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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.



Bilgiyi iBilgiyi işşleme sisteminde leme sisteminde 
iişşlem aklem akışıışınnıı yyüürrüüten ten 
ssüürece rece ““BiliBilişşi Yi Yöönetmenetme””
denir. denir. 
ÇüÇünknküü, bili, bilişşi yi yöönetme , netme , ““
bilibilişşsel ssel süürereççler hakkler hakkıındaki ndaki 
bilgi ve bu sbilgi ve bu süürereççleri leri 
kontrol etmekontrol etme”” öözelliklerini zelliklerini 
kapsamaktadkapsamaktadıır.r.



BiliBilişşi yi yöönetme anetme aşşaağığıdaki becerileri daki becerileri 
kapsamaktadkapsamaktadıır:r:

11-- Bilgi depolarBilgi depolarıı ve bilive bilişşsel sel 
ssüürereççlerin bilincinde olmaklerin bilincinde olmak
22-- İşİşin gerektirdiin gerektirdiğği i ööğğrenme renme 
durumuna gdurumuna gööre, bilire, bilişşsel ssel süürereççleri leri 
etkin kullanma yollaretkin kullanma yollarıınnıı belirlemekbelirlemek
33-- İşİşi planlamak i planlamak 
44-- Plan Plan ççererççevesinde bilievesinde bilişşsel sel 
ssüürereççleri etkin olarak kullanmak leri etkin olarak kullanmak 
55-- Meydana gelen Meydana gelen ööğğrenme renme 
durumunu dedurumunu değğerlendirmekerlendirmek



BiliBilişşsel ysel yöönetme, netme, ööğğrenme srenme süürecinin ilk recinin ilk 
aaşşamasamasıından itibaren her bir bilindan itibaren her bir bilişşsel sel 
ssüüreci sistem ireci sistem iççerisinde etkin kerisinde etkin kıılma lma 
yollaryollarıınnıı araaraşşttıırmakta ve uygulamaya rmakta ve uygulamaya 
yyöönlendirmektedir. nlendirmektedir. 
Bu fonksiyonu yerine getirirken gBu fonksiyonu yerine getirirken güüccüünnüü
““Uzun sUzun süüreli bellektenreli bellekten”” alalıır.r.
Bireyler arasBireyler arasıında bu ynda bu yüürrüüttüüccüü ssüüreci reci 
kullanma araskullanma arasıındaki farklndaki farklııllııklar, uzun klar, uzun 
ssüüreli bellekte reli bellekte şşemalara sahip olma ve emalara sahip olma ve 
şşemalar arasemalar arasıındaki bandaki bağğlantlantıılarlarıı
kullanarak duruma gkullanarak duruma gööre yeni bir re yeni bir 
ddüüzenleme yapabilme zenleme yapabilme öözellizelliğğinden inden 
kaynaklanmaktadkaynaklanmaktadıır.r.



BazBazıı ggöörrüüşşler, ler, ööğğrenciler arasrenciler arasıında banda başşararıı farkfarkıınnıın yn yüürrüüttüüccüü ssüürereççleri leri 
kullanma etkililikullanma etkililiğğinden kaynaklandinden kaynaklandığıığınnıı ööne sne süürmektedir.rmektedir.

Buna gBuna gööre bare başşararııllıı ööğğrenciler muhtemelen kendi renciler muhtemelen kendi 
ööğğrenme stillerinin karmarenme stillerinin karmaşışıklklığıığınnıı iyi yiyi yöönlendiren, nlendiren, 
ööğğrenme ihtiyarenme ihtiyaççlarlarıınnıı ve kendi ihtiyave kendi ihtiyaççlarlarıınnıı kavrayan ve kavrayan ve 
kendi kendi ööğğrenme stillerine uygun olarak renme stillerine uygun olarak 
uygulayabilecekleri bir stratejiler dizisi geliuygulayabilecekleri bir stratejiler dizisi gelişştirenlerdir.tirenlerdir.
Yani, baYani, başşararııllıı ööğğrenciler nasrenciler nasııl l ööğğreneceklerini reneceklerini ööğğrenmirenmişş
olanlardolanlardıır.r.



