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Çocukların eğitim ve öğretimden en üst düzeyde yarar sağlamaları, bu yararı devamlı kılmaları 
eğitimciler olarak bizlerin, anne baba olarak sizlerin, kısacası ülke olarak hepimizin ortak 
hede�dir. Bu hede�n nasıl gerçekleştirileceğinin bilinmesi ise bu yolda atılan ilk ve en önemli 
adımdır.

Tüm bilgilerin kalıcı hale gelmesi uzun bir süreci gerektirir. Bilginin algılanması, çözümlenmesi ve 
içselleştirilmesi ders çalışmanın verimi olarak tanımlanabilir. Okuma, yazma, sınava hazırlanma, 
not alma, dinleme, soru sorma, çalışma ortamı, ödev hazırlama gibi etkenler okuldaki başarının 
en önemli yoludur. Bu süreci alışkanlık haline getirmek akademik becerilerin kalıcı ve devamlı 
olmasını sağlayacaktır.

Derslerine düzenli bir şekilde çalışan öğrenci, kendisinde var olan potansiyel dediğimiz yetenek 
ve becerileri en iyi şekilde kullanarak başarıya ulaşır. Bu durumda yetenek ve becerilerini, 
derslerine verimli çalışarak kullanmayan öğrenci ise tamamen aksi bir durum yaşar, diyebiliriz. Bu 
konu üzerine yapılan araştırmalar, bu açıklamayı doğrular niteliktedir. Çünkü yetenek ve beceri 
üzerine bilgi inşa edilmeyince ileri gitmek pek de mümkün değildir. Böylesi bir durumda da 
sadece başarısızlığı yaşayan öğrenci değil, anne ve baba olarak sizler de mutsuz ve huzursuz 
olacaksınız demektir. O halde verimli ders nasıl çalışılır, yöntemleri nelerdir, inceleyelim.

1. Adım: Hedef Belirleme

Öncelikle “Hedef nedir ve başarı bizim için neden gereklidir?” sorusunu cevaplamak gerekir. 
Hedef, kişinin ne yapması gerektiği değil, neyi istediğidir. Bu ölçüde verimli ders çalışmanın 
yöntemlerini öğrenirken belirleyeceğimiz ilk etken, hedef belirlemek olacaktır. Başarmak için en 
önemli koşul olan hedef, başarı için bir araç değil, bir varış noktası, bir sonuçtur. Yani yola 
çıkıldığında nereye gidildiğini bilmektir. Bunu bilmek ise kişiye motivasyon sağlar ve olumlu 
enerji verir. Peki, hedef nasıl belirlenir?

Bu aşamada hedef belirlerken en önemli ölçüt, çocuğun �krinin alınmasıdır. Sonrasında sorulacak 
soru ise bu hede�n ulaşılabilir olup olmadığıdır. Yani çocuğun yetenek ve becerilerine 
uygunluğu, gerçekçiliği tespit edilmelidir, inandırıcı olmalıdır. Çocuk, belirlediği amaca 
ulaşacağına inanmalıdır, sorulacak soru, esnek olmalıdır ve çocuğa asla koşul gibi 
sunulmamalıdır. Süreli olmalıdır, kısa, orta ve uzun vadeli olarak belirlenmelidir.
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2. Adım: Plan Hazırlama

Varış noktası belirlendiğine göre artık yola çıkmak için zamanı en etkili şekilde kullanmak gerek. 
Yapılacak işleri belli bir düzene koymak, nerede, ne zaman ve nasıl çalışılacağını belirlemek 
sürece nitelik kazandıracaktır. Plan günlük ya da haftalık yapılabilir. Bu planları hazırlarken net 
olunmalıdır. Hangi dersin ne kadar süre ile ne zaman ve nasıl çalışılacağı bilinmelidir. Mutlaka 
aralıklı çalışılmalıdır. Çalışma süresinin uzun olması verimi artıracağı anlamına gelmez. Verilen 
araların da uzun tutulmaması dikkatin tekrar toplanması için önemlidir.

Ders çalışmaya ayrılan sürenin başında yapılacak ilk iş, konunun kısa bir tekrarıdır. Bu tekrarın 
çalışılacak süreyi kısaltacağı gibi bilginin pekişip kalıcılığını da artıracağı bir gerçektir. Ayrıca 
birbirine benzeyen iki ders art arda çalışılmamalıdır. Çünkü öğrenilen bilginin karışması olasıdır. 
Bir sayısal bir sözel ya da iki zıt konunun sırasıyla çalışılması bu karışıklığı ortadan kaldıracaktır.

