
Öğrenme Stillerine
Uygun Verimli
Ders Çalışma
Teknikleri 
Rehberl�k Serv�s�
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Belirli
bir amaç doğrultusunda yapılan, zamanın planlı bir şekilde

kullanılıp ders dışı etkinliklerin göz ardı
edilmediği çalışma biçimine verimli ders çalışma denir.

 

Pek�
ver�ml� b�r çalışmanın gerçekleşeb�lmes� ve başarıya ulaşmak �ç�n neler

yapmalısınız?
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Hedef Belirleme

Ver�ml� b�r çalışmanın �lk adımı hedef�n�z�n
bel�rl� olmasıdır. Ne
yapacağınızı,  hedef�n�z�n ne
olduğunu b�l�rsen�z çalışma
etk�nl�kler�nde ver�m almanız o düzeyde
artacaktır.



Zamanı Verimli
Kullanmak
ÇALIŞMAYI KESİN SÜRELERLE
BELİRLEYİNİZ. 

Yan� «Ş�md� bu
ders�n şu konusuna 40 dk.

Çalışacağım.» şekl�nde çalışmaya
başlamadan önce çalışacağınız
konunun süres� �le �lg�l� hedef
bel�rley�n�z.
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Planlı Çalışmak

Ne zaman ne yapacağınızı b�lmek
s�ze güven ver�r. Mot�vasyonunuzu
artırır. Çalışma masanıza
oturduğunuzda hang� derse çalışsam
kaygısını yaşamazsınız
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Ders� �zlerken not tutmak “akt�f katılımı” sağlar
böylece uyanık kalmak d�kkat�n konu üzer�nde
yoğunlaşmasına neden olur.

Ders� �zlerken ve d�nlerken not tutmak,

öğrenmen�n en öneml� engeller�nden olan
UNUTMA ‘yı azaltır.
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Not Tutmak



 Not Tutarken 
 

Öğrenc� kend� cümleler�yle not tutmalıdır.

Aklına takılan yerler� ya da anlayamadığı bölümler� öğretmene sormalıdır.

Zamanın çoğu yazmakla değ�l, d�nlemekle, f�k�rler� kavramaya çalışmakla
geçmel�d�r.

Öneml� f�k�r ve paragrafların aynen yazılmasında fayda vardır.

Not tutarken zamandan tasarruf etmek ve ger� kalmamak �ç�n, öğrenc� kend�

     Böylece not alırken hemeks�k not alınmamış olunur hem de anlayarak not alınır.

     anlayab�leceğ� şek�lde çeş�tl� kısaltmalar kullanmalıdır.
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Dersi Aktif Dinlemek
Derste d�nleyerek öğrenme, öğrenc�n�n ders� kend� başına
öğrenmes�nden hem daha etk�l� hem de daha kısa sürer.

İy� d�nley�c� olmak, akt�f d�nleme becer�s� kazanmayı gerekt�r�r.

Akt�f d�nlemen�n ön koşulu d�nlemeye hazırlıklı olmaktır.
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Çalışma Ortamını Düzenlemek
Çalışma odası �y� havalandırılmış uygun ısıda ve �y�
aydınlatılmış olmalıdır.

Çalışma ortamı sess�z olmalıdır. Dışardan gelen gürültü,

ses, radyo ve tv. ses� d�kkat�n dağılmasına neden olur

Ders mutlaka çalışma masasında çalışılmalıdır ve masa
k�ş�n�n boyuna uygun yüksekl�kte olmalıdır.

Dersle �lg�l� tümk�tap defter, materyaller masa üzer�nde
bulundurulmalıdır.

Sandalye d�k oturmaya uygun olmalı, ger�ye yaslanan
veya sallanan şek�lde olmamalıdır.
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Verimli bir çalışma gerçekleştirirken dikkat etmemiz gereken
bir diğer hususta nasıl bir öğrenme stline sahip olduğumuzu
bilmek ve bu stile uygun çalışma yöntemleri
gerçekleştirmektir. O halde gelin öğrenme stilleri ve size
uygun çalışma yöntemleri neler birlikte inceleyelim :)

ÖĞRENME  ST İ L LER İ
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 Her bir öğrencinin yeni ve zor bilgiyi
öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve

hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar
kullanmasıdır.

ÖĞRENME  ST İ L İ
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Öğrenme stilini bilmek
akademik başarıyı arttırır.

