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1-Önce Soruları Tıklayın Yanıtlamaya Çalışın.  
2-Verdiğiniz Yanıtların Şıklarını Kenara Yazın. 
3-Sonra  Yanıtlarınızı Kontrol Ediniz.
4-Yanlış Yanıtları Muhakeme Ediniz.

• 5-Gösteriyi İzleyin Tekrar Aynı İşlemi Yapınız.



BBİİLLİŞİŞSEL SSEL SÜÜREREÇÇLERLER

Bir bilgi deposundan diBir bilgi deposundan diğğerine bilgi akerine bilgi akışıışınnıı
sasağğlayan layan ““zihinsel zihinsel eylemlereylemler””dirdir. Bili. Bilişşsel ssel süürereççler; ler; 
dikkat, algdikkat, algıılama, tekrar, kodlama ve geri getirme lama, tekrar, kodlama ve geri getirme 
olarak solarak sıınnııflandflandıırrıılmaktadlmaktadıır.r.
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DikkatDikkat: Uyar: Uyarııccıılar lar üüzerinde bilinzerinde bilinççli bir li bir 
odaklaodaklaşşma sma süürecidir. Bu srecidir. Bu süürereççte te 
üçüç temel itemel işşlem gerlem gerççekleekleşşir. ir. ÖÖnemli nemli 
bilgiye karar verilir. bilgiye karar verilir. ÖÖnemli bilgi nemli bilgi 
üüzerinde odaklazerinde odaklaşşma sama sağğlanlanıır. r. 
OdaklaOdaklaşışılanlan bilgi ibilgi işşleme sleme süürecinde recinde 
ggöönderilir.Dikkatin kazandnderilir.Dikkatin kazandıırrıılmak lmak 
istenen davranistenen davranışışlar lar üüzerinde zerinde 
yoyoğğunlaunlaşışılmaslmasıı ve uyanve uyanıık bir k bir 
şşekilde bunun uzun bir sekilde bunun uzun bir süüre re 
devam ettirilmesidir. Dikkatin devam ettirilmesidir. Dikkatin 
yoyoğğunlaunlaşşacaacağığı bilginin sebilginin seççiminde iminde 
““ddışışsal ve isal ve iççsel sel ““ öözellikler etkili zellikler etkili 
olur.olur.

DDışışsal sal öözelliklerzellikler dikkat dikkat 
yoyoğğunlaunlaşşttııran uyarran uyarııccıı ile ilgilidir. ile ilgilidir. 
UyarUyarııccıınnıın; bn; büüyyüüklklüüğğüü, , şşiddeti, iddeti, 
parlaklparlaklığıığı dedeğğiişşkenlik gkenlik gööstermesi, stermesi, 
hareketlilihareketliliğği ve yeni olmasi ve yeni olmasıı
dikkatin odakladikkatin odaklaşşmasmasıında etkili nda etkili 
olur.olur.
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AlgAlgıılamalama: Anlam : Anlam 
vermeyi ifade eder. vermeyi ifade eder. 
AlgAlgıılama klama kıısa ssa süürede rede 
bellebelleğğe giren bilgiyi e giren bilgiyi 
etkiler. etkiler. ÇüÇünknküü kkıısa sa 
ssüürede bellerede belleğğe gelen e gelen 
bilgiler dobilgiler doğğru ru öözellikler zellikler 
olmaktan ziyade olmaktan ziyade 
algalgıılanmlanmışış öözelliklerdir. zelliklerdir. 

İİççsel sel öözellikler:zellikler:
bireyin kendisi ile ilgili bireyin kendisi ile ilgili 
olanlardolanlardıır. Bireyin r. Bireyin 
beklentileri gebeklentileri geççmimişş
yayaşşantantııssıı, ilgisi , ilgisi 
ihtiyaihtiyaççlarlarıı
odaklaodaklaşşmaymayıı sasağğlayan layan 
öözelliklerdir.zelliklerdir.
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Tekrar: Tekrar: Bir bilgi Bir bilgi 
biriminin biriminin şşeklini eklini 
dedeğğiişştirmeden sesli tirmeden sesli 
veya sessiz olarak veya sessiz olarak 
defalarca sdefalarca sööyleme yleme 
şşeklidir. Yapeklidir. Yapıılan lan 
ççalalışışmalarda iki malarda iki 
ttüürlrlüü tekrar ortaya tekrar ortaya 
konulmukonulmuşştur.tur.
1.Basit tekrar 1.Basit tekrar 
2.Anlamland2.Anlamlandıırrııccıı
tekrartekrar

