ile gelir. Öğrenci, zamanını 

verimli kullanmış ise mutludur. Zaman yönetimi denince akla gelen derslerin 

periyodik arkalıklılar ile çalışması demek değildir. Planlı bir hayatı yaşamaktır.  

 

Sevgili öğrenciler, ders çalışmak zamanın verimli kullanıldığını gösterir ancak 

ders çalışmak dışında zamanın başka aktiviteler ile planlanmaması arzu edilen 

bir durum değildir. 

 

Ne yapılmalı? 

Kendimize göre önceliklerimizi belirlemeliyiz. Zamanı yönetirken önceliklerimizi dikkate almalıyız. Yaşadığımız ortamın 

bizlere sunduğu imkânları göz önünde bulundurmalıyız. 

 

Öğrenci, kendi uğraş alanın büyük kısmını kaplayan dersler konusuna öncelik vermelidir. Zamanını verimli kullandığı ölçüde 

ders çalışma süresi azalacak diğer aktivitelerine de istediği zamanı ayırmış olacaktır. 

 

Ev veya pansiyon ortamında kalmak imkânlar açısında farklılık gösterse de her iki ortamda da zamanın verimli kullanılması, 

planlanması zorunluluktur. Disiplin ve kararlılık gerektiren bir durum yaşam felsefemiz olmalıdır. 

 

Okula gidiş, okulda geçirilen süre “okuldan eve ve pansiyona gelme dinlenme- aktiviteler- yemek- ders çalışma- işlenen 

konuların tekrarı- gelecek dersin konusuna ön hazırlık – derslerde öğretmenin verdiği geri bildirimlerin 

değerlendirilmesi” gibi aktiviteler dikkatlice analiz edilerek günlük planın deneme yanılma yoluyla oluşmasın katkı sağlar.  

 

Akademik olarak başarılı olduğumuz gibi kişisel–sosyal yaşantımızda da başarılı oluruz. Bizlerin kendi gelişimimiz için 

yaptığımız aktiviteler başarıya ulaşmamızda bizlere katkı sağlar. 

 

Derslerde öğretmeni dikkatlice dinlemek, anlamadığımız konuları sormak, not tutmak, eve ve pansiyona döndüğümüzde de 

zaman çizelgemize göre notlarımızı düzenlemek, tekrar yapmak, bir sonraki dersin hazırlığı yapılması gerekendir. Dersi 

dinlemek. Not almak. Anlamadığımızı öğretmene sormak ders süresince önemli katılımlardır. 

 

Ders sürecine başarılı katılım sağlayan öğrenci ev ve pansiyon ortamında okuldaki eksik öğrenmelerini tekrarlar ile telafi eder. 

Unutmayalım ki, günlük, haftalık ve aylık tekrarlar öğrenmelerimizin pekişmesini ve akılda kalmasını sağlayacaktır. Sınavın 

olduğu akşama pek bir şey kalmayacaktır. Bu durum hiç şüphesiz iyi bir planlamanın marifeti olacaktır. 

 

Diğer aktiviteler. Sportif faaliyetler, kitap okuma, tiyatro, film izleme, hayata dair aktiviteler denebilir. Planlama ve uygulama 

öğrencinin bedenen ve ruhen iyi olma haline katkı sağlayacaktır. 

 

Planlama ve uygulamanın emek gerektirdiği, başarı yolculuğunda gerekli olduğu görülür. Tesadüf ve şanslara işimizi 

bırakmamak bizleri motive edecektir.  

 

Öğrenme etkinliklerimizde öğrenme stillerimizi tanımak ve ona uygun ortam ve yöntemlerde gerçekleştirmeye çalışmak bizlere 

zor gibi görünen durumları aşmamıza katkı sağlayacaktır. 

 

İyi planlama, planlamayı uygulayacağımız ortam, yöntem ve öğrenme stilleri bizlere katkı sağlayacaktır. 

 

Süreçte zorlandığımızda, yardım almak istediğimizde okul rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli bulunan rehber 

öğretmen/psikolojik danışmanlardan yardım alabiliriz. 

 

Unutmayalım ki, insan geleceğini planlayan ve seçim yapma şansına sahip olan tek canlıdır.  

 

Zamanımızı planlamada da bu söylemin anlamına uygun hareket edebiliriz. Önceliklerimizi hayata ancak iyi hazırlanmış bir 

planla geçirebiliriz. 

 

Kararlılık ve disiplin bizleri başarıya götürür. Başarı demek, hedefinize vardınız, cümlesini duymaktır. İyi bir plan 

kılavuzunuzdur. 
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