
YÜZME VE OKUL 
 
Yüzücü olarak öğrendiğimiz hazırlanma, planlama, güven ve zaman kullanımı gibi 
beceriler ayrıca çok iyi bir öğrenci olmamıza da yardım edebilir. Sabah alarm saat 
05.00’de çalar… Yataktan kalkarsınız… Yersiniz… Havuza gidersiniz… Yüzersin… 
Gidersiniz… Tekrar yersiniz… Havuza gidersiniz… Yüzersin… Eve saat 19.00’da 
gelirsiniz. Yorgunsunuz… Ve… Yapılacak ev ödevleriniz vardır. 
         
Eyvah! 
Nasıl yapacaksınız? Nasıl sıkı çalışacak ve iyi notlar alacaksınız, aynı zamanda sıkı 
çalışıp hızlı yüzeceksiniz?  
 
Endişelenmeyin. İşte bazı pratik ipuçları: 
 

•     Ders programınızın ve antrenman programınızın kontrolü altındasınızdır. Okul 
arkadaşlarımız ne derlerlerse desinler veya ne yaparlarsa yapsınlar başarı 
kesinlikle sizin kararınıza bağlıdır. Antrenmanları ve dersleri istediğiniz 
sonuçları alacak şekilde yapın. Eğer arkadaşlarınız ders çalışmayı sıkıcı 
buluyorlarsa yeni arkadaşlar bulun. 

•     Okul danışmanları ile görüşerek size çalışma planı yapmalarını isteyin  
•     Öğretmenlerinizle ve danışmanlarınızla okul hayatınızla birlikte yüzme 

antrenmanlarınızı da bir arada yürütmedeki istek ve kararlılığınızı konuşun. 
Belki de hedeflerinizi gerçekleştirmede yardımcı olmaya hazırdırlar ve de 
sınıfta diğer çalışma rutinlerinde daha esnek olabilirler. 

•     Olasılıklar, o an olandan daha önemli değildir. Yılsonundaki sınav için 
şimdiden kaygılanmaya başlamayın. Her gün her derste, her ödevde eldeki 
küçük işleri yapmaya odaklanın. 

•     Stresin %90’nı yapılması gereken işlerin yapılmadığında oluşur. Çalışmaya 
başlamak için en iyi zaman bugündür. 

•     Her gün ekstradan 1,5 saat çalışma her hafta için ekstra 1 gün çalışma 
demektir. Zamanınızı kontrol altına alın. Asla olmak istediğiniz kişi için geç 
kalmış sayılmazsınız. 

•     Nasıl etkili çalışılacağıyla ilgili kitaplar okuyun. Tıpkı yüzme tekniğinizi 
geliştirmeye başlamadan önce o konu hakkında bilgilenmeniz gerektiği gibi. 

•    Yataktan erken kalkın ve dinlenik ve zinde iken ders çalışın. Yorgunken 
antrenman yapabilir ve ilerleme sağlarsınız. Ancak yorgunken ders çalışmak 
başarısızlığın reçetesidir. 

•    Tatillerde ve okul aralarında kendiniz veya grup olarak ekstra çalışmalar 
yapın. 

•     Gün içinde boş zamanlarınızda üzerinizde çalışma baskısı olmadan çalışmayı 
deneyin. 

•     Acil olanı önce yapın. Gerisi kendini tamamlar. İlk yapılacakları ilk yapın. En 
zor okul ödevlerinizi çalışma periyodunun başlangıcında en az yorgun 
olduğunuzda yapın. 

•     Her ne olursa olsun, başka bir bakış şekli mutlaka vardır. Hiçbir şey ilk 
göründüğü kadar kötü değildir. Eğer sizi bir sonraki sefer A olmak için daha 
sıkı çalışmanıza sebep oluyorsa C olmak o kadar kötü bir şey değildir. 
Hatalarınızdan mutlaka bir şey öğrenin. 



•     Bir şey ters giderse ne olur? Plan yapın, ikinci bir plan daha yapın ve ikinci 
planda önlemini alın. Asla, plan yapmayarak başarısızlığı planlamayın! 

•     Asla pes etmeyin. Daima başka bir yol vardır. Kendinize “Yapabilirim” 
stratejisi geliştirin. (“yapamam” stratejisi değil) 

•     Başarı asla garanti değildir. Ancak başarılı olma olasılığını arttırma şansını 
çalışma programı ve yüzme antrenman programını planlayarak seçebilirsiniz. 
Böylece başarılı olma olasılığınızı arttırmış olursunuz. 

•     Sıradan ve sıra dışı olma arasındaki fark küçük ekstralardır. Her gün 30 dk az 
TV ve 30 dk ekstra matematik çalışma veya her gün 30 dk az video oyunu ve 
onun yerine ders konusunda 5 yeni kelime ezberleme arasındaki küçük ekstra 
farklılıklar sıra dışı iyi sonuçlar almamızı sağlayacaktır. 

 
Zeki insanların her zaman en iyi notları almaları gerekmez, tıpkı en yetenekli 
yüzücülerin de daima yarışı kazanamadıkları gibi. En iyi notların (altın madalyanın) 
en iyi hazırlanmış öğrenciye (yüzücüye) gitmesi, kendini günlük rutinlere adayan ve 
zamanını kendilerini en etkili şekilde kullananlara gideceği muhtemeldir. 
 
     Yüzme ve okulda iyi neticeler alma arasında birçok benzerlikler vardır. 
 

• Hazırlık önemlidir. 
• Planlama çok önemlidir. 
• Güvenme hayatidir. 
• Zaman kullanımı gereklidir. 

 
Tüm yüzücüler için, bu kavramlar yeni değildir. Bunlar birlikte büyüdüğünüz ve her 
gün kullandığımız şeylerdir. Birçok yönden yüzme kariyeriniz sizi okul hayatınızda ve 
üniversite hayatınızda başarılı olma fırsatına hazırlamaktadır. 
 
Yüzücü olarak, zaten çok iyi bir öğrenci olmanın koşulunu geliştirmişsiniz demektir. 
Artık yarışmacı sınırdasınız. Bunda kazanabileceğiniz kadar çok şey kazanın. 
 
Wayne Goldsmith: “swimming and school: Making It Cool,” Swimming World 
Magazine, Eylül 2006 
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