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EDİTÖRÜN ÖNSÖZÜ
İster anaokulunda olsunlar ister üniversitede, öğrenciler oyun oynamayı
sever. Oyunlar insanlar için doğaldır çünkü eğlencelidirler ve ders esnasında
eğlence öğrencinin dikkatini çekmenin en etkili yoludur. Öğrenciler, oyunlar
oynayarak, birbirleriyle veya gruplar halinde yarışarak, bir bilgisayara rakip
olarak ya da sonuncusu ve en önemlisi, kendi kendilerine çeşitli oyunlar
oynayarak, ilham alır, öğrenmeye dâhil olur ve heyecan duyarlar.
Oyunlarda çoğunlukla bir ödül ilişkisi vardır ve oyunlardakine benzer seviye,
puan, görev tamamlama ödülü ve bröve gibi kavramlar ile oyun ilkeleri, ağır
cezalar olmadan, oyunlaştırma yoluyla eğitimde kullanır. Güvenli
bölgelerimizden çıkmak ve hatalarımızdan korkmamak, öğrencilerin hata
yapma korkusunun üstesinden gelme ve onları öğrenmeye hazır hale getirme
yolunda atılan bir adımdır.
Mesleki Eğitim Oyunlaştırma El Kitabı eğitimde oyunlaştırmayı ve Android
uygulamasını ele almaktadır. Kitap, “Mesleki Eğitimde Oyunlaştırılmış
Uygulamaların Geliştirilmesi Hareketi” adlı Erasmus+ projesinin üyeleri
tarafından kaleme alınmıştır. Ücretsiz olan bu kitap, Android uygulamasını
izleyen ve oyunlaştırma ile ilgili en önemli noktaları açıklayan ve her biri
öğretmenler için çevrimdışı birer el kitabı olan bölümlerden oluşmaktadır.
Mesleki Eğitim Oyunlaştırma El Kitabı, eğitim sürecinde yer alan öğretmenler
için yalnızca bir el kitabı değil aynı zamanda bir dönüm noktasıdır.
Öğretmenlerin, arzu edilen sonuçlara ulaşmak amacıyla öğretim yöntemlerini
yeniden düzenlemek üzere üstlendikleri yeni görevlerini anlamalarına
yardımcı olmaktadır. Dahası, etkili öğrenme deneyimlerinin oyunlaştırma
yoluyla öğrencilere nasıl sunulabileceğini ve öğrencilerin farklı sorunlara
çözüm bulabilecekleri zorlu ödevlerin nasıl geliştirilebileceğini anlatmaktadır.
Lorena Mihelač
Šolski center Novo mesto, Novo mesto
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SİMGELER VE AÇIKLAMALARI

Kitabın yazarları, belirli bilgi parçacıklarına ilginizi çekmek üzere tasarlanmış
resimcikler olan simgeleri kullanmaya karar vermişlerdir. Aslında simgeler,
metinleri ayrı ayrı görmemizi ve böylelikle sayfaları daha hızlı taramamamızı
sağlamak amacıyla eğitim kitaplarında sıklıkla kullanılan bir tür işarettir.
Simgeler ve anlamları aşağıdaki gibidir.

Sınav zamanı

Alıştırma zamanı

Kontrol edelim

Hatırlayalım

Okuyalım

Not alalım

Video ve flaş kart
uygulaması

Grup çalışması, dinleme
ve konuşma zamanı
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Link

Görev/Ödev
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OYUNLAŞTIRMA

2.1 Giriş
Eski bir Çin atasözü şöyle der: "Söylersen unuturum. Gösterirsen hatırlarım.
Yaparsam öğrenirim."
Öğretmenlerin öğrenme ortamlarında arzu ettikleri şey de budur. Bir başka
deyişle, daha fazla etkileşim içindeki ve katılımcı öğrenciler. Var olan öğretim
yöntemleri güncelliklerini ve etkililiklerini yitirmiştir. Bu nedenle de etkileşimli
öğretim yöntemlerini uygulamaya koymak isteyen eğitimciler ile öğretim
yöntemleri arasındaki boşluk giderek büyümektedir.
Dijital teknoloji sayesinde hem aradaki bu boşluğa köprü olabilecek hem de
verimli ve katılımcı öğrenciler yetiştirebilecek araç-gereçler üretilebilir ve
kullanılabilir.
Eğitim ilham verici olmadığında, öğrenciler rahatsız hissetmekte ve katılım
göstermemektedir.

2.2 Oyunlaştırma

https://en.wikipedia.org/wiki/Gamification
Yukarıdaki sayfayı ziyaret ettiniz mi?
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Oyunlaştırma, oyunların işleyişlerinin katmanlar
halinde oyun dışı ortamlara uyarlanmasıdır...
… Bilindik, günlük görevleri, her seferinde yenilenen ve
motive eden deneyimlere dönüştürebilme gücü vardır.

“Oyunlaştırma, insanları hedeflerine ulaşmaları için motive etmek ve harekete
geçirmek amacıyla oyunların işleyişini ve oyun tasarım tekniklerini uygulama
düşüncesidir.”
Editorial Team, “Gamification”, (https://badgeville.com/wiki/Gamification
Son erişim tarihi: 25/3/2016)
Oyunlaştırma, oyun tabanlı ögelerin ya da oyunların işleyiş biçiminin, bilindik
ve sıkıcı ödevlerin yeni ve etkileşimli deneyimlere dönüştürülmesi amacıyla
oyun dışı ortamlarda kullanılması yöntemidir. Kendini ifade etme fırsatı ve
hatta geleneksel yarışmaların yanı sıra, puan, bröve, görev tamamlama ödülü,
kupa ya da unvan verme gibi oyunların işleyişinde yer alan ögeleri kullanılarak
öğrencinin ilgisinin ve gayretlerinin artması sağlanır. Oyunların işleyiş biçimi,
öğrencilerin hedef belirleme, bulunduğu noktayı koruma, tekrar ederek
öğrenme veya akranları ile birlikte çalışma gibi yollarla daha da başarılı
olmasını sağlar.
Bu nedenle, oyunlaştırılmış eğitim oyun dışı etkinliklerde oyun tasarım
ögelerine ve oyunların işleyiş biçimine yer verir. Bu da öğrencilerin öğrenme
süreçlerinde daha da motive olmasını ve daha etkin katılım göstermelerini
sağlar.
Bröve, puan, seviye atlama ve macera ödülleri gibi oyunlaştırılmış ödüller
eğitim sürecini bir oyuna dönüştürür. Bunlar öğrencilerin öğrenme
hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan oyun değişkenleridir.
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Mesleki Eğitimin en zor yanı, özellikle teknolojinin hızla geliştiği bir ortamda
akademik içeriklerin Mesleki Eğitim alan öğrencilere öğretilebileceği etkili bir
strateji bulmaktır.
Şu sıralar, öğretimin oldukça yaygınlaşan dijital öğrenme araçları ile
desteklenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

Kaynak: Sara Mravlja Stegenšek

Oyunlaştırma, temel fikirlerin öğrenilmesi için gereken zamanı kısaltmakta ve
bir yandan öğrenmenin doğasına özgü güdüleri pekiştirirken diğer yandan da
öğrencilere terimleri keşfetme şansı vermektedir. Oyunlaştırılmış ortamla
etkileşim daha çok özveriyi de beraberinde getirir. Bu nedeni de oyunlara
karşı girişilen mücadelenin, oyunculara yeni bir sistemi anlama ve alt etme
keyfini yaşatmasıdır.
Oyunlaştırma yönteminin özellikle, Dikkat Eksikliği Bozukluğu gibi öğrenme
bozukluğu olan öğrenciler için kullanılması beklenmektedir. Özellikle öğrenme
sürecinin sıkıcı ve tekdüze olduğu durumlarda, bu öğrenciler öğrenme
sürecine dikkatlerini verememektedir.
Oyunlaştırılmış öğrenme öğelerinin kullanımı Dikkat Eksikliği Bozukluğu olan
öğrencilerin dikkatini çekmede yardımcı olur ve bunun sonucunda, bellekte
kalan bilgi miktarı artar.
5

Oyunlaştırmanın ögelerini
yazınız!