Çok iyi bilinmelidir ki öğrenmenin üzerinde en az bozucu etki yapan faktör uykudur. İşte bu 
nedenle yatmadan önce yapılan kısa süreli tekrar ya da uyandıktan sonra yapılan tekrar bilginin 
daha iyi öğrenilmesine ve kalıcı olmasına olanak sağlar.

3. Adım: Ders Çalışma Ortamı

Çocuğun okul dışında öğrenmeyi sürdürdüğü �ziki ve psikolojik ortamdır. Çocuk için en uygun 
ortamı; ( bireye özgü öğrenme stilleri göz ardı edilmeden) havalandırılmış, sakin, sessiz, 
uyaranlardan uzaklaştırılmış, ışıklandırmanın ne az ne çok olduğu, masa ve sandalyenin rahat 
olması şeklinde sıralayabiliriz.

4. Adım: Dikkat Etme ve Yoğunlaşma

Dikkat, kişinin öğrenmek için sarf ettiği zihinsel çabasıdır. Hede�n belirlenmesi, planın yapılması, 
çalışma ortamının çocuk için uygun koşullar haline getirilmesi dikkatin uzun süre sağlanmasına 
fırsat verecektir.

5. Adım: Etkin ve Hızlı Okuma

Etkin okuma, yazılanın en makul sürede kavranmasıdır. Etkin ve hızlı okuma zamanın verimli 
kullanılması için önemlidir. Bu anlamda konunun okunması ve özümsenmesi için kullanılacak 
yöntemler bilinmelidir. İSOAT yöntemi, bu yöntemlerden sadece biridir ve öğrenme sürecinde 
bilinmesi, kullanılması gerekir.

İzle: Konuyu baştan sona 3-4 dakika incelemek
Sor: “Niçin okuyorum?” sorusunu sormak
Oku: Konuyu okumak, işaretleme yapıp not almak
Anlat: Konu kapatılarak sadece notlara göz atmak
Tekrar: Notları da kaldırarak konuyu baştan sona anlatmak

6. Adım: Etkin Dinleme

Verilen bilginin anlaşılması ve zihinde korunmasıdır. Etkin dinleme ile bilgiler daha iyi öğrenilir, 
daha geç unutulur. Böylece zaman daha verimli kullanılır.

7. Adım: Not Tutma

Konu ile ilgili okunan, dinlenen ve gözlenen bilgilerin özetlenerek yazılmasıdır. Amaç konunun 
anlaşılmasından sonra özümseyerek kalıcılığını arttırmaktır. Not tutarken çocuğun kendi simge 
ve işaretlerini kullanması da önemlidir. Bunun yanında söylenen ya da okunan cümlelerin birebir 
aynısını yazmak yerine kendi cümleleriyle ifade ederek yorumlaması kalıcılığı arttıran başka bir 
etkendir.

8. Adım: Tekrar Etme ve Hatırlama

Tekrar, anımsama yoludur, öğrenilenlerin gözden geçirilmesidir. Altı çizilen kitap, önceden 
çıkarılan özet, hazırlanan sorular tekrar etme yöntemlerindendir.  Çocuğun bu yöntemi 
kullanması ise bilgiyi hatırlamasıdır. Bu konuda başarılı olmanın ölçütü ise hiç tartışmasız yapılan 
tekrarın sayısıdır. Çünkü bilgiyi hafızada tutmak kişiden kişiye değişen bir durumdur. Bu aşamada 
hafızayı geliştirmek için bilgileri gözden geçirmek, buna yönelik sorular hazırlamak, soruları 
cevaplamak için okumak, bilgiler arası ilişkiler kurmak, tüm bu eylemler bittikten sonra tekrar 
etmek ve en sonunda tümünü tekrar gözden geçirmek etkili olacaktır.

Tüm bu adımlar incelendiğinde görülüyor ki gerçek ve uygun bir amacın bulunması ve bu amaca 
ulaşmaya yönelik olan tüm faaliyetler onlara uyulmayı gerektirir. Bunun yanında hedef kitlemiz 
henüz ortaokul çağındaki çocuklarımızdır. İşte bu nedenle bu alışkanlığı oturtmak düşünüldüğü 
ve yazıldığı kadar kolay olmayabilir. Bireysel farklılıkları göz ardı etmeden çocuk için sabırlı, 
anlayışlı ve esnek olabilmenin tüm bu anlatılanlardan daha öncelikli olduğu unutulmamalıdır.
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Çok iyi bilinmelidir ki öğrenmenin üzerinde en az bozucu etki yapan faktör uykudur. İşte bu 
nedenle yatmadan önce yapılan kısa süreli tekrar ya da uyandıktan sonra yapılan tekrar bilginin 
daha iyi öğrenilmesine ve kalıcı olmasına olanak sağlar.

