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Öğrenme stili öğrencinin yeni bir bilgiyi öğrenirken kendisine özgü olarak kullandığı yollardır. 
Her bireyin öğrenme stili kendine özgüdür. Stillerden birinin diğerine üstünlüğü yoktur. Öğren-
me stilini bilmek çalışma alışkanlıkları kazanmaya, hızlı öğrenmeye ve tam öğrenmenin gerçek-
leşmesine yardımcı olur. Her bir stilin kendine özgü öğrenme yöntemleri ve ders çalışma teknik-

leri vardır. 3 tür öğrenme stili vardır.

1- Görsel Öğrenme Stili 
2- İşitsel Öğrenme Stili

3- Kinestetik/Dokunsal Öğrenme Stili



G

A

ücünü Okan Üniversitesi ‘nden Alan

1-GÖRSEL ÖĞRENME STİLİ
• Görsel öğrenme stiline sahip bireyler gördüklerini daha kolay hatırlarlar, bilgiyi görerek/

okuyarak almaya yatkındırlar. Bu kişiler:
• Okumayı severler.
• Özel yaşamlarında genellikle planlı ve düzenlidirler. 
• Karışıklık ve dağınıklık dikkatlerini kolayca dağıtabileceği için, ders çalışırken önce çalış-

ma ortamlarını düzenlerler.
• Düz anlatım/sunum yöntemiyle öğrenmede zorlanırlar, sadece sözlü olan uyarıları takip 

etmekte zorlanırlar. Duyduklarını uzun süre belleklerinde tutamazlar.
• Tam öğrenmenin gerçekleşmesi için görsel materyallere ihtiyaç duyarlar. Harita, şema, 

grafik, tablo, fotoğraf gibi materyallerle destekleyerek öğrenmelerini kalıcı hale getire-
bilirler.

• Genellikle öğrendikleri bilgileri gözlerinin önünde canlandırmaya çalışırlar.
• Düşünmede resimleri ve kelimeleri kullanmaya yatkındırlar. 
• Listeleme, şema/tablo haline getirme gibi yöntemler kullanarak bilgileri organize eder-

ler.
• İnsanların yüzlerini iyi hatırlarken isimlerini hatırlamakta zorlanabilirler.
• Ayrıntıları ve renkleri rahatça hatırlarlar.
• Gürültüden fazla etkilenmezler.
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2-İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ
İşitsel öğrenme stiline sahip bireyler bilgiyi işiterek öğrenmeye yatkındırlar.
• İşittiklerini kolayca hatırlarlar. Sözlü yönergeleri takip etmede başarılıdırlar.
• Ders çalışırken, not alırken, yazı yazarken kendi kendilerine konuşur ve yüksek sesle 

okuma yaparlar. 
• Müzik hatırlamalarını kolaylaştırdığından çalışma esnasında müzik, ritim, melodi gibi 

sesli materyallerden faydalanırlar.
• Dinleme ve konuşma becerileri gelişmiştir.
• Gürültüden rahatsız olurlar.
• Resimler ve resimli anlatımlar yerine sözlü anlatımları ve melodik tarzda anlatımı tercih 

ederler.
• İnsanların isimlerini iyi hatırlarken yüzlerini hatırlamakta zorlanabilirler.
• Şiir okumaktan, şarkı söylemekten hoşlanırlar.
• Konuşarak, soru sorarak ve tartışarak öğrenirler.