K�ş�ler�n öğrenme st�ller�n� b�lmes�, öğrenme
sürec�dek� güçlü ve zayıf yönler�n�n farkına
varmasına,

 
Ve bu yönler�m�z� tesp�t ederek öğrenmeler�m�z�
kolaylaştırmasına yardımcı olur...
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Kişilerin öğrenme stilleri birbirinden
farklı olabilir.

Öğrenme stl�ller� yaş, c�ns�yet, kültür, b�lg�
ed�nme sürec�ndek� terc�hler vb.
değ�kenlere göre değ�şeb�lmekted�r.



Ve b�r k�ş� b�rden fazla öğrenme st�l�ne sah�p
olab�l�r.

Sah�p olduğu bu öğrenme st�ller�n� farklı
düzeylerde kullanıyor olab�l�r

Öğrenme st�ller� kes�nl�kle değ�şmez değ�ld�r!
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B�r öğrenme st�l� b�r d�ğer�nden �y� veya kötü değ�ld�r.
Herkes yaşamı boyunca tüm st�ller� kullanmakta ancak b�r
tanes�n� daha fazla terc�h etmekted�r.

Öğrenme st�ller�n� temelde üç ana özell�kte toplayab�l�r�z.
Bunlar;  GÖRSEL, İŞİTSEL, KİNESTETİK.



Öğrenme Stilleri

GÖRSEL
ÖĞRENME  ST İ L İ

İ Ş İ T SE L
ÖĞRENME  ST İ L İ

K İNESTET İK
ÖĞRENME  ST İ L İ
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Görsel Öğrenme Stili
Bu öğrenme st�l�ne sah�p �nsanlar, b�lg�
görsel ve yazılı b�r şek�lde sunulduğunda
en �y� şek�lde öğren�r.

Bu öğrenc�ler genelde sess�z b�r ortamda
ve yalnız çalışmaktan hoşlanırlar.
Ayrıcab�lg�ler� hatırlamak �ç�n
z�h�nler�nde canlandırırlar.

Har�ta, poster, şema, graf�k g�b�
görsel araçlarla kolay öğren�rler ve bu
araçlarla öğrend�kler�n� kolay
hatırlarlar.
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GÖRSEL ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENMELERİNİ VE
HATIRLAMALARINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN;
Çalışırken renkler� kullanab�l�r (fosforlu ve d�ğer renkl� kalemler, özell�kle zıt

K�tapların kenarlarına b�r bakışta, o bölümü ona hatırlatacak sembol ve res�mler

Ders d�nlerken not alab�l�r.

Çalışma kartları hazırlayab�l�r. Elde taşınab�lecek ebatlarda renkl� karton veya
renkl� kağıtlara konu özetler�n� (anahtar �fadeler�), formüller�, tar�hler�, kısa

Har�ta, şema ve d�ğer görsel araçlar �ç�n kısa açıklamalar yazab�l�r. Karmaşık
konuları çeş�tl� şek�llere dönüştüreb�l�r (z�h�n har�tası vb)

     renkler)

     ç�zeb�l�r. 

     b�lg�ler� vb. yazab�l�r. Bu kağıtları yanında taşıyıp arada b�r bakmak akılda
     kalmasını kolaylaştırab�l�r. 
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Hafızasında tutması gerekenler �ç�n görsel hatırlatma notları hazırlayab�l�r (aynaya,
defter�n kapağına, dosya üzer�ne ve benzer� yerlere post-�t veya bantlayacağı
kağıtlar kullanab�l�r). 

Matemat�k çalışırken; 

     -Problemden ne anladığını yazması, 
 
     -Probleme a�t ver�ler�, �sten�lenler� renkl� kalemler kullanarak yazması, 

     -Evde çalışırken b�lg�ler� organ�ze etmek �ç�n posterler hazırlaması g�b� yöntemler
       �şe yarayab�l�r.
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İşitsel Öğrenme Stili
Bu öğrenme st�l�ne sah�p �nsanlar, b�lg� sözel olarak sunulduğunda en �y� şek�lde
öğren�r.

B�r sınıf ortamında ders�  d�nleyerek ya da grup tartışmalarına katılarak daha �y�
öğren�rler.  B�r şey� hatırlamaya çalıştıklarında genell�kle yüksek sesle tekrar eder,
b�lg�n�n açıklanış şekl�n� z�h�nler�nde tutmaya çalışırlar.

