


Bra�n Mod�fy z�h�nsel süreçler�n alt basamakları olan;

Algılama
Mantıksal Akıl Yürütme
D�kkat
Eleşt�rel Düşünme
İşlem Becer�s�

Bra�n Mod�fy Ned�r ?

alanlarında; çocuğun bu alanlara hak�m�yet�n� ölçüp
b�reysel olarak gel�şt�r�c� uygulamalar sunan b�r
s�stemd�r.

En öneml� özell�ğ� b�reysel tesp�tler yapıp, k�ş�sel çözümler sunmasıdır.



Bra�n Mod�fy ne �şe yarar?
Get�rd�ğ� yen�l�kler �le öğrenc�n�n eğ�t�m-öğret�m hayatındak� b�l�şsel
becer� sev�yes�n� yüksek doğruluk oranıyla (%95) tesp�t eder ve
k�ş�ye özgü hazırlanan karneler �le eks�kler�n tamamlanması �ç�n
yönlend�rme yapar. 

Düşünme Becer�ler� Gel�şt�rme Uygulamaları k�ş�ye özel karnelerle
öğrenc�ye eks�kler�n� göstererek çalışma alt alanları bel�rler.
Böylel�kle öğrenc� k�ş�sel becer�ler� ve öğrenme düzey� göz önüne
alınmadan hazırlanan b�r yığın kaynak ve materyal� değ�l, sadece
�ht�yacı olanları seçerek yol alır.

Bra�n Mod�fy uzun yıllara dayanan deney�m �le yaptığı anal�zlerde
Düşünme Becer�ler� Gel�şt�rme Uygulamalarının öğrenc�n�n b�l�şsel
becer�rler�n�n gel�ş�m�nde akt�f rol oynadığı, öğrenc�n�n b�l�şsel
esnekl�ğ�n�n arttırdığını ortaya koymuştur.



Algılama –Görsel algı, şek�l algısı, değer algısı.

Mantıksal akıl yürütme – Analoj�, tümden gel�m, tüme varım.

D�kkat – Görsel d�kkat, uzun sürel� ve kısa sürel� d�kkat.

Eleşt�rel düşünme – Ters�n�r �şlemler, mantıksal kıyaslama.

İşlem becer�s� – B�l�nmeyene yönelme, ver� anal�z�, ver� yorumlama.

Bra�n Mod�fy alt başlıkları ned�r ?



Düşünme Becer�ler� Test�
-B�l�şsel becer�ler alanını ölçümleyen düzenl� testler. Yılda 5 genel test.
 

Düşünme Becer�ler� Gel�şt�rme K�tabı
-Yaş aralığına uygun olarak hazırlanan uygulamaları k�tapları.
 

D�j�tal platform
-Tam öğrenme sağlanana kadar öğrenme alanını tekrarlayan ve
farklı perspekt�fler sunan, öğrenc� değerlend�rmes� sonucunda
gel�şt�r�lmes� gereken alanlar �ç�n yen� uygulamalar bel�rleyen sanal
kütüphane.

Bra�n Mod�fy araçları nelerd�r ?





HEADİNG1-ABra�n Mod�fyda yapay zeka nasıl çalışır ?
Bra�n Mod�fy B�l�şsel  Becer�ler Test�, ölçme ve değerlend�rmede yapay zeka kullanır.
Testtek� bazı soruların puan katkısı olmayıp teste g�ren çocuğu tanımaya yönel�kt�r.

1. soruda büyüklüğün şek�l olarak mı yoksa değer
olarak mı olması gerekt�ğ� bel�rt�lmeden seç�m
çocuğa bırakılır. Eğer A şıkkı �şaretlenm�şse şek�l
algısı, C şıkkını �şaretlem�şse değer algısı basamağı
baz alınıp çocuk hakkında öngörüler hazırlanır.

2. soruda hem A hem de C seçeneğ� doğru kabul ed�l�r. 
A �şaretlenm�şse �se renklerle ayrıştırma basamağında,
C �şaretlenm�şse b�rleşt�r�lm�ş şek�ller� görme
basamağında olduğu anlaşılır ve yapay zeka bu ver�ler
doğrultusunda öngörü ve öner�lerde bulunur.

Bu �k� sorunun puana katkısı olmayıp, çocuğu tanımada etk�s� büyüktür.