Oyunlaştırma yoluyla, öğrencilere oyunun her bir bölümünde bröve, puan vb.
toplama görevi verilir. Bu ödüller önceden belirlenmiş oyun hamleleri
sonucunda elde edilmediğinden, başarıyı daha da çekici hale getirir.
“…Eğitsel oyunlarla ilgili olarak, 2006 yılında düzenlenen Amerikan Bilim
Adamları Federasyonu Zirvesinde Don Menn tarafından sunulan bir rapora
göre öğrenciler okuduklarının sadece %10’unu, duyduklarınınsa yalnızca
%20’sini hatırlayabilmektedir. Bu rakam, sözlü bir sunuma görseller eşlik
ettiğinde %30’lara çıkarken, öğrenci, birini bir konuyu hem anlatıp hem de
uygularken gözlemlediğinde %50’lere çıkmaktadır. Ancak öğrenciler
“simülasyon yoluyla da olsa, bir işi kendi başlarına yaptığında” bu rakam
%90’lara ulaşmaktadır…".
23 Top Gamification Professionals. "Free Learning eBook - How Gamification
Reshapes Learning", 2014 (https://elearningindustry.com/how-gamificationreshapes-learning#mario-herger Son erişim tarihi: 20/3/2016)
Bir önceki araştırma, oyunlaştırmanın öğrencileri sınıf içerisinde işbirliğine
dayalı uygulamalar yapmanın yanı sıra ev ödevlerini yaparken keşfetmeyi de
teşvik ettiğini ortaya koymuştur. Böylelikle, öğrenciler uygulayarak
öğrenmektedir.
Özetle, öğrenciler oyunlaştırma sayesinde;
1.
Oyunun stratejileri başetmek zorunda olduklarından daha etkili
düşünebilir
2.
Öğrenme hedeflerinin peşinden gitmenin yanı sıra oyuna karşılık
vermeleri de gerektiğinden birden fazla düzeyde etkin olabilir
3.
Takım olarak çalışabilir ve akranları ile etkili bir işbirliği yapabilir
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4.
5.

Oyun sürecine katılım gösterdiklerinde ödüllendirileceklerinin farkına
varabilir ve
Uygun ve “sağlıklı” bir yolla rekabetçi olmayı öğrenebilirler.

2.3 Oyuna Dayalı Öğrenme

https://www.youtube.com/watch?v=Uj_8C2L9bXI
Yukarıdaki sayfayı ziyaret ettiniz mi?

Oyuna Dayalı Öğrenme: “Get tips, techniques and tools that apply the
principles of game design to the learning process - a dynamic way to engage
learners and help educators assess learning.”
Editorial Team, “Game-Based Learning”, retrieved from
https://www.edutopia.org/blogs/beat/game-based-learning 25/3/2016)
Oyuna Dayalı Öğrenme, öğrenciyi bir mantıklı düşünmeye ve hedefine
stratejik şekilde yaklaşmaya teşvik eden büyüleyici bir serüvendir. Oyuna
Dayalı Öğrenme ortamında hedef, belirli bir konuyu (örneğin Ohm Kanunu),
öğretmenin tasarladığı (oyunlar yoluyla)/şekilde öğretmektir.
Bu gibi konuların Oyuna Dayalı Öğrenme yoluyla öğretilmesi hem öğrenci
hem de öğretmen için eğlenceli bir hal alabilir.
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Oyun, eğitimde çok farklı biçimlerde yer alabilir. Bugünkü en yayın biçimi ise
öğrencilerin bilgisayarlarında ya ad cep telefonlarında oynadıkları dijital
oyunlardır.
“Dijital Oyunlar Yoluyla Öğrenme, kuram ve kavramların dijital
simülasyonlarda oynanan oyunlar yoluyla öğretildiği pedgojik yöntemdir.“
https://quality4digitallearning.org/wp-content/uploads/2016/03/HowGamification-Reshapes-Learning.pdf, by Sherry Jones (Son erişim tarihi:
1/4/2016)
Teknolojinin olağan seyri ile birlikte Dijital Oyunlara Dayalı Öğrenme de son
20 yılda ilerleme kaydetmiştir. Günümüz öğrencileri, teknoloji hakkında
öğretmenlerinin bildiğinden çok daha fazlasını bilmektedir. İşte bu nedenle
öğrenme süreci yeni öğrenme biçimleri ile yeniden şekillendirilmelidir.
Dijital Oyunlar Yoluyla Öğrenme, çok basit ödevlerden oldukça karmaşık
becerilerin geliştirilmesine uzanan çeşitlilikte etkinlikler içerir.
Öğrenci oyun süreci içerisinde aktif tutulmalı ve ödüllendirilmelidir. Ayrıca,
sadece oyunla değil akranları ile de etkileşim halinde olmalıdır. Öğrenciler
oyun içerisinde zararsız ve etkili bir yolla hataları üzerinden öğrenebilir.
Daha genel bir deyişle, dijital oyunlar öğrencinin gerçek hayata kolaylıkla
uyarlayabileceği bilgileri edindiği sanal ortamlar meydana getirir.

“Öğrenirken eğlen!”
sözünün, eğitimin yeni ilkesi
olması beklenmektedir.
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2.4 Oyunlaştırma ile Oyuna Dayalı Öğrenmenin
Karşılaştırılması
Oyunlaştırma, oyunların işleyiş biçimlerinin yardımıyla öğrenme deneyimlerini
oyuna çevirirken Oyuna Dayalı Öğrenme, öğretmenlerin elverişli olduğunu
düşündükleri oyunları, belirli bir beceriyi kazandırmak ya da öğrenme
hedefine ulaşmak amacıyla öğrenme süreci ile bütünleştirmesine yardımcı
olur. Oyun olarak tasarlanmış birçok uygulama öğrenme etkinliklerinde
rahatlıkla kullanılabilmekte ve keyif verici, etkileyici ve katılımcı bir ortamda
öğrencilere yeni bilgiler, deneyimler ya da beceriler edinme şansı, bir başka
deyişle bir simülasyon ortamı sunmaktadır.
Öğretici oyunlar doğaları gereği kendilerine özgü kural ve hedefler içerir ve
“oyuncular” “kaybetme” risklerinin olduğunu bilir. Oyunlaştırma ile Oyuna
Dayalı Öğrenme arasındaki temel fark, oyuna dayalı öğrenme stratejisinde
içerik oyunun sınırlarına bağlı kalacak şekilde tasarlanırken, oyunlaştırmada,
oyunun öğretilecek içeriğe uygun hale getirilmesidir.
Oyunlaştırma ile Oyuna Dayalı Öğrenme arasındaki farklar aşağıda
gösterilmiştir:
OYUNA DAYALI ÖĞRENME
Oyunlar öğrenme hedeflerini belirler.
Puanlar öğrencileri, harekete
geçmeleri ve sonuç olarak birşeyler
öğrenmeleri için motive ettiğinden
kaybetmek ya da kazanmak mümkün
olabilir.
Bazı durumlarda sadece oyunun
oynanaması bir ödüldür.
Oyuna Dayalı Öğrenme ortamını
oluşturmak genellikle zor ve
masraflıdır
İçerik oyunun senoryasuna uygun
olarak şekillendirilir.