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.derki.com/images/altinci/mujde9.jpg&imgrefurl=http://www.derki.com/sayfalar6/veletler.html&h=310&w=340&sz=22&hl=tr&start=7&tbnid=IWSPI7JmUk1NbM:&tbnh=109&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dtekrar%26svnum%3D10%26hl%3Dtr%26lr%3D


KodlamaKodlama: Bilgiyi uzun : Bilgiyi uzun 
ssüüreli bellereli belleğğe e 
yerleyerleşştirme stirme süürecidir. recidir. 
KodlamanKodlamanıın amacn amacıı, , 
bilgiyi anlamlbilgiyi anlamlıı kkıılmak lmak 
ve uzun sve uzun süüreli reli 
bellekteki ilibellekteki ilişşkili bir kili bir 
şşemanemanıın in iççine ine 
babağğlantlantııllıı olarak olarak 
yerleyerleşştirmektir. tirmektir. 
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Geri getirme Geri getirme 
(hat(hatıırlama)rlama): Bilginin : Bilginin 
uzun suzun süüreli bellekten kreli bellekten kıısa sa 
ssüüreli bellereli belleğğe e 
getirilmesine getirilmesine ““geri geri 
getirmegetirme”” veya veya 
““hathatıırlamarlama”” denir.denir.
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Unutma (geri getirme Unutma (geri getirme 
babaşşararııssıızlzlığıığı)): Yeni gelen : Yeni gelen 
bilginin depolanabilmesi bilginin depolanabilmesi 
iiççin mevcut bilgilerden bir in mevcut bilgilerden bir 
kkıısmsmıınnıın kaybolmasn kaybolmasıı ve ve 
yeni bilgilere yol ayeni bilgilere yol aççıılmaslmasıı
gerekir dgerekir düüşşüüncesi doncesi doğğru ru 
dedeğğildir. Uzun sureli ildir. Uzun sureli 
bellebelleğğin kapasitesi in kapasitesi 
ssıınnıırsrsıızdzdıır. r. ŞŞemalaremalarıın ve n ve 
kurulan bakurulan bağğlantlantıılar lar 
anlamlanlamlııllığıığı geri getirmeyi geri getirmeyi 
kolaylakolaylaşşttıırrıır.r.

Geri getirmeyi Geri getirmeyi 
zorlazorlaşşttııranran öözelliklerzellikler; ; 
bozulma, karbozulma, karışışma, yanlma, yanlışış
yerleyerleşştirme ve bilgiyi tirme ve bilgiyi 
dedeğğiişştirmektir.tirmektir.
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BozulmaBozulma: Uzun s: Uzun süüredir redir 
ggöörrüüşşüülmeyen bir arkadalmeyen bir arkadaşışı
tantanıımak, onu hatmak, onu hatıırlamayrlamayıı
sasağğlayan balayan bağğlantlantıılarlarıın n 
zayzayııflamasflamasıı bu bilgini bu bilgini 
bozulmasbozulmasıına sebep na sebep 
olmaktadolmaktadıır. r. 

KarKarışışmama: : ÖÖğğrenilen bir bilgi renilen bir bilgi 
biriminden biriminden öönce veya sonra nce veya sonra 
ööğğrenilen benzer bilgiler, bu renilen benzer bilgiler, bu 
bilgi birimi ile karbilgi birimi ile karışıışır ve geri r ve geri 
getirmede zorluk yagetirmede zorluk yaşşananıır. r. 
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YanlYanlışış yerleyerleşştirmetirme: Yanl: Yanlışış algalgıılanlanıılan bir bilgi lan bir bilgi 
zayzayııf ilif ilişşkili bir kili bir şşema ile baema ile bağğlantlantıı kurularak bu kurularak bu 
şşema iema iççerisinde depolanerisinde depolanıır. Yanlr. Yanlışış şşema ile ema ile 
depolanddepolandığıığı iiççin, iin, iççinde bulunduinde bulunduğğu u şşema ile ema ile 
babağğlantlantıı kurma ve geri getirme zor olur. kurma ve geri getirme zor olur. 

Bilgiyi deBilgiyi değğiişştirmetirme: Bilgi k: Bilgi kıısa ssa süüreli bellekte reli bellekte 
iişşlenirken slenirken süürekli olarak uzun srekli olarak uzun süüreli bellekten reli bellekten 
gelen bilgi ile kargelen bilgi ile karşışılalaşşttıırrıılarak depolanlarak depolanıır. Br. Bööyle yle 
olunca yeni bilgi eski bilgi ile deolunca yeni bilgi eski bilgi ile değğiişştirilip eski tirilip eski 
bilginin unutulmasbilginin unutulmasıın neden olabilir.n neden olabilir.