HEADİNG1-A
yanda b�rb�r�ne bağlı 3'erl� soru grupları ver�lm�şt�r. 
1-3-5. sorular 1. Grup
2-4-6. sorular 2. Grup olarak teste rastgele yerleşt�r�lm�şt�r. 
Bu sorulardan;
1 ve 2. soru Algılama
3 ve 4. soru D�kkat
5 ve 6. soru Akıl Yürütme alanlarını ölçen sorulardır. 
Yapay zeka 1. soru grubunu ölçme değerlend�rme, 2. soru grubunu
kontrol soru grubu olarak değerlend�r�p cevapların tesadüfl�ğ�n�
bel�rler.
Değerlend�rme sonucunda öğrenc�n�n eks�k alanları bel�rlen�r.
Yapay zeka tarafından eks�k alanların gel�şt�r�lmes� �le �lg�l� k�ş�ye
özgü uygulamalar oluşturularak günlük ödev hal�nde öğrenc�ye
�let�l�r. Yapay zeka eks�k alanlarda tam öğrenme sağlanana kadar
uygulamalara devam eder.

Bra�n Mod�fy  tutarlılık



Özel olarak Bra�n Mod�fy Akadem� tarafından hazırlanmış olan varyasyon
arttırıcı tekn�kler kullanılmaktadır.
 
Bu sayede daha az testle daha varyat�f karneler sunulmaktadır. Test �ç�
tutarlılığı sağlayan bu yöntem sayes�nde b�reyler hakkında daha kes�n
yorumlar yapılab�lmekted�r.
 
Bra�n Mod�fy testler�nde sorular gel�ş�m alanlarıyla b�rb�r�ne bağlı sarmal
metodoloj�yle hazırlanır.
 
Aynı gruplamaya dah�l soruların �ç tutarlılığı denetlenerek cevaplardak�
tesadüf�l�k en aza �nd�rgen�r.

Tekn�kler�m�z



Bra�n Mod�fy Karnes�
Bra�n Mod�fy karnes� ; k�ş�sel sonuçlar ve çözümler sunan b�r karned�r. 
 
 
1.Düşünme Becer�ler� Test� sonucuna göre çocuğun durumu ölçülüp
raporlanır. ve yapay zeka öğrenc�n�n eks�k alanları �le �lg�l� 25 haftalık
gel�şt�r�c� b�r öngörü programı oluşturur.
 
Çocuğun süreç �çer�s�ndek� performansı bu öngörü programında
değ�ş�kl�klere neden olab�l�r. Öğrenc�n�n gel�ş�m sürec�ne göre kalan
hafta uygulamalarında değ�ş�kl�k yapab�l�r.
 
Çünkü Bra�n Mod�fy Programı süreç �çer�s�nde kend�n� de denetleyen b�r
programdır.



Bra�n Mod�fy başarı etk�s�
Çalışmalarına 2011 yılında başlanan bu s�stem onb�nlerce çocuk üzer�nde denenm�ş ve olumlu sonuçlar alınmıştır.
M�n�mum %14 , maks�mum %33 gel�ş�m gösterm�şt�r. Yapılan �k�z testler sonucunda yaşına göre b�l�şsel becer�lere sah�p
olan çocukların 70-80 puan arasına yığıldığı gözlenm�şt�r. Bra�n Mod�fy programı bu puan atındak� çocukları gel�şt�r�c�,
bu puan üstündek� çocuklar �ç�nde sev�yey� koruyucu uygulamalar sunar.

Bra�n Mod�fy öğrenme sürec�nde b�lg� yer�ne kullanılab�l�r becer�ler� öne çıkarır. Çünkü gerçek hayat ne b�ld�ğ�m�zle
değ�l, bu b�lg�y�  nasıl kullandığımızla �lg�len�r.

Bra�n Mod�fy Programı çocuklarımızı b�lg� yüklü; ama yüklend�ğ� b�lg�y� kullanamayan b�reyler olmaktan kurtararak
B�l�şsel Esnekl�k ( Cogn�t�ve Flex�b�l�ty ) kazandırmayı hedeflemekted�r.
 
B�l�şsel esnekl�k öğrenc�n�n, ortaya çıkan beklenmed�k duruma uyum sağlaması ve farklı çözümler üreteb�lmes�d�r.
B�r problem�n, b�r sorunun b�rden çok algılanma b�ç�m� ve ona göre tepk� verme yolları vardır. İşte b�l�şsel esnekl�ğe
sah�p olan öğrenc�ler, b�r problem�n b�rden çok çözüm seçeneğ�n�n olduğunun farkındadırlar. Bu öğrenc�ler mevcut
duruma saplanıp kalmazlar ve geleceğ� göreb�lme kapas�tes�ne sah�pt�rler. Öğrenc� başarısı �le b�l�şsel esnekl�k
arasında olumlu b�r �l�şk� vardır.



bra�n_mod�fy
TWİTTER

bra�nmod�fy
İNSTAGRAM

bra�nmod�fyacademy
FACEBOOK

www.bra�nmod�fy.com

�nfo@bra�nmod�fy.com