3. Adım: Ders Çalışma Ortamı

Çocuğun okul dışında öğrenmeyi sürdürdüğü �ziki ve psikolojik ortamdır. Çocuk için en uygun 
ortamı; ( bireye özgü öğrenme stilleri göz ardı edilmeden) havalandırılmış, sakin, sessiz, 
uyaranlardan uzaklaştırılmış, ışıklandırmanın ne az ne çok olduğu, masa ve sandalyenin rahat 
olması şeklinde sıralayabiliriz.

4. Adım: Dikkat Etme ve Yoğunlaşma

Dikkat, kişinin öğrenmek için sarf ettiği zihinsel çabasıdır. Hede�n belirlenmesi, planın yapılması, 
çalışma ortamının çocuk için uygun koşullar haline getirilmesi dikkatin uzun süre sağlanmasına 
fırsat verecektir.

5. Adım: Etkin ve Hızlı Okuma

Etkin okuma, yazılanın en makul sürede kavranmasıdır. Etkin ve hızlı okuma zamanın verimli 
kullanılması için önemlidir. Bu anlamda konunun okunması ve özümsenmesi için kullanılacak 
yöntemler bilinmelidir. İSOAT yöntemi, bu yöntemlerden sadece biridir ve öğrenme sürecinde 
bilinmesi, kullanılması gerekir.

İzle: Konuyu baştan sona 3-4 dakika incelemek
Sor: “Niçin okuyorum?” sorusunu sormak
Oku: Konuyu okumak, işaretleme yapıp not almak
Anlat: Konu kapatılarak sadece notlara göz atmak
Tekrar: Notları da kaldırarak konuyu baştan sona anlatmak

6. Adım: Etkin Dinleme

Verilen bilginin anlaşılması ve zihinde korunmasıdır. Etkin dinleme ile bilgiler daha iyi öğrenilir, 
daha geç unutulur. Böylece zaman daha verimli kullanılır.

7. Adım: Not Tutma

Konu ile ilgili okunan, dinlenen ve gözlenen bilgilerin özetlenerek yazılmasıdır. Amaç konunun 
anlaşılmasından sonra özümseyerek kalıcılığını arttırmaktır. Not tutarken çocuğun kendi simge 
ve işaretlerini kullanması da önemlidir. Bunun yanında söylenen ya da okunan cümlelerin birebir 
aynısını yazmak yerine kendi cümleleriyle ifade ederek yorumlaması kalıcılığı arttıran başka bir 
etkendir.

8. Adım: Tekrar Etme ve Hatırlama

Tekrar, anımsama yoludur, öğrenilenlerin gözden geçirilmesidir. Altı çizilen kitap, önceden 
çıkarılan özet, hazırlanan sorular tekrar etme yöntemlerindendir.  Çocuğun bu yöntemi 
kullanması ise bilgiyi hatırlamasıdır. Bu konuda başarılı olmanın ölçütü ise hiç tartışmasız yapılan 
tekrarın sayısıdır. Çünkü bilgiyi hafızada tutmak kişiden kişiye değişen bir durumdur. Bu aşamada 
hafızayı geliştirmek için bilgileri gözden geçirmek, buna yönelik sorular hazırlamak, soruları 
cevaplamak için okumak, bilgiler arası ilişkiler kurmak, tüm bu eylemler bittikten sonra tekrar 
etmek ve en sonunda tümünü tekrar gözden geçirmek etkili olacaktır.

Tüm bu adımlar incelendiğinde görülüyor ki gerçek ve uygun bir amacın bulunması ve bu amaca 
ulaşmaya yönelik olan tüm faaliyetler onlara uyulmayı gerektirir. Bunun yanında hedef kitlemiz 
henüz ortaokul çağındaki çocuklarımızdır. İşte bu nedenle bu alışkanlığı oturtmak düşünüldüğü 
ve yazıldığı kadar kolay olmayabilir. Bireysel farklılıkları göz ardı etmeden çocuk için sabırlı, 
anlayışlı ve esnek olabilmenin tüm bu anlatılanlardan daha öncelikli olduğu unutulmamalıdır.
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