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ANLAYARAK HIZLI OKUMA EĞİTİMİ 
 

 
 
 
EĞİTİMİN  TANITIMI VE ÖNEMİ:   İnsan beyninin ve gözünün koordineli bir şekilde çalışması ile dakikada 500 
kelimeden daha fazla anlayarak okuyabilme kapasitesi vardır.Sahip olduğumuz bu yüksek okuma hızı kapasitemize 
ulaşabilmek için bazı özel teknikleri öğrenmek ve uygulamak gerekir. 
 
Beynin işlem kapasitesi çok yüksektir.Dakikada 1000 kelimeyi işler.Dakika da 150-200 kelime gönderdiğinizde 800 
kelimelik açık olur.Beyin bu açığı farklı şeylerle meşgul olarak kapatır.Konsantrasyon bozulur. Oysa hızlı okumada 
mesajlar arasında boşluk kalmayacağından daha iyi konsantre olunur ve dışarıyla ilişki kesilir. Hızlı ve etkili 
okuma daha hızlı düşünmeye ve düşünceleri toparlamaya zorlar. 
 
EĞİTİM SÜRESİ: 4 gün x 4 saat =  16 saat 
 
EĞİTİMİN  İÇERİĞİ 
 
– Mevcut okuma alışkanlıklarının değerlendirilmesi 
– Hızlı okuma ve anlamaya yönelik olumsuz tutumlar 
– Bedensel ve zihinsel hazırlık 
– Öğrenme düzeyleri ve hızlı okumaya uyarlama 
– Beynimizin temel çalışma prensipleri (Bilinçli zihin – bilinçaltı zihin ilişkisi) 
– Hızlı okuma engelleri 
– Heceleme, iç-dış seslendirme, geriye dönüş 
– Beynin sağ-sol loblarının etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi 
– Göze esneklik ve çeviklik kazandıran egzersizler 
– Göz-beyin uyumu 
– Gözün ritmik bakma ve akıcı sıçrama hareketleri 
– Gözün yatay ve dikey görme alanını genişletme 
– Dikkat yoğunluğu ve dikkat odaklanması çalışmaları 
– Çeşitli hızlı okuma teknikleri 
– Hızlı algılama çalışmaları 
– Kitap okuma sevgisi ve alışkanlığının geliştirilmesi 
– Yaşantıya Entegrasyon ve Özümseme: 21 Gün Anlayarak Hızlı Okuma Bilgisayar Programı Egzersizi 
 
 
EĞİTİMİN SONUNDA KATILIMCILAR: 
 
– Aynı süre içerisinde daha fazla okuma imkanı bulacaklar                                                                            
– Böylece zamandan tasarruf etmiş olacaklar.                                                                                            
– Okuduklarını daha iyi anlayacak ve hatırlayacaklar                                                                                     
– Öğrenim hızını ve bilgi seviyeni artıracaklar                                                                                           
– Hızlı okuyarak zihin hareketlerini hızlandıracak ve karar verme işlemlerini çabuk geliştirecekler 

 