Ş�ve ve telaffuzları hemen kavrarlar.

Yabancı d�l öğrenmeye yatkındırlar.
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İŞİTSEL ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENMELERİNİ VE
HATIRLAMALARINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN;
Grupla ve/veya b�r çalışma arkadaşıyla çalışab�l�r.

Konuları tekrar ederken yüksek sesle okuyab�l�r. Ses kayıt c�hazı kullanab�l�r, okuduklarını
kaydederek kend� ses kayıtlarını oluşturab�l�r. Sınava hazırlanırken bu kayıtları d�nleyerek
çalışması etk�l� olab�l�r. 

Bellekte tutulması gereken b�lg�ler (tar�h, �s�mler, yer adları vb) �ç�n çeş�tl� melod�ler
yapab�l�r. Bu melod�ler�n kom�k, saçma ya da çılgınca olması öğrenmeler�n� çabuklaştırab�l�r.
Kend�ler�n�n bu şarkıları yapması daha da öneml�d�r. 

Öneml� konular ve tal�matları yüksek sesle okuyup tekrarlayab�l�r.

Kukla , ş��r ve sözel oyunlar aracılığıyla zevkl� b�r öğrenme sürec� yaşaması öner�l�r.

Problem� çözerken aklından geçenler� (yalnız da olsa) sesl� anlatmaları yararlı olacaktır.
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Kinestetik (Dokunsal) Öğrenme Stili
Bu öğrenme st�l�ne sah�p �nsanlar, f�z�ksel olarak b�r faal�yet� yaptıkları zaman
en �y�şek�lde öğren�rler

Sınıf ortamında materyaller� kullandıkları ve onlarla deneme yaptıklarında en
�y� şek�lde öğren�rler. 

B�r çalışmaya başlamadan önce z�h�nler�nde canlandırır, sonra çalışmayı yapmaya
başlar.

Görsel ve �ş�tsel mesajları algılamakta zorlanırlar. Ancak yaparak algılarlar.
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Hareket hâl�ndeyken daha �y� öğren�rler



KİNESTETİK (DOKUNSAL) ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENMELERİNİ VE
HATIRLAMALARINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN;
Çalışırken el�nde k�tap ya da çalışma kartları �le yürüyeb�l�r, hareket edeb�l�r, yükseksesle
okuyab�l�r. 

Çalışırken kısa fakat sık molalar vereb�l�r.

B�r şeyler anlatacağı zaman ayağa kalkab�l�r ve tüm vücudunu kullanarak anlatab�lme
özgürlüğünün olması faydalı olab�l�r. 

Yen� b�r konu öğren�rken oturmak zorundaysa, el�nde b�r şey olmasına �z�n ver�leb�l�r (kalem,
s�lg�, vb.).

Ders anlatan k�ş�n�n m�m�k, drama ve abartılı ağız hareketler� daha �y� anlamalarına
yardımcı olab�l�r.
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,

Konu �le �lg�l� müze, tar�h� yerler g�b�, yaşayarak öğreneb�leceğ� yerlere g�deb�l�r.

Matemat�k çalışırken, b�lg�ler� gündel�k hayatları �le �l�şk�lend�reb�lecek şek�lde
somutlaştırmaları faydalı olab�l�r.

Eller�n� kullanab�leceğ� çalışmalar yapab�l�r; anahtar kavramlar �ç�n modeller �nşa
edeb�l�r (lego oyun hamuru, k�l).

Rol yapma, dans, yap-boz ve hareket-odaklı oyunların b�lg�y� öğrenme sürec�nde
kullanılması tavs�ye ed�l�r. Ayrıca sanatsal (res�m, heykel, seram�k vb) akt�v�telerle de

     b�rçok b�lg�y� öğrenmeler� kolaylaştırılab�l�r.
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Öneriler...
ÖĞRENME  ST İ L LER İ  ENVANTER İN İ
UYGULAYAB İ L İ R ,  SONUÇLAR IN I
OKUL  PS İKOLOJ İK  DAN IŞMAN IN IZ
İ L E  DEĞERLEND İREB İ L İ RSN İZ .
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VE  SAH İP  OLDUĞUNUZ  ÖĞRENME
ST İ L İ  YA  DA  ST İ L LER İNE  GÖRE
ÖĞRENME  STRATEJ İ L ER İ
BE L İ R LEYEB İ L İ RS İN İZ .


