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Öğrenme ve Dikkat



İlk öğren�ld�ğ�nde kısa sürel� hafızaya
alınan b�lg� sık sık kullanıldığında,
tekrar ed�ld�ğ�nde  uzun sürel� hafızaya
geçer ve daha zor unutulur. Bu sebeple
öğren�lenler�n öğrenme ortamı dışında
da kullanılması ve ed�n�len b�lg�ler
hakkında konuşma, bunları başkalarına
aktarma öğrenmen�n kalıcılığını olumlu
yönde etk�lemekted�r. 

ÖĞRENME, ed�n�len b�lg� ve becer�n�n
kalıcı hale gelmes�d�r. Öğren�len b�lg�n�n
kullanılmadığında zamanla unutulma
r�sk� vardır. B�lg�n�n nasıl ed�n�ld�ğ� ve
daha sonra ne sıklıkla kullanıldığı
kalıcılığını etk�ler.   

Öğrenme sürec�nde b�lg�n�n hafızaya
nasıl alındığı etk�l�d�r. Beyn�n sağ ve sol
bölümünün b�rl�kte uyarılması sonucu
öğren�lenler daha kalıcı hale gel�r.
Bunun �ç�n  sev�nç, �lg� görme g�b�
olumlu duyguların  etk�n olduğu
ortamlarda; müz�k, res�m g�b�
etk�nl�klerle öğrenme daha kolay
gerçekleşecekt�r.

Odaklanma ve bunun sürdürüleb�lmes�
�ç�n öğrenme ortamının ses, ışık g�b�
f�z�ksel özell�kler�n�n uygun olması kadar
öğrenc�n�n de f�z�ksel ve ruhsal durumu
önem taşımaktadır. End�şe, yorgunluk ve
stres özell�kle öğrenme �ç�n gerekl� olan
uzun sürel� d�kkat� olumsuz
etk�lemekted�r. 

DİKKAT,   ne zaman uyanıklık sev�yes�n�n
artacağı, d�kkat dağıtıcı unsurlardan
kaçınarak hang� b�lg�lere odaklanılacağı
ve bu b�lg�ler�n nasıl �şlen�p hafızaya
atılacağı sürec�nde rol oynayan karmaşık
b�r s�stemd�r.  

Okul, �ş ve �l�şk�ler de dah�l olmak üzere
b�r çok alanda d�kkat�n farklı türler�
yaşamımızda etk�l�d�r ve özell�kle
öğrenme sırasında öneml� rol oynar.
Öncel�kle öğrenmeye hazır ve uyanık
olmak, d�ğer uyarıcılardan kaçınarak
öğren�lecek unsura odaklanab�lmek ve
odaklanmayı uzun süre devam
ett�reb�lmek gerek�r. 



D�kkat süreler� çeş�tl� nedenlerden 
dolayı farklılık göstereb�l�r. Bazı 

çocuklar daha sık aralıklar vermeye 
�ht�yaç duyarlar. Bu durum tek 
başına sadece b�r farklılıktır, 

bozukluk değ�ld�r.

Telev�zyon karşısında 
saatlerce durab�l�yor, 
ama derste d�kkat�n� 

toparlayamıyor. Demek k� 
�stese yapab�l�yor.  

Ekrandak� görüntüler, sesler sıklıkla
değ�ş�r ve sürekl� aynı şeye

odaklanmayı gerekt�rmez. Ekran
başındayken  etk�n olan d�kkat �le
ders sırasında gereken d�kkat türü 

 farklıdır.

Hata yapmak öğrenme sürec�n�n b�r
parçasıdır. Bey�n zorlandığında

b�lg�n�n geç�ş� hızlanır. Hata
yaptıktan sonra doğrusunu

öğrenmek b�lg�n�n daha kalıcı
olmasında etk�l�d�r.

Öğrenme sürec�nde hata
kabul ed�lemez. B�r çocuk

hata yapıyorsa
öğrenemeyecek demekt�r. 

 Herkes aynı şek�lde
öğren�r. Her çocuk masa
başında kend� kend�ne
okuyup yazarken en �y�

şek�lde çalışır. 

Herkes�n d�kkat süres� 
aynıdır. Farklı d�kkat 
süres� olan b�r çocukta 

d�kkat bozukluğu vardır.

Farklı öğrenme b�ç�mler� 
vardır. Bazı çocuklar 

d�nleyerek, bazıları görerek, 
bazı çocuklar �se  dokunarak, 
yaparak daha �y� öğren�rler. 



. 

Öğrenmeye karşı 
olumlu bir tutum 
benimsemesini 

destekleyin. Merak 
duygusunu 
geliştirerek 

öğrenme için 
hevesli olmasını 

sağlayın.

Dikkatini 
toplayabilmesi ve 
öğrenmenin etkili 

olabilmesi için uyku 
düzenine ve 

beslenmesine önem 
gösterin.

Ekran önünde geçen zamanları 
ayarlayın. Okuma zamanlarını 
arttırın. Bu konuda tüm aile 

ortak bir tutum takının ve siz 
de ona örnek olun.

Öğrendiklerini okul 
dışında oyunlarla,  geziler 

ve sosyal etkinliklerle 
pekiştirmesine yardımcı 

olun. 

Olumsuz duyguların öğrenme ve dikkati de 
olumsuz yönde etkileyeceğini unutmayın. 
Çocuğunuza olumlu duygu ve tavırların 
mevcut olduğu bir ortam sunun. Dersleri 
ve gelecek başarıları konusunda gerçekçi 

ve aynı zamanda teşvik edici geri 
bildirimler verin.  



ÖĞRENMEYİ
ÖĞRENİYORUZ

Ben şarkılarla en
iyi öğreniyorum.

Müzik dinlediğimiz
derslerde dikkatim

dağılmıyor.

Tekrar, öğren�len b�lg�n�n kalıcı olması �ç�nöneml�d�r.  Türkçe  dersler�nde öğrenc�ler�m�z�ned�nd�kler� b�lg�ler� tekrar edeb�lmeler� �ç�n EBAplatformunda b�rçok eğlencel�  etk�nl�ksunulmaktadır. Bunlardan b�r� de SEYYAH adlıoyun. Bu oyundak� karakterler�  �lerlet�rkençocuklarımız, hem Türk�ye'n�n kültürel m�raslarınıöğreneb�l�r hem de Türkçe sorulan sorularıcevaplayarak öğrend�kler�n� pek�şt�reb�l�rler.Hemen oynamak �ç�n yandak� görsele tıklayınız.

Tekrar yapıyorum.
Öğrendiklerimi evde aileme
anlatıyorum. Sergilerde,

filmlerde derste
öğrendiklerimi görmek ilgimi
çekiyor. Oyunlarla egzersiz

yapıyorum.

 
A�le b�lg�lend�rme sem�nerler�m�z�n takv�m�ne ve a�le b�lg�lend�rme bültenler�n�n
tüm sayılarına ulaşmak �ç�n par�sea.meb.gov.tr adres�n� z�yaret etmey�
unutmayınız!                                           

Öğrenme
hayatımızda her

zaman yer alır. İyi
bir yaşam için bilgili

olmak gerekir.

Ayşe, söyle bakalım..
Öğrendiklerini unutmamak

için neler yapıyorsun?

Hasan ne yaparken
en iyi  şekilde
öğreniyorsun?

Ne için öğreniriz Ali,
öğrenmek neden 

 önemlidir?

https://f.eba.gov.tr/seyyah/wbglBuild/index.html