3-DOKUNSAL/KİNESTETİK ÖĞRENME STİLİ
Dokunsal/kinestetik öğrenme stiline sahip bireyler bilgiyi dokunarak almaya yatkındırlar.
• Öğrenmede dokunma ve hareket önemlidir.
• Rahat hareket etmeyi, oyun oynamayı, fiziksel aktiviteleri, dramatizasyon etkinliklerini 

severler.
• Gördüklerini ve duyduklarını hatırlamakta zorlanırlar.
• Fiziksel katılım ve uygulama gerektiren işlerde başarılıdırlar.
• Yaşamlarında kendilerine göre bir düzen vardır ancak bu düzen görsel değil işlevseldir.
• İnsanlara, eşyalara dokunmaya yatkındırlar. Dokunarak, iletişim kurmaya, anlam çıkar-

maya ve bilgi edinmeye çalışırlar.  
• Görsel ve işitsel materyallerin ön planda olduğu anlatım yöntemlerinde öğrenmede zor-

lanırlar.
• Beden dilini algılamada yeteneklidirler.
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ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1-GÖRSEL ÖĞRENME STİLİ

• Çalışma ortamı düzenli olmalıdır.
• Konuları not alarak, liste yaparak çalışmalı, ders dinlerken kendi cümleleri ile not tutma-

lıdır.
• Kitaplar, videolar, üç boyutlu grafikler, haritalardan yararlanmalıdır.
• Görsel algıyı kolaylaştırmak amacıyla resimler, tablolar, çizelgeler hazırlamalıdır. 
• Not tutarken renkli kalemleri kullanmalı, vurgulanması gereken yerlerin altını çizmelidir.
• Kalabalık ortamlarda değil, sakin ortamlarda çalışmalıdır.
• Ders çalışma etkinliklerini kendisi planlamalı ve programlamalıdır.
• Bilgileri hatırlatması için kendi oluşturduğu semboller ve şekilleri kitaplarının defterleri-

nin boşluk yerlerine çizebilir.
• Öğrenirken resim, film ve belgesellerden yararlanabilir.

2-İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ

• Çalışma ortamı gürültüden uzak olmalıdır.
• Konuşarak, soru sorarak, mümkün olduğu durumlarda başka birisine çalıştıklarını anlata-

rak ders çalışmalıdır.
• Not tutarken bir yandan yüksek sesle tekrar etmelidir.
• Problem çözerken, kendi sözcükleri ile problemi seslendirebilir.
• Bilgileri şarkıya, şiire dönüştürerek kendisi organize edebilir.
• Konuları anlatırken ses kaydı alabilir veya video çekebilir. Ardından bu kaynaklar yardımı 

ile konu tekrarı yapabilir. 
• Bilgileri hikayeleştirerek anlatabilir.
• Ders çalışma esnasında arka planda hafif tonda müzik, enstrümantal şarkılar kullanmayı 

deneyebilir.
• Derste tartışma ortamı ve konuşmalara aktif katılmalıdır.
• Öğretmenlerinin sözel aktarımını dikkatle dinlemelidir.
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3-DOKUNSAL/KİNESTETİK ÖĞRENME STİLİ

• Çalışma ortamı gürültüden uzak olmalıdır.
• Konuşarak, soru sorarak, mümkün olduğu durumlarda başka birisine çalıştıklarını anlata-

rak ders çalışmalıdır.
• Not tutarken bir yandan yüksek sesle tekrar etmelidir.
• Problem çözerken, kendi sözcükleri ile problemi seslendirebilir.
• Bilgileri şarkıya, şiire dönüştürerek kendisi organize edebilir.
• Konuları anlatırken ses kaydı alabilir veya video çekebilir. Ardından bu kaynaklar yardımı 

ile konu tekrarı yapabilir. 
• Bilgileri hikayeleştirerek anlatabilir.
• Ders çalışma esnasında arka planda hafif tonda müzik, enstrümantal şarkılar kullanmayı 

deneyebilir.
• Derste tartışma ortamı ve konuşmalara aktif katılmalıdır.
• Öğretmenlerinin sözel aktarımını dikkatle dinlemelidir.

KAYNAKÇA:
•https://avesis.ege.edu.tr/birsen.saydam/dokumanlar
•https://terapotikakademi.com/2021/11/23/ogrenme-stilleri-seminer-sunumu/
•https://usakram.meb.k12.tr 
•http://yozgat.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/26110620_dokunsal.pdf
•http://yozgat.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/26110654_gYrsel.pdf
•http://yozgat.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/26110728_iYitsel.pdf
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