YYÜÜRRÜÜTTÜÜCCÜÜ SSÜÜREREÇÇLER/BLER/BİİLLİŞİİŞİ YYÖÖNETMENETME

Zihinsel sZihinsel süürereççte bilgi akte bilgi akışıışı
kendilikendiliğğinden meydana inden meydana 
gelmez. Bu akgelmez. Bu akışıışı bilinbilinççli li 
olarak yolarak yöönlendiren snlendiren süürereççler ler 
vardvardıır. Bunlara r. Bunlara YYüürrüüttüüccüü
SSüürereççlerler denir.denir.
Bu sBu süürereççler hangi bilgiyi ler hangi bilgiyi 
iişşlemek ilemek iççin hangi in hangi 
faaliyetlerin gerektifaaliyetlerin gerektiğğini ve ini ve 
iişşlem lem ööğğesinin sistem esinin sistem 
kaynaklarkaynaklarıınnıı nasnasııl l 
kullandkullandığıığınnıı belirlemek ibelirlemek iççin in 
iişşlem aklem akışıışınnıı kontrol eden kontrol eden 
bellek sisteminin bellek sisteminin ööğğesidir. esidir. 



BiliBilişşi yi yöönetme snetme süürecinde kullanrecinde kullanıılan lan 
davrandavranışışlar 6 basamakta toplanabilir:lar 6 basamakta toplanabilir:

11-- Sorular sormakSorular sormak
22-- PlanlamakPlanlamak
33-- UygulamakUygulamak
44-- İİzlemek ve kontrol zlemek ve kontrol 
etmeketmek
55-- YenilemekYenilemek
66-- Kendi kendini test Kendi kendini test 
etmeketmek



Bilgiyi Bilgiyi İşİşleme Modelinin Eleme Modelinin Eğğitim Ortamitim Ortamıında nda 
UygulamalarUygulamalarıı

Bu modelin temel Bu modelin temel 
ilkelerinden biri, bilgilerin ilkelerinden biri, bilgilerin 
kaydedilmesi yani duyusal kaydedilmesi yani duyusal 
kaykayııttıın gern gerççekleekleşşmesi imesi iççin, in, 
ööncelikle uyarncelikle uyarııccıılarlarıın n ““Fark Fark 
edilmesiedilmesi”” gerektigerektiğğidir. idir. 
Bunu saBunu sağğlayan slayan süürereçç ise ise 
DDİİKKAT tir. KKAT tir. 



Dikkati ve uyanDikkati ve uyanııklklığıığı artartıırmak irmak iççin,in,

SSıınnııf ortamf ortamıınnıı ççekici, uyarekici, uyarııccıı, , 
ggüüvenli ve svenli ve sııcak bir hale getirmek cak bir hale getirmek 
gerekir. gerekir. 
FarklFarklıı problemlerle uproblemlerle uğğraraşşma, ilan ma, ilan 
tahtalartahtalarıındaki gndaki göörrüüntntüüleri leri 
dedeğğiişştirme ve farkltirme ve farklıı ders iders işşleme leme 
şşekilleri ekilleri ööğğrencilerin dikkatini rencilerin dikkatini 
ççekebilir.ekebilir.
Bunun yanBunun yanıında, ortamda nda, ortamda ççok fazla ok fazla 
uyaruyarııccıı olmasolmasıı da dikkat da dikkat 
kapasitesine fazla ykapasitesine fazla yüüklenmeye klenmeye 
neden olabilir.neden olabilir.



ÖÖğğrencilere yrencilere yüürrüüttüüccüü bilibilişşle ilgili olarak le ilgili olarak etkili etkili ööğğrenmerenme
iiççin bazin bazıı bilibilişşi yi yöönetme becerileri yada netme becerileri yada ççalalışışma becerileri ma becerileri 

kazandkazandıırrıılabilir.labilir.

Bunlar; ana fikrin Bunlar; ana fikrin 
bulunmasbulunmasıı, , öözetleme, bilgiyi zetleme, bilgiyi 
organize etme, not alma, organize etme, not alma, 
altaltıınnıı ççizme yada altizme yada altıınnıı
fosforlu kalemle ifosforlu kalemle işşaretleme, aretleme, 
konuyla ilgili kendi kendine konuyla ilgili kendi kendine 
sorular sorma ve sorular sorma ve 
ööğğrendiklerini rendiklerini 
anlamlandanlamlandıırmadrmadıır.r.



ÖÖğğrenciler renciler ööğğrendiklerini anlamlrendiklerini anlamlıı kkıılmaya lmaya 
teteşşvik edilmelidirler.vik edilmelidirler.

ÖÖrnerneğğin sin sıınnııf aktivitelerinde f aktivitelerinde 
ööğğretilen konunun retilen konunun ççeeşşitli itli 
boyutlarboyutlarıı ile ilgili kile ilgili küçüüçük grup k grup 
tarttartışışmalarmalarıı konunun konunun 
ööğğrencilerin kendi rencilerin kendi 
yayaşşantantıılarlarıı babağğlamlamıında nda 
anlaanlaşışılmaslmasıınnıı sasağğlayabilir.layabilir.



ÖÖğğrenmeyi verimli hale getirmek renmeyi verimli hale getirmek 
iiççin, in, 

11-- ÖÖğğrencilerin okudurencilerin okuduğğunu anlama becerilerini geliunu anlama becerilerini gelişştirmeye tirmeye 
yyöönelik uygulamalara snelik uygulamalara sıınnııflarda daha sflarda daha sıık yer verilebilir. k yer verilebilir. 
BBööylelikle biliylelikle bilişşi yi yöönetme stratejileri gelinetme stratejileri gelişştirmelerine yardtirmelerine yardıımcmcıı
olunabilir.olunabilir.
22-- Derste anlatDerste anlatıılanlarlanlarıı ööğğrencilerin anlamlandrencilerin anlamlandıırmalarrmalarıına yardna yardıımcmcıı
olmak iolmak iççin sin sıık sk sıık anlatk anlatıılan konuyla glan konuyla güünlnlüük yak yaşşam arasam arasıında nda 
babağğlantlantıılar kurulabilir. lar kurulabilir. ÖÖğğrenci derste anlatrenci derste anlatıılanlarlanlarıın kendisi in kendisi iççin in 
anlamlanlamlıı olduolduğğuna inanduna inandığıığında daha iyi nda daha iyi ööğğrenir.renir.



33-- ÖÖğğretmen baretmen başşta olmak ta olmak üüzere zere ööğğretim araretim araçç
geregereççlerini kullanlerini kullanıırken mutlaka dikkati ve rken mutlaka dikkati ve 
algalgıılamaylamayıı etkileyen etkenleri getkileyen etkenleri gööz z öönnüüne almalne almalııddıır. r. 
Bunun iBunun iççin in ööğğretmen retmen ööğğrencilerin dikkat srencilerin dikkat süürelerini relerini 
artartıırrııccıı bazbazıı yyööntem ve arantem ve araççlar kullanabilir.lar kullanabilir.
44-- ÖÖğğretmen unutmaya neden olan etkenleri gretmen unutmaya neden olan etkenleri gööz z 
öönnüünde bulundurmalnde bulundurmalıı ve gerekli ve gerekli öönlemleri nlemleri 
almalalmalııddıır.r.
ÖÖrnerneğğin, karin, karışışmadan kaynaklanan unutmaymadan kaynaklanan unutmayıı
öönlemek inlemek iççin yeri geldiin yeri geldiğğinde inde ööğğrencilerin anlatrencilerin anlatıılan lan 
konuyu arakonuyu araşşttıırmalarrmalarıına yardna yardıımcmcıı olacak bilgileri olacak bilgileri 
daha adaha aççıık ve ayrk ve ayrııntntııllıı olarak verebilir. Ortak olarak verebilir. Ortak 
yyöönlerden yada farklnlerden yada farklıılalaşşan yan yöönlerden nlerden 
bahsedilebilir.bahsedilebilir.
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