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Alanlarında; 
çocuğun bu
alanlara
hakimiyetini ölçüp
bireysel olarak
geliştirici
uygulamalar
sunan bir
sistemdir. 
En önemli özelliği
bireysel tespitler
yapıp, kişisel
çözümler
sunmasıdır.



ALGILAMA
Sürekli olarak çevreden topladığımız duyusal bilgilerin düzenlenmesi, yorumlanması ve bilinçli olarak
deneyimlenmesi olarak ifade edilir. Bilgilerin sağlıklı kaydedilmemesi, anlamlı kodlanmaması, ihtiyaç
duyulduğunda geri getirilememesi öğrencilerin okul ve sınav başarısını olumsuz etkilemektedir.
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME
Öğrencinin öğrendiği bilgiler orasında yeteri kadar ilişki kurmasını, problemlerle ilgili strateji geliştirmesini ve
bilim temelli düşünmesini tanımlamaktadır.
ELEŞTİREL DÜŞÜNME
Kişinin yeni öğrendiği bilgileri kendi düşünce süzgecinden geçirerek, anlamlı kodlama yapmasını ve neyi
bilip neyi bilmediği ile ilgili farkındalık kazanmasıdır. 
İŞLEM BECERİSİ
Bilişsel görevlere duyarlı alt olanlarda öğrenciye destek sunmayı hedeflemektedir. Programın bu bölümü
zamanı sağlıklı kullanma, seçici dikkat gerektiren görevlerde hata yapmadan görevini hızlı ve doğru bir
şekilde tamamlamaya yöneliktir.
DİKKAT
Duyu kayıt, kısa süreli bellek performansı, kodlama, işitsel serbest hatırlama, görsel  erbest hatırlama,
enterferans töleransı, dikkati sürdürme, bölünmüş dikkat ve seçici dikkat olanlarındaki eksikliklerdir. 
Brain Modify, yukarıda tanımlanan ve dikkat eksikliğine neden olabilecek olanların tamamını destekleyecek
bir uygulamalar bütünüdür.



Getirdiği yenilikler ile öğrencinin eğitim-öğretim hayatındaki bilişsel beceri seviyesini yüksek
doğruluk oranıyla tespit eder ve kişiye özgü hazırlanan karneler ile eksiklerin tamamlanması için
yönlendirme yapar. 

Düşünme Becerileri Geliştirme Uygulamaları kişiye özel karnelerle öğrenciye eksiklerini göstererek
çalışma alt alanları belirler. Böylelikle öğrenci kişisel becerileri ve öğrenme düzeyi göz önüne
alınmadan hazırlanan bir yığın kaynak ve materyali değil, sadece ihtiyacı olanları seçerek yol
alır.

Brain Modify uzun yıllara dayanan deneyim ile yaptığı analizlerde Düşünme Becerileri Geliştirme
Uygulamalarının öğrencinin bilişsel becerirlerinin gelişiminde aktif rol oynadığı, öğrencinin bilişsel
esnekliğinin arttırdığını ortaya koymuştur.



Kişinin ihtiyaç analizini yaparak kişiye özel öğrenme alanları belirler.

Tam öğrenme sağlanana kadar öğrenme alanını tekrarlar ve farklı perspektifler sunar, 

Öğrenci değerlendirmesi sonucunda geliştirilmesi gereken alanlar için yeni uygulamaları belirler.
Öğrencinin sınavlar arasındaki gelişimini takip ederek başarı grafiği sunar.

Uygulayıcıya (Sınıf Öğretmeni) ve değerlendiriciye (Okul Müdürü) tavsiyelerde bulunur.   

Bilişsel Beceriler Uygulamaları testleriyle öğrencinin bilişsel esneklik kapasitesi yıl boyunca
gözlemlenir ve gelişimi desteklenir.

 
Brain Modify; 
    

      Öğrenci karnesiyle öğrencinin kendi yaş aralığındaki beceri düzeyini belirler. 
      

      

Brain Modify;
Çocuklarımızı bilgi yüklü ama yüklendiği bilgiyi kullanamayan bireyler olmaktan kurtararak Bilişsel
Esneklik (Cognitive Flexibility) kazandırmayı hedeflemektedir. Bilişsel esneklik öğrencinin ortaya
çıkan beklenmedik duruma uyum sağlaması ve farklı çözümler üretebilmesidir. Bir problemin, bir
sorunun birden çok algılanma biçimi ve ona göre tepki verme yolları vardır. İşte bilişsel esnekliğe
sahip öğrenciler, bir problemin birden çok çözüm seçeneğinin olduğunun farkındadırlar. Bu
öğrenciler mevcut duruma saplanıp kalmazlar ve geleceği görebilme kapasitesine sahiptirler.
Öğrenci başarısı ile bilişsel esneklik arasında olumlu bir ilişki vardır.



Algılama –Görsel algı, şekil algısı, değer algısı.

Mantıksal akıl yürütme – Analoji, tümden gelim, tüme varım.

Dikkat – Görsel dikkat, uzun süreli ve kısa süreli dikkat.

Eleştirel düşünme – Tersinir işlemler, mantıksal kıyaslama.

İşlem becerisi – Bilinmeyene yönelme, veri analizi, veri yorumlama.



Öğrencilerin bilişsel becerileri kadar bilişsel olmayan becerileri de önemlidir ve okul ortamında bu
beceriler geliştirilebilir. Standart testlerle tipik olarak test edilen bilişsel beceriler dışındaki

becerilerin önemi, yaklaşık 15 yıldır giderek artmaktadır. Aynı zamanda, iş dünyası ve siyasi liderler,
okullardan öğrencilerin "21. yüzyıl becerileri" olarak anılan problem çözme, eleştirel düşünme,
iletişim, işbirliği ve öz-yönetim gibi becerilerini geliştirmelerini istemektedir. Bu becerilerin okul

yıllarında kazanılması, ülkelerin gelecekteki rekabet piyasasındaki yerleri için de belirleyici
olduğundan özellikle gelişmekte olan ülkelerin bu duruma daha fazla önem vermesi gerektiği

düşünülmektedir.

2 3 4
51

Eleştirel Düşünme
Problem Çözme

Bilgiye Erişim
ve Analiz

Çeviklik ve 
Uyarlanabilirlik Merak ve 

Hayal Gücü

Esneklik ve 
Uyum



İnsanlık için bilmenin yetmeyeceği, bildikleri hakkında düşünmenin zorunlu hale geleceği bir
dönemin başlangıcındayız. Öğrenen yapılar dönüşerek düşünen yapılar halini almaktadır. Endüstri
4.0 ile birlikte dünya problemlerini doğru hissedecek ve tanımlayacak (eleştirel düşünme) çözümü
için yenilikçi fikirler üretecek (yaratıcı düşünme), çözüm için doğru yöntem ve teknikleri kullanacak
(bilimsel ve analitik düşünme) bireylerin her alanda yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

eğitim4.0







Brain Modify Düşünme Becerileri Testi, ölçme ve değerlendirmede yapay zeka kullanır.
Testteki bazı soruların puan katkısı olmayıp teste giren çocuğu tanımaya yöneliktir.

1. soruda büyüklüğün şekil olarak mı yoksa değer olarak mı
olması gerektiği belirtilmeden seçim çocuğa bırakılır. Eğer A
şıkkı işaretlenmişse şekil algısı, C şıkkını işaretlemişse değer
algısı basamağı baz alınıp çocuk hakkında öngörüler hazırlanır.

2. soruda hem A hem de C seçeneği doğru kabul edilir. 
A işaretlenmişse ise renklerle ayrıştırma basamağında, C
işaretlenmişse birleştirilmiş şekilleri görme basamağında olduğu
anlaşılır ve yapay zeka bu veriler doğrultusunda öngörü ve
önerilerde bulunur.

Bu iki sorunun puana katkısı olmayıp, çocuğu tanımada etkisi büyüktür.

Aşağıdakilerden hangisi büyüktür ?
Yandaki şekilde
kaç tane üçgen

vardır ?



Yanda birbirine bağlı 3'erli soru grupları verilmiştir. 
1-3-5. sorular 1. Grup
2-4-6. sorular 2. Grup olarak teste rastgele
yerleştirilmiştir. 
Bu sorulardan;
1 ve 2. soru Algılama
3 ve 4. soru Dikkat
5 ve 6. soru Akıl Yürütme alanlarını ölçen sorulardır. 
Yapay zeka; 
1. soru grubunu ölçme değerlendirme, 
2. soru grubunu kontrol soru grubu olarak değerlendirip
cevapların tesadüfliğini belirler.
Değerlendirme sonucunda öğrencinin eksik alanları
belirlenir. Yapay zeka tarafından eksik alanların
geliştirilmesi ile ilgili kişiye özgü uygulamalar
oluşturularak günlük ödev halinde öğrenciye iletilir.
Yapay zeka eksik alanlarda tam öğrenme sağlanana
kadar uygulamalara devam eder.



Brain Modify karnesi ; kişisel sonuçlar ve çözümler sunan bir karnedir. 
1.Düşünme Becerileri Testi sonucuna göre çocuğun durumu ölçülüp raporlanır. Yapay zeka öğrencinin geliştirmesi gereken alanları ile ilgili 25
haftalık geliştirici bir öngörü programı oluşturur ve 25 hafta boyunca her gün kişiye özel 2 uygulama gönderir.  Çocuğun süreç içerisindeki
performansı bu öngörü programında değişikliklere neden olabilir. Öğrencinin gelişim sürecine göre kalan hafta uygulamalarında değişiklik
yapabilir. Brain Modify Programı süreç içerisinde kendini de denetleyen bir programdır.