YYÜÜRRÜÜTTÜÜCCÜÜ SSÜÜREREÇÇLER/BLER/BİİLLİŞİİŞİ
YYÖÖNETMENETME

Zihinsel sZihinsel süürereççte bilgi akte bilgi akışıışı kendilikendiliğğinden inden 
meydana gelmez. Bu akmeydana gelmez. Bu akışıışı bilinbilinççli olarak li olarak 
yyöönlendiren snlendiren süürereççler vardler vardıır. Bunlara yr. Bunlara yüürrüüttüüccüü
ssüürereççler denir.ler denir.
Bilgiyi iBilgiyi işşleme sisteminde bilgi akleme sisteminde bilgi akışıışınnıı yyüürrüüten ten 
ssüürereçç ““bilibilişşi yi yöönetmenetme”” olarak kabul olarak kabul 
edilmektedir. edilmektedir. ÇüÇünknküü bilibilişşi yi yöönetme netme ““bilibilişşsel sel 
ssüürereççler hakkler hakkıında bilgi ve snda bilgi ve süürereççleri kontrol leri kontrol 
etmeetme”” öözelliklerini kapsamaktadzelliklerini kapsamaktadıır. r. 



BiliBilişşsel ysel yöönetme anetme aşşaağığıdaki becerileri daki becerileri 
kapsamaktadkapsamaktadıır;r;

1.Bilgi depolar1.Bilgi depolarıı ve bilive bilişşsel ssel süürereççlerin bilincinde lerin bilincinde 
olmakolmak

2.2.İşİşin gerektirdiin gerektirdiğği i ööğğrenme durumuna grenme durumuna gööre, re, 
bilibilişşsel ssel süürereççleri etkin kullanma yolarleri etkin kullanma yolarıınnıı
belirlemekbelirlemek

3.3.İşİşi planlamaki planlamak
4.Plan 4.Plan ççererççevesinde bilievesinde bilişşsel ssel süürereççleri etkin olarak leri etkin olarak 

kullanmakullanma
5.Meydana gelen 5.Meydana gelen ööğğrenme durumunu renme durumunu 

dedeğğerlendirmeerlendirme



Bilgiyi yBilgiyi yöönetme snetme süürecinde kullanrecinde kullanıılan davranlan davranışışlar lar 
altaltıı basamakta toplanbasamakta toplanıır;r;

1.Sorular sormak1.Sorular sormak
2.Planlamak  2.Planlamak  
3.Uygulamak3.Uygulamak
4.4.İİzleme ve kontrol etmekzleme ve kontrol etmek
5.Yenilemek5.Yenilemek
6.Kendi kendini test etmek6.Kendi kendini test etmek



Bilgi Bilgi İşİşleme Modelinin Eleme Modelinin Eğğitim Ortamitim Ortamıında nda 
UygulanmalarUygulanmalarıı

BBüüttüün bu bilgileri gerek n bu bilgileri gerek ööğğretmen gerekse retmen gerekse ööğğrenci olarak renci olarak 
dedeğğerlendirdierlendirdiğğimizde imizde ööğğrenme srenme süürecini nasrecini nasııl aktarabiliriz. Bu l aktarabiliriz. Bu 
ööğğrenme modelinin srenme modelinin sıınnııf ortamf ortamıına yansna yansııttıılmaslmasıı nasnasııl olur?l olur?

Bu modelin temel ilkelerinden biri, bilginin kaydedilmesi Bu modelin temel ilkelerinden biri, bilginin kaydedilmesi 
yanyanıı duyusal kayduyusal kayııttıın gern gerççekleekleşşmesi imesi iççin, in, ööncelikle uyarncelikle uyarııccıılarlarıın n 
““fark edilmesifark edilmesi”” gerekir. Bunu sagerekir. Bunu sağğlayan slayan süürereçç ise dikkattir. ise dikkattir. 

Dikkat ve uyanDikkat ve uyanııklklığıığı arttarttıırmak irmak iççin sin sıınnııf ortamf ortamıınnıı ççekici, ekici, 
uyaruyarııccıı, g, güüvenli ve svenli ve sııcak bir hale getirmek gerekir. Farklcak bir hale getirmek gerekir. Farklıı
problemlerle uproblemlerle uğğraraşşma, ilan tahtalarma, ilan tahtalarıındaki gndaki göörrüüntntüüleri deleri değğiişştirme tirme 
ve farklve farklıı ders iders işşleme yleme yööntemleri ntemleri ööğğrencilerin dikkatin rencilerin dikkatin ççekebilir. ekebilir. 
Bunun yanBunun yanıında, nda, ççok fazla uyarok fazla uyarııccıı etkenin olmasetkenin olmasıı da dikkat da dikkat 
kapasitesine fazla ykapasitesine fazla yüüklenilmesine neden olabilir. klenilmesine neden olabilir. 
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