OYUNLAŞTIRMA
Oyunlar ancak puanla ödüllendirilen
görevler bütünü olabilir.
Puanlar öğrencileri, harekete
geçmeleri ve birşeyleri uygulamaya
koymaları için motive ettiğinden
kaybetmek ya da kazanmak mümkün
olabilir.
Oyunun ödül olması isteğe bağlıdır
Oyunlaştırma ise genellikle daha
kolay ve daha ucuz maliyetlidir.
İçerik çoğunlukla oyun kuralları ile
zenginleştirilir.

Şekil 1: Oyuna Dayalı Öğrenme ile Oyunlaştırmanın Karşılaştırılması
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Oyuna Dayalı Öğrenme ile Oyunlaştırma
arasındaki farkları yazınız!

2.5 Sonuç
•
Öğrencilere daha etkili eğitim vermek ve gerçek yaşam koşulları ile
karşılaşmalarına yardımcı olmak amacıyla, sınıfta daha az zaman geçirilebilir.
•
Öğrenme ortamı daha etkili ve daha etkileşimli olur. Bu durum
sınıftaki öğrencileri daha etkin hale getirecek ve eğitim sürecine katılmalarını
sağlayacaktır.
•
Oyunlaştırılmış eğitim, sadece her yaştan öğrencinin değil çalışanların
da kendi kendine öğrenme konusundaki becerilerini ve düşünce yapılarını
geliştirmesini sağlar.
Sonuç olarak, yavaş bir başlangıçla küçük oyunları ya da flaş oyunları adım
adım öğretim sürecine dâhil etmek ve böylelikle öğrencilerin dersi daha daha
etkili bir yolla anlamasını sağlamak oldukça iyi bir fikirdir.
“Oyunlaştırma” ve “Oyuna Dayalı Öğrenme” tam da bu noktada devreye
girer.

Oyunlaştırma ile ilgili en önemli konuları yazınız!
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3

OYUNLAŞTIRMANIN FAYDALARI
Vikipedi’ye göre, "Oyunlaştırma yöntemleri, insanların
sosyalleşme, öğrenme, uzmanlaşma, rekabet etme,
başarma, statü sahibi olma, kendini ifade etme, fedakârlık
yapma ya da bir soruya nihai bir yanıtını bulma
konusundaki doğal istekkerini güçlendirmeyi amaçlar.”

3.1 Oyunlaştırmanın faydası var mıdır?
"Birden çok seviyenin olduğu, her seviyenin sonunda yeni bir seviyenin daha
açıldığı oyunlar oynadıysanız, bu oyunların kurgularının sizleri daha iyisini
yapmaya nasıl teşvik ettiğini de bilirsiniz." (Prensky)
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Öncelikle şunları hatırlayalım:


Eğitim sürecinde oyun oynama ve oyunlaştırma adıyla da bilinen,
oyun ögelerini eğitime uyarlama iki farklı kavramdır.



McGonigal’a (2012) göre erkekler çevrimiçi oyunların başında 10.000
saatten fazla zaman harcamaktadır. Bu da oyunların, öğrenmenin her
türlüsünde önemli olduğunu göstermektedir.

Değinilmesi gereken bir başka konu daha… Platonov and Sapunov’a göre
başarılı öğrenme şu üç temel ögenin birleşiminden oluşur:




%70 oranında gerçek hayattaki ve iş başındaki deneyim, görev ve
sorun çözümlerinden;
%20 oranında çalışma, gözlemleme ve akran ve rol modellerinden
geri bildirim alma;
%10 örgün eğitim

Oyunlaştırmanın eğitimde bir yaklaşım olarak kullanılması yeni içeriklerin
öğrencilmesinde oldukça faydalı olabilir. Ayrıca:

12



Dostane rekabetin gelişmesi;



Öğrencilerde başarı algısının gelişmesi;



Öğrencinin, kendisinden
deneyimleri ve



Öğrencinin motivasyonu üzerinde etkileri vardır.

beklenen

davranışı

değiştirebilecek

3.2 Uzaktan/Elektronik
Faydaları


Öğrenmede

Oyunlaştırmanın

Daha iyi bir öğrenme deneyimi

Eğitim sürecinde eğlence ile iç içe olmak öğrencinin katılım düzeyini
artırabilir. Artan katılım düzeyi sayesinde akılda tutma ve hatırlama oranı artış
gösterir.



Daha iyi bir öğrenme ortamı

Uzaktan/Elektronik öğrenmede oyunlaştırmanın kullanımı, bilgi düzeyini ve
öğnreme deneyimlerini iyileştirebilecek bir öğrenme ortamı sağlar.



Anlık geri bildirim

Uzaktan/Elektronik öğrenmede oyunlaştırma, öğrenci için bildikleri hakkında
anlık geri bildirim almak demektir. Öğrencilerin sahip oldukları ve sahip
olmaya çalıştıkları bilgiler onlar için oldukça önemlidir ve oyunlaştırma bu
bilgilerin daha iyi ve daha hızlı bir şekilde akılda kalması ve hatırlanmasına
katkıda bulunabilir.



Davranış değişikliğinin teşvik edilmesi

Puan ve bröveler ile skor tahtaları eğitimi kuşkusuz daha da çekici hale
getirmektedir. Ancak oyunlaştırma bu yüzeysel faydalardan çok daha fazlasını
beraberinde getirir. Çeşitli araştırmalarla, oyunlaştırmanın özellikle düzenli
erişim ve aralıklı tekrar ile biraraya geldiğinde davranış değişikliği üzerindeki
olağanüstü etkileri olduğu ortaya konmuştur.



Birçok öğrenme ihtiyacına uygulanabilir

John Doe’ya göre oyunlaştırma, “göreve getirme ve işe alım, ürün satışları,
müşteri hizmetleri, sosyal beceri, farkındalık oluşturma ve uyum gibi birçok
öğrenme ihtiyacının giderilmesinde” kullanılabilir.
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Sonuca etki

Oyunlaştırma, öğrenme süreçlerinin çeşitli aşamalarında öğrencileri – örneğin
daha yüksek oranda akılda tutma ve hatırlama açısından – etkilediğinden
eğitim kurumları için de olağanüstü performans getirisi oluşturabilir. Ayrıca
hem davranış değişikliklerine ortam sağlar hem de daha iyi bir öğrenme
deneyimi ortaya çıkarır.

3.3 Başarı etmenleri
Oyunlaştırma, daha önce de belirtildiği gibi sayısız fayda sağlamakla birlikte
çoğu şey öğrenmeyi bir adım öteye taşımak için kullanılan konsepte bağlıdır.
Eğitim sürecinde oyunlaştırmanın kullanımında başarı elde etmenin anahtarı:






Öğrencinin dikkatini çeken (ve muhafaza eden),
Öğrenciyi meydan okumaya teşvik eden,
Öğrencinin dikkatini önemli içerik üzerinde tutan,
Öğrenciyi eğlendiren ve
Öğrencinin bilgisini ortaya koymasını sağlayan
oluşturmaktır.

https://www.youtube.com/watch?v=VOSHI6ipkpU

Videoyu izlemiş miydiniz? Yukarıdaki linki
ziyaret ediniz.
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bir

konsept

3.4 Oyunlaştırmanın gerçek yaşamdaki faydaları
Kevin Werbach1 "Oyunlar psikolojinizin çok derinlerde, özünde yatan
yönlerini ortaya çıkarır. İşte bu nedenle her toplumda kendilerine yer
bulurlar." demektedir. Oyunlaştırma gerçekten de şu sıralar, toplumun iş,
ekonomi, sanat, sağlık vb. gibi çeşitli alanlarında etkili olmaktadır.

İnsanlara sağlıklarını geliştirme konusunda yardımcı olan (örneğin; kilo
vermeye yönelik uygulamalar, sağlıklı gıdaların takibine yönelik uygulamalar,
sağlıklı yaşamı geliştirmeye yönelik uygulamalar) çeşitli uygulamalar sağlık
alanındaki (King vd., 2013), takımlar ya da şirket ve müşteri arasındaki
oyunlaştırılmış rekabete (örneğin: Samsung) ve farklı yollarla sorun çözmeye
yönelik uygulamalar iş dünyasındaki (Gears ve Braun, 2013), hayali ülke ve
topluluklar arasında sağlıklı bir rekabetin geliştirilmesine yönelik uygulamalar
ekonomi alanındaki (Hamari vd., 2015) iyi örneklerdendir.

1

Pensilvanya Üniversitesi, Warton School’da hukuk ve iş etiği doçenti ve gelişmekte
olan oyunlaştırma çalışmalarının öncülerindendir.
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Sizce ödül almak eğlenceli midir?
Uzmanlaşma arzusu ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
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4

OYUN DİNAMİKLERİ VE İŞLEYİŞİ

Bu bölüm, oyuna dayalı uygulamaları yakından görmek isteyenler için özellikle
geliştirilip tasarlanan ve Oyunlaştırmanın da bir parçası olan İDE (İşleyiş,
Dinamik, Estetik) çerçevesinin tanıtılmasına ayrılmıştır.
İDE, oyun geliştirme ve oyun tasarımı, oyun eleştirisi ve oyunlarla ilgili teknik
araştırmalar arasında bir köprü oluşturmayı amaçlayan, oyunları anlamaya
dönük biçimsel bir yaklaşımdır. Bu yöntemle oyun tasarımı ve oyun yapımı ile
ilgili geniş yelpazedeki konuların parçalara ayrılmasının ve araştırılmasının
kolaylaşacağı ve geliştiricilerin, bursiyerlerin ve araştırmacıların üzerinde
tekrar tekrar üzerinde durdukları süreçlerin açıklığa kavuşturulacağı ve
güçlendirileceği düşüncesindeyiz.
Ayrıca, bu bölümde oyunların işleyişi, dinamiği ve estetiği konusunda,
hazırlanan videolar, dersler, görseller ve linklerle zenginleştirilmiş daha
ayrıntılı bilgi edinme fırsatı sunulmaktadır.

4.1 İDE Çerçevesi
2001 yılında Robert Hunicke, Marc LeBlanc ve Robert Zubek tarafından
şekillendirilen İDE Çerçevesi, oyun ögelerinin, oluşumlarındaki ve
kullanımlarındaki bileşenlerine ayrılarak analiz edilmesine olanak
sağlamaktadır. Oyun işleyişi, oyun ortamı oluşturulurken kullanılan bileşenleri
tanımlarken, oyun dinamiği, oyuncu ve oyun işleyişi arasındaki etkileşimden
doğan davranışları, estetik ise oyuncunun oyun ile olan etkileşimi sırasında
ortaya çıkan duyguları tanımlar.
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Bu döngünün oyunlaştırılmış her türlü içeriğin temel bileşenlerini formüle
ettiği yaygın bir kanıdır.

İşleyiş

Dinamik

İlkeler

Davranışlar

Duygular

Kurallar

Süreç

Eğlence

https://www.youtube.com/watch?v=Yn9fTc_WMbo

Videoyu izlemiş miydiniz? Yukarıdaki linki
ziyaret ediniz.
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Estetik

Oyunlaştırmanın temel bileşenlerini içeren İDE Çerçevesine bir göz atalım.

LeBlanc, M. 2004b. “Mechanics, Dynamics, Aesthetics: A Formal Approach
to Game Design.”

4.2 İDE Çerçevesinin farklı tanım ve açıklamaları
Ian Schreiber (Game Design Concepts kitabından, 2009) İDE Çerçevesini,
yaygın bir oyun üzerinden şöyle örnekler vererek şöyle özetlemiştir:
Bu konseptleri, efsanevi Pac-Man oyunu ile örneklendirebiliriz. Oyundaki
düşmanların yön bulma mantığı bir dizi kuralla oluşturulmuştur. Her hayaletin
benzersiz bir yön bulma yöntemi vardır: Blinky oyuncunun bulunduğu kareyi
hedef alırken Pinky 4 kare ötesini hedef almaktadır. Bütün bu kurallar birlikte,
oyuncunun önünde Pinky arkasında Blinky ile çevrelendiği oyun dinamiğini
oluşturur. Oyundaki düşmanın dinamikleri oyuncunun önüne zorlu bir görev
getirir ve bir eğlence ve heyecan estetiği ortaya çıkarır.
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Schreiber (İDE üzerine bir gönderisinden uyarlanmıştır) şöyle bir örnek daha
vermiştir;
Birinci Şahıs Nişancı oyunlarında yaygın olan işleyiş oyuncuların “oyuna dâhil
olma yerlerinin”, bir başka deyişle, oyundan saf dışı edildikten sonra oyuna
yeniden döndükleri belirli yerlerin olmasıdır. Oyuna dâhil olma yerleri oyunun
işleyişinin bir parçasıdır. Bu da oyuncunun oyuna dâhil olma yerine yakın bir
noktada durup oyuna geri döner dönmez birilerini başkalarını saf dışı
bırakabileceği oyun dinamiğini beraberinde getirir. Ve son olarak, oyuna geri
döner dönmez saf dışı bırakılma ihtimalinin neden olduğu hüsran da büyük
olasılıkla oyunun estetiği olacaktır.
LeBlanc vd. oyunları İşleyiş, Dinamik ve Estetik bakımından şöyle tanımlar:
İşleyiş oyun kuralları ile eş anlamlıdır. Bunlar oyunun oynanabileceği sınırları
çizer. Oyun kurgusunun nasıl olacağı, oyuncuların hangi hamleleri
yapabileceği ve bu hamlelerin oyunda nasıl karşılık bulacağı, oyunun ne
zaman sona ereceği ve sonucun nasıl belirleneceği konuları işleyişte
tanımlıdır.
Dinamik ise oyunun işleyişteki kurallar uygulanarak oynanmasını ifade eder.
Kuralların ne gibi stratejileri ortaya çıkarabileceği ve oyuncuların birbirleriyle
nasıl etkileşime girebileceği ile ilgilidir.
Estetik (İDE açısından düşünüldüğünde) oyunun görsel ögelerini değil
oyuncunun oyun içindeki deneyimlerini, yani oyun dinamiğinin oyuncu
üzerindeki etkilerini ifade eder. Oyunun eğlenceli, moral bozucu, sıkıcı ya da
ilgi çekici ve duygusal veya zihinsel olarak cezbedici olup olmadığı ile ilgilidir.
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4.3 RESİMLERLE İDE ÇERÇEVESİ
4.3.1

OYUN İŞLEYİŞİ

Oyun işleyişinin bağlamı, sürekli gelişen teknolojiyi de göz önüne aldığımızda,
oyuncuların ve geliştiricilerin elinde sürekli bir değişim göstermektedir. Bu
nedenle de oyun işleyişini tek bir tanıma ya da terime sığdırmak neredeyse
imkansızdır;



Oyun işleyişi oyuncuların oyun kuralları ile olan etkileşimini
tanımlamada kullanılır ve oyun hedefleri, oyuncunun hamleleri ve
stratejileri ve oyunun durumu gibi oyunun daha biçimsel
özellikleridir.



Oyun işleyişi, (Cook’s, 2005), geri bildirim mekanizmalarının kullanımı
ile oyuncuyu olası senaryoların niteliklerini keşfetmeye ve öğrenmeye
teşvik eden kurala dayalı sistemler/simülasyonlardır.



Oyun İşleyişi, bir internet sitesini ya da uygulmayı oyunlaştırmada
yapı taşı olarak kullanılan araç, gereç ve tekniklerdir. Bunları doğru
şekilde kullanmak, internet sitesinin mevcut işlevleri veya içeriği ile
ilgili daha da motive edici bir kullanıcı deneyimi sunabilir.
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4.3.2

OYUN İŞLEYİŞ ŞEMASI:

PUANLAR
KAZANMA
KOŞULLARI

SEVİYELER

OYUN
İŞLEYİŞİ

HEDİYE
VERME

GÖREVLER

SKOR
TAHTALARI

SANAL
EŞYALAR

Her oyun işleyişi şu üç özellikle kategorize edilir:
1. Oyun işleyiş türü
İlerlemeli /

Geri bildirimli /

Davranışsal

2. Faydaları
Katılım

/

Bağlılık /

Harcanan Zaman /

Etki

/

3. Kişilik türleri
Başarıyı hedefleyen
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/

Kâşif

/

Sosyal

/

Vurucu

Eğlence

Oyuncu Piskoloji ile ilgili Bartle testine göre ben başarı odaklıyım. Eğer
siz
de
kişilik
türünüzü
merka
ediyorsanız

http://matthewbarr.co.uk/bartle/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
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BUNU DAHA ÖNCE DUYDUNUZ MU?
Tom Edward Oyunlaştırmayı kullanan 6 markanyı ve bunların kullanıcıların
ilgisini çekmede kullandıkları belirli mekanizmaları belirlemiştir. Eğer listede
yer almayan diğer markaları merka ediyorsanız, bunları bulmak için
herhangi bir arama moturunu kullanabilirsiniz.

1.

Xbox Live

Görev tamamlama ödülleri, skor tahtası

2.

Foursquare Bröveler, ödüller

3.

Gowalla

Bröveler, rozetler

4.

GetGlue

Ödüller

5.

LinkedIn

İlerleme çubuğu

6. SalesForce Skor tahtası, görev tamamlama ödülleri, seviye
atlama
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4.3.3

OYUN DİNAMİKLERİ

Oyun işleyişi ve oyun dinamiği kavramları, çoğu insan birbirine yakın anlamları
nedeniyle bu iki kavramı ayırt etmekte zorluk çoğunlukla aynı anlamda
kullanılamaktadır.
Marc LeBlanc ve meslektaşları, İşleyiş, Dinamik ve Estetik kavramları
etrafında bir oyun tasarım çerçevesi önerdikleri makalede bu terimleri şöyle
açıklamıştır:
İşleyiş, oyundaki özne, nesne ve ögeler ile bunlar arasındaki etkileşimi ifade
eder. Oyunu, oyunda neler bulunacağını, bunların davranışlarını, oyuncuların
oyundaki dünya ile nasıl etkileşime girebileceklerini belirleyen kurala dayalı bir
sistem olarak tanımlar.
Dinamik ise İşleyiş devreye girmesiyle oyun oynanırken ortaya çıkan
davranışları ifade eder.
Estetik de oyuncuların oyuna verdikleri duygusal tepkileri ifade eder.
Örnek olarak Monopoly oyunu ele alalım. Bu oyunun işleyişi oyun tahtası,
parçalar ve kurallar arasındaki ilişkidir. Bir başka deyişle, oynamanız gereken
şeylerle birlikte bunları oyunu nasıl oynayacağınızı belirleyen kurallar
arasındaki ilişki. Oyunun dinamikleri ise oyunu oynarken ortaya çıkan süreç ve
davranışlardır. Oyunun başlangıcında herkes eşit şartlardadır ancak er ya da
geç oyunculardan biri diğerlerinden daha zengin olacak ve diğer oyuncular
daha da fakirleşecek ve oyunu kaybedecektir. Bu durumda oyunun estetiği
oyunun başındaki gerilim ve keyif alma hissi, kaybeden oyuncuların kademeli
olarak ilgilerini yitirmeleri ve kazanan oyuncu için kazanmanın verdiği
mutluluktur.
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JENNA MULLINS, 2016
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4.3.4

OYUN DİNAMİKLERİ ŞEMASI

ÖDÜLLER

SIRA
(STATÜ)

HİKAYE

OYUN
DİNAMİKLERİ

FEDAKARLIK

İLERLEME

REKABET

BİREYSELLİK

27

4.3.5

OYUN İŞLEYİŞİ VE OYUN DİNAMİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

OYUN DİNAMİKLERİ

OYUN İŞLEYİŞİ



Ödüller

* Puanlar



Sıra (Statü)

* Durum



İlerleme

* Görevler



Bireysellik

* Sanal Eşyalar



Rekabet

* Skor Tahtası



Fedakârlık

* Hediye Verme



Hikâye

* Kazanma Koşulları

4.3.6

ESTETİK

Estetik eğlence faktörü ile yakından ilgilidir ve Koster (Koster, 2004) oyunun
güzelliğinin, beklentilerimiz ile gerçekler arasındaki gerilimde yattığını ifade
etmektedir. Bu tür bir görsel eğlence sonsuza dek sürmeyebilir ancak en güzel
oyunun bile ancak belli bir süre “en güzel” olarak kalabildiğini unutmamak
gerekir.
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EĞLENCENİN Sekiz Türü

Kaynak: http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/b2go/lectures/04%20MDA%20framework.pdf
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Örnek olarak (uyarlama: Information Science Reference, 2012) Charades,
Quake, The Sims ve Final Fantasy gibi oyunları ele alalım. Her biri kendine
göre eğlenceli iken bunları oynayan oyunların deneyimlerini oluşturan estetik
ögeler üzerinde düşünmek çok daha bilgilendirici olacaktır.
Charades: Dostluk, Kendini İfade Etme, Görev
Quake: Hisler, Rekabet, Fantezi ve Görev
The Sims: Keşif, Fantezi, Kendini İfade Etme, Hikâye
Final Fantasy: Keşif, Fantezi, Kendini İfade Etme, Hikâye, Göerv, İçselleştirme.
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5

OYUNLAŞTIRMADA ÖĞRETMEN BECERİLERİ

Oyunların eğitim ortamı ile bütünleştirilmesi, daha büyük bir öğrenme
sisteminin, uyumlu bir parçasıdır ve öğretmenin, sayısız karmaşık kaynağı bir
araya getirebilme becerisini gerektirren bir görevdir. Bilindiği üzere, sanal
oyunlara dayalı eğitim üzerine yapılan araştırmalar ağırlıklı olarak oyun
tasarımları arasında eşleştirmeye, daha önceden belirlenmiş öğrenme
kurallarına, öğrencilerin oturma düzenine ve öğrenme sonuçlarına odaklanma
eğilimindedir. Böyle bir gayretin amacı da çoğunlukla oyunların öğretmenin
çalışma yöntemi üzerindeki etkisini anlamaktır.
Öğretmenlerin oyuna dayalı öğrenme etkinlikleri için sarf etmeleri gereken
zaman ve kaynaklar göz önüne alındığında, yapılan çalışmalar arasındaki bu
boşluk oldukça sorun yaratmaktadır. Öğrencilerini, oyun öncesinde, sırasında
ve sonrasında dinamik şekilde kontrol etmek, onlara destek olmak ve onları
yönlendirmek isteyen öğretmenlerin önce oyun okuryazarlığında belirli bir
seviyeye erişmeleri gerekmektedir.

Öğretmenlerden bir yandan da sınırlı sürelerde oyun düzeni oluşturabilmeleri
ve sonucundaki tenik aksaklıklarla yüzleşebilmeleri beklenir. Bu beklentilere
ek olarak öğretmenler öğretilmek istenen şeyle oyun bağlamı arasında bir
köprü görevi görmek ve öğrencilerin seçilen konuyla ilgili olarak
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karşılaşacakları içerikle oyun etkinliklerini sürekli olarak aynı bağlamda
tutmak zorundadır.
Bugün oyunların eğitimdeki değeri çokça takdir edilmekle birlikte eğitim
ortamı ile bütünleştirilmiş oyun örneklerinin sayısı bir o kadar azdır. Oyuna
dayalı öğrenme dünyasındaki bu tutarsızlık, çok sayıda eğitimcinin oyunlara
olan düşmanlığı ile açıklanmaktaydı. Ne var ki son zamanlarda yapılan
çalışmalar bunun yanlış bir varsayım olduğunu ve Avrupa ve Amerika Birleşik
Devletlerindeki öğretmenlerin oyunların kullanılması fikrine olumlu
baktıklarını ortaya koymuştur.

5.1 Oyunların eğitimsel çalışmalara dahil edilmesi
Oyunları uygulamaya koymak yorucu bir süreçtir ve oyunların çalışma
ortamına dâhil edilmesi gibi karmaşık bir uygulamada öğretmenlere yol
gösterebilecek, kabul görmüş çok fazla standart yoktur. Herşeyden önce, bu
gibi etkinlikleri çalışmalarında kullanacak olan öğretmenler çalışma koşulları
ile ilgili olarak neler yapmaları gerektiğini göz önünde bulundurmak
zorundadır. Çünkü her öğrenme ortamının oyuna dayalı öğrenme sürecini
kolaylaştıracak ya da zorlaştıracak ögeleri vardır.
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Bu nedenle öğretmenler başlangıç aşamasında çalışmalarını zorlaştıran bazı
koşulların yanı sıra öğretecekleri bağlamla ilgili malzemelerin ve
düzenlemelerin eksikliğinden sürekli olarak şikâyet etmektedir.

1. Bir öğretmen olarak eğitimsel çalışmalarda oyunları kullanıyor
musunuz? Nedenini açıklayınız.
2. Öğretmeniniz eğitimsel çalışmalarda oyunları kullanıyor mu?
Kullanmıyorsa nedenini açıklayınız.

5.2 Sınıfta oyunlaştırma
Oyuna dayalı bir öğrenme projesinin başlangıcında bir öğretmenin çözüm
getirmesi gereken önemli sorunlardan biri de ders ve eğitim programlarında
hangi oyun terimlerini kullanacaklarıdır.
Araşırmada göze çarpan bazı örnek olaylar, gerek eğitim programının
beklentilerinin gerekse oyunlaştırma için gerekli olan donanıma erişim
olanağının seçilecek oyunun türü ve oyun oturumlarını yönetme stratejileri
üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Eğitimin, olası zorlukları öngörerek ve
eğitim programına uzak olmayan, önceden belirlenen eğitim hedefleri ile kısa
aralıklarla verildiği, çok sayıda dizüstü bilgisayarla iyi donatılmış sınıflar
öğretmenleri daha kısa bağımsız oyun oturumlarına yönlendirmiştir.
Bağımsız oyun oturumlarının sınıf düzeninde, öğrenciler çoğunlukla iki kişilik
gruplar halinde işbirliği yapmakla birlikte başlangıç ve bitiş noktaları belli
oyunları kendi başlarına da oynayabilirler. Böylelikle öğrencilerin ilerlemesini
değerlendirmek daha da kolaylaşır. Her ders saatini başlı başına bir alıştırma
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olarak düşünmenin, öğrencilerin ne öğrendikleri ile orantılı olarak oyun
tasarımında çeşitliliğe olanak tanımak gibi bir faydası olmuştur.
Tüm bunlara karşılık ders süresinin daha uzun olduğu (90 dakika) ve eğitim
programı hedeflerinin daha “bulanık” olduğu, daha az donanımlı sınıflarda ise
işbirliğine dayalı daha uzun alıştırmalar tercih edilmiştir.

Çalışmalarınızı ne tür bir oyunla sürdüreceğinizi belirlemeniz gerektiğinde
eğitim programındaki zorlukların ve planlamanın dayattığı kısıtlamalar önemli
roller üstlenir. Üzerinde çalışılan birçok örnek durumda, öğretmenler, eğitim
hedeflerini ve çalışma koşullarını (örneğin; etkinlik kolaylıkla uyarlanabilir
mi?), bilgisayarların hangi seviyede olduğunu, öğrencilerin Bilgi ve İletişim
Teknolojilerini kullanma alışkanlıkları vb. gibi konuları göz önünde
bulundurduktan sonra oyun görevleri modelleyebilmiştir.
Bu yolla, oyunların fiziksel, işlevsel ve görsel yetersizlik gibi olası zayıf yanları
dengelenmiştir. Örneğin, oyunda küre görünümlü nesneler oluşturmak
(oyundaki nesneler daha çok küp formunda olduğundan) zordur ve nesneler
bazı durumlarda temsil ettikleri gerçek hayata ait nesnelerle çok az benzerlik
taşır. Ancak, bu gibi dezavantajlar zorluklara yol açsa da öğretmenler için
büyük bir sorun yaratmamıştır.
Oyunların dersle bütünleştirilmesinde temel endişeler; donanımın düzgün
çalışıp çalışmayacağı, öğretmenin oyun teknolojileri konusundaki – kendisinin
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de bu şekilde kabul ettiği – yetersiz okuryazarlığı ve oyun oturumlarını
hazırlamaya ayırabilecekleri yeterli çalışma saatlerinin olmamasıdır. Eğer
çevresinde bir araştırmacı ya da hem bilgisayar hem de oyunlar konusunda
yetkin bir öğrenci yoksa oyun teknolojileri konusundaki yetersiz
okuryazarlıkları, öğretmenlerin herhangi bir oyuna dayalı öğrenme sürecini
başlatmalarını neredeyse imkasız hale getirmektedir.
Bu nedenle, oyunun dersle bütünleştirilmesi çoğunlukla araştırmacıya,
araştırmacının olmadığı yerde ise öğretmenin, Bilgi ve İletişim Teknolojileri
konusunda daha yetenekli öğrencilerden alabileceği yardıma bağlıdır. Oyun
oynamayı mümkün kılan bir sınıf düzeni oluştururken hali hazırda erişilebilir
olan kaynakların izlenmesi, yetersiz olan kaynakların tamamlanması ve ihtiyaç
duyulan yazılım ve donanımın mevcut ve oyun oturumlarında kullanıma hazır
olduğunun doğrulanması gerekir.
Bu sürecin ayrıntıları kuşkusuz lojistik destek yapısına, teknolojik altyapıya ve
öğretmenin teknoloji okuryazarlığına bağlı olarak okuldan okula hatta sınıftan
sınıfa değişiklik gösterecektir. Ne var ki öğretmenlerin raporları ve yapılan
çeşitli anketlerin sonuçları, oyuna dayalı öğrenme ile ilgili bu gibi istenmeyen
koşulların aslında azımsanmayacak oranda olduğunu göstermektedir.
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İşte bu nedenle, oyun oturumlarına olanak tanıyan tutarlı ve iyi organize
edilmiş sağlam bir yapının oluşturulması, sonuç ve kararlılık adına önemli bir
yatırım yapılmasını gerektirdiğinden minimalist davranılmaması gereken bir
durumdur.
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5.3 Sınıftaki araçların denetlenmesi
Oyunların eğitimsel amaçlarla kullanılmasının kaçınılmaz bir yönü de oyun
oturumlarını mümkün kılan araçların sürekli olarak denetlenmesidir.
Bilgisayar oyunları, sürekli ve düzgün çalışabilmeleri için yeni donanımlar
gerektiren karmaşık yazılımlardır. Sınıflardaki grup çalışmalarında, oyuna
dayalı en basit düzeydeki öğrenme etkinliği için de olsa bu bileşenlerin
planlanıp koordine edilmesi uzun bir uğraşı ve yüksek standartlarda teknolojik
beceri gerektirir.
Sürecin belli ayrıntıları her ne kadar örnek olaylar arasında farklılık gösterse
de her iki örnek olayın da mevcut eğitim ortamını ve prosedürünü kayıt
almayı, seçilen oyunu ortama uyarlamayı ve oyun oturumları boyunca ve
oturumlar arasında itinalı olmayı gerektiren aşamalar olmuştur. Bahsedilen
bu adımların her biri çok sayıda küçük çaplı etkinlikten oluşmaktadır.
Bağımsız alıştırma stratejisi öğrencilerin oyun oynadığı ortamı düzenleme
gereksinimini azaltmaktadır. Bu sınıflardaki öğrenciler kendi bilgisayarlarında
da çalışmalar yaptıklarından hem sınıfın ve donanımın oyun alıştırmaları
öncesinde planlanması hem de sunucuların zamanlanması veya oyun
verilerinin kaydedilmesine ya da yedeğinin alınması gereksinimi büyük ölçüde
ortadan kalkar.
Aksi durumda ise bilgisayar sayısının fazla olması nedeniyle oyun
yazılımlarının bu bilgisayarlara kurulması daha karmaşıktır, uzun zaman alır ve
hatalara daha da açıktır. Bağımsız oyun oturumları görevlerde sabit bir şekilde
ilerleme ilkesini izlediğinden sınıflara oyun içi örnekler için de eğitim vermek
gerekir. Donanımı eksik sınıflarda ise bu durum çok önemli değildir çünkü bu
sınıflarda öğrenciler, çoğunlukla kendilerinin yapılandırdıkları planlara göre
hareket ettikleri, esinlenmeye dayalı daha uzun süreli alıştırmalar üzerinde
çalışmaktadır.
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5.4 Oyuna dayalı sınıf etkinliklerde öğretmenin
“rehberliği”
Oyuna dayalı sınıf etkinlikleri için gerekli koşulların oluşmasının ardından
öğretmenler etkinliklere rehberlik etmeye başlayabilir.
·

Sınıf içerisindeki oyun etkinliklerinde, oyun oturumları öncesi öğrencileri
hem eğitmeleri gerektiğinden hem de oyun sırasında oyunu idare etmeleri
gerektiğinden öğretmenlerin birden fazla görevi yerine getirmesi
gerekmektedir.

·

Alıştırmalar sırasında, öğretmenlerin öğrencilere hem ilgili konuda hem de
seçilen oyunun nasıl oynanacağı konusunda eğitim vermeleri gerekir.
Ayrıca, öğrencilerin alıştırmalara odaklanabilmesi için gerekli, güvenilir bir
konumda bulunmaları da gerekecektir.

·

Öğretmenler oyun etkinlikleri boyunca da öğrencilerin oyun deneyimlerine
ön ayak olabilmeli ve öğrencilere destek olabilmelilerdir. Öğrencilere oyun
eğitmenliği yapmak öğretmen için birçok görevi de beraberinde getirir ve
bu görevler öğrencilerin bireysel beceri ve ilgilerinin birbirinden farklı
oluşu nedeniyle oldukça zordur. Oyunun hedef kitlesi olan bir sınıftaki
heterojenlikten uyum beklenemez.

Her öğrencinin kendine has bir oyunda ustalık seviyesi, oyun oynama eğilimi,
konu anlayışı, motor becerileri, oyun oynama ve öğrenme motivasyonları,
sosyo-ekonomik şartları ve ortak ilgileri vardır. Araştırılan örnek olayların
çoğunda, öğretmenlerin sınıftaki etkinliklere müdahalelerinin büyük
bölümünü öğrencilerin oyuna başlamasına ve sonrasında basit arayüzü ve
kavramları anlamasına yardımcı olmak oluşturmaktadır.
Öğrencilerin heterojen dağılımı, daha önce bilgisayar oyunu oynamamış
öğrencilerin de oyunda oldukça becerili olan öğrencilerle iletişim kurabilmesi
ve etkileşim içinde olabilmesi gerektiğinden, sınıflardaki oturumları
öngörmeyi ve kontrol etmeyi zorlaştırır.
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Öğrencilerin teknolojiyi kullanma ve oyun oynama becerileri sınıf içerisinde
çok çeşitlilik gösterebilir. Kimi öğrenciler basit arayüzü anlamaya çalışırken
kimi öğrenciler ya donanımın yetersizliğinden şikâyet edebilecek kadar ya da
oyunun basit bölümleri yeterince ilgi çekici bulmadıklarından oyundaki
becerilerini artırma yoluna gidecek kadar iyidirler.
Sadece başlangıç seviyesindeki öğrenciler değil uzman öğrenciler de akranları
ile verimli bir ortaklık kurabilmeleri için rehberliğe ihtiyaç duyar. Daha önceki
çalışmalarda Frank (2012), oyunda yetenekli olan öğrencilerin, konuya olan
ilgisini kaybedip oyunun temsil aracı olduğu inancıyla, oyun işleyişinde veya
oyun hedeflerinin gerçekleştirilmesinde uzmanlaşma yoluyla aşırı ölçüde
kendini gerçekleştirmeye odaklanabilir.
Öğrenci-öğrenci arasındaki verimli bir etkileşim oyun etkinliğinin, öğrencinin
eşzamanlı ve sistematik bir bilinçle oyunda yer aldığı bir eğitim etkinliği
çerçevesinde kalmasına bağlıdır. Öğrenci grupları, oynanan oyunlar sınıftaki
oturumların eğitimsel amaçlardan kopması neticesinde sık sık dikaktlerini
yitirir.
Bu gibi durumlarda, öğretmenin varlığı oyun etkinliğinin eğitimsel çerçevede
kalmasını sağlayıcı nitelikte olur. Bununla ilgili örnek olayların çoğunda, bazı
öğrenciler, aslında daha oyun merkezli olan çalışma arkadaşlarının sınıf
etkinliğine dâhil olabilmesini sağlayan bir “teknikle” öğretmenlerin etkinliğe
müdahil olmasını sağlamıştır. Bu durum çoğunlukla, oyun becerileri çok iyi
öğrencilerle oyu becerileri zayıf öğrencilerin eşleştikleri gruplarda ortaya
çıkmıştır.
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Öğretmenlerin, oyun oturumları sırasında en sık karşılaştığı ve yanıtlaması
gereken sorulardan biri de oyunun içeriği ile oyun ile öğretilmesi planlanan
konunun ayrıntıları arasındaki bağdır. Gerekli durumlarda, oyunlarda fiziksel,
göreve ilişkin ve işlevsel uygunluktan ödün verilebilir. Oyunlar çoğunlukla
kavramlara ve gösteriye dayalı olup oyuncular, oyundaki eylemlerini sürekli
olarak gerçek hayattaki eylemlere uyarlamaya çalışır; ancak oyundaki
eylemler gerk hayattaki eylemlerden önemli ölçüde farklılık gösteriyorsa,
öğrencilerin bu uyarlama çabası içerisinde kaybolma olasılıkları her zaman
vardır.
Şayet bir oyun, üst düzey bir gerçeklik ve uygunlukla içeriğin ayrıntılarını
öğretmek üzere tasarlanmamışsa, oyun içeriği ile öğretilmesi planlanan konu
arasındaki ilişkiyi oluşturmak öğretmene düşer.
Oyunda tanıtılan eylem ya da nesne ile gerçek hayatta bunlara karşılık gelen
eylem ya da nesneler arasında bir bağlantısızlık varsa bu bağlamda aracılık ve
düzenlemeler yapmak da yine öğretmene düşer. Öğrencilerin, karmaşık ana
fikirler ve kavramlarla çalışırken (örneğin; tarih, sosyal bilimler, çevrebilim,
biyoloji vb.) nesnelerin belli bir biçimde yorumlanıp kullanılmasına toplu
halde ayak uydurması gerekir.
Örneğin, bazı öğrenciler “Örümcek Ağlarını” duman bulutları olarak
nitelendirir. Bu ağların oyun işleyişinde dumanla hiç ilişkisi olmasa da
öğrencilerin görsel becerileri bu ağları küçük beyaz duman bulutlarına
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benzetmelerine neden olur. Eğer nesnenin işlevi öğrencinin ifade etmek
istedikleriyle örtüşüyorsa öğrenci bu defa nesnenin görselini göz ardı edebilir.
Örnek vermek gerekirse, öğrencilere göre “Sandık” nesnesi dünya çapında
saklama yeri olarak bilinir ve nesnenin oyun ortamındaki görseli böyle bir
işlevi ifade etmese de öğrenci nesneyi bu amaçla kullanır.
Bazı öğrenciler nesnelerde görmeleri ve göz ardı etmeleri gereken nitelikleri
ayrıt etmede oldukça yetenekli olmakla birlikte bunu sadece oyunda
ustalaşma amacıyla yapmazlar; bu yetenek öğrenciler arasında bireysel olarak
ciddi farklılıklar gösterir. Oyunların ana fikirle ilgili bir kurgu oluşturmadığı ya
da öğrenciyi ana fikirden saptırdığı durumlarda dahi öğretmenin görevi ana
fikirle üzerinden oluşturulan kurgunun sürekliliğini sağlamaktır.
Oyuna dayalı öğrenme projelerinin başlangıcında öğretmenin eğitim
ortamının koşullarını kontrol edebilmesi gerekir. Lojistik destek yapıları,
yazılım ve donanıma erişim ve çeşitli eksiklik ve engellerin aşılması konuları,
oyuna dayalı öğrenmenin olduğu bir eğitim programı tasarlamadan önce iyi
düşünülmesi gereken konulardır.
Ulusal eğitim programında belirtilen ders planı ve eğitim hedefleri ile
teknolojik altyapı gibi temel uygulamaların her biri oyun aşamalarının ve
görevlerinin tasarımı da dâhil ne tür oyunların kullanılabileceği (ya da
kullanılması gerektiği) konularında tavisyeler sunar. “Öğretmenlerin
karşılaştığı temel sorunların teknoloji değil uygulama merkezli olduğunu” öne
süren Chee, Mehrotra ve Ong (2014) tarafından ortaya konan sonuçların
aksine bu sonuçlar, teknolojik olarak hazır bulunuşluğun ve uzmanlığın bir dar
boğaz ve sanal oyuna dayalı öğrenmenin eğitimle bağdaştırılmasında etkili bir
faktör olduğunu ortaya koymaktadır.
Tipik bir oyun oturumunda, öğretmenin oyun oynamayı öğrencilere bir
öğrenme yaklaşımı olarak yansıtan oyun yöneticisi, konu anlatıcı, oyun
eğiticisi, oyun sözcüsü ve oyun uzmanı rollerini üstlenmesi gerekir. Büyük
sınıflarda, oyun okuryazarlığı az olan öğretmenlerin, başlangıç seviyesindeki
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öğrencilerin oyun sırasında karşılaştıkları güçleri veya öğrencilerin eğitim
hedeflerine uygun hareket edip etmediklerini anlaması güçleşebilir.
Yine de oyunu öğrenmek, oyunda uzmanlaşmayı kendiliğinden beraberinde
getirmez. Ancak öğretmenin oyunu ve özellikle de oyunu idare edebilmek için
oyunun konusunu kavramasını sağlayabilir. Aslında “öğretmenlerin yeni çıkan
her aracın uzmanı olmak zorunda değildir ancak en azından katılım
sağlayabilmek için neler olup bittiğini bilmeleri gerekir.” (Bourgonjon ve
Hanghøj 2011).
Oyunda uzmanlