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Her bireyin öğrenme biçimi farklıdır. Farklı yöntemlerle bilgiyi öğrenme ve etkin kılma 
mümkündür. Kimileri işitsel öğrenme ile kimileri görsel veya dokunsal öğrenme ile bilgiye ulaşır 
ve bilgiyi kaydeder. Öğrenme biçimlerini göz önünde bulundurmak eğitimde başarıyı 
getirmektedir.

Her öğrencinin yapması gereken, dersi derste konsantre olmuş bir şekilde dinlemektir. Öğretmen 
ile göz teması kurarak ders dinlemek verimi artırmaktadır. Buna göre öğrenme biçimlerini ele 
alacak olursak:

• Görsel öğrenme biçimini benimsemiş kişiler için ders esnasında not almak, önemli noktaların 
altını çizmek verimi artırmaktadır. Şekillerden, gra�klerden yararlanmak faydalı olacaktır. Renkli 
kalemlerle bunları desteklemek ise akılda kalıcılığı artırmaktadır.

• İşitsel öğrenme biçimini benimsemiş kişilerde ise sesli bildirimler ve yönergeler etkilidir. 
Dolayısıyla sınıf ortamında öğretmenin anlatım tarzı akılda daha kalıcı olmaktadır. Bilgileri 
tekrarlarken öğretmenin anlattığı tarzda yüksek sesle çalışmak verimi artıracaktır. Aynı şekilde 
yüksek sesle tekrarlar yapmak veya çalışma grupları oluşturarak etrafındaki kişilere anlatmak da 
öğrenmede etkili olacaktır.

• Bir diğer öğrenme biçimi olan kinestetik yani dokunsal öğrenme biçimi, derslerde daha aktif 
rol oynayarak ve sürece dâhil olarak öğrenmenin gerçekleşmesidir. Sürekli bir şeylerle uğraşmaya 
ihtiyacı olan ve enerjilerini doğru yerlere odakladıklarında öğrenebilen öğrenciler için proje bazlı 
dersler verimi artırmaktadır. Bu tarz öğrencilerin dersin akışını bozmadan etkin katılımını 
sağlamak gerekir. Ayrıca ev ortamında dolaşarak çalışmalarına müsaade edilmelidir. El ve kol 
hareketlerini kullanarak sınıfta ders anlatıyormuşçasına ders tekrarları yapmak başarıyı 
artıracaktır. Deney yapmaları, çalışmalarını materyallerle desteklemeleri, odak noktalarını doğru 
noktaya yöneltmeleri başarıyı getirir.

Öğrenme stillerinin yanı sıra her öğrencinin verimini artıracak ve etkili ders çalışmasında yardımcı 
olacak yöntem ise düzenli ve planlı ders çalışmaktır. Zamanı iyi yönetmek adına günlük plan 
yapmak ve bu doğrultuda ilerlemek verimli ders çalışmanın ilk adımıdır. Yarınını planlayan 
öğrenci, ödevlerine zaman ayırırken farklı aktivitelere de vakit ayırmış olmasından duyduğu hazla 
daha verimli ders çalışacaktır. Aynı zamanda yeni öğrenilen bilginin günlük tekrarlarla akılda 
kalıcılığını artırmak mümkündür. Tekrarlar sayesinde bilgi pekiştirilir ve uzun hafızaya atılması 
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sağlanır. Bu bilgileri anladığını hissetmek adına çocuğa sorular sorulması ise bilgilerin öğrenilip 
öğrenilmediğini gösterir. Günlük tekrarlar dışında bir sonraki günün konusuna göz atmak, ders 
esnasında konuya hâkim olmayı kolaylaştırır ve bu da verimi artırır. 

Unutmamak gerekir ki öğrenciler uzun saatler okulda yeni bilgi almaktadır. Her birey gibi 
öğrencilerin de dinlenmeye ihtiyacı vardır. Verimli ve etkili ders çalışabilmeleri adına önce 
dinlenmeleri ve zihinlerini boşaltmaları gerekir. Televizyon izlemek ve tablette oyun oynamak bir 
dinlenme şekli değildir. Aksine öğrencilerin zihnini daha fazla yormaktır. Dinlendirici müzikler 
dinlemek, ha�f tempoda doğa yürüyüşü yapmak gibi aktiviteler günün yorgunluğunu atmada 
yardımcı olacaktır. 

Öğrencileri doğru yönlendirmek, planlı ve programlı hayata alıştırmak, emeklerinin karşılığını 
almalarına yardımcı olmak gerekir. Doğru yönlendirilen her çocuk kendi kapasitesi ve yeteneği 
doğrultusunda başarıya ulaşacaktır. 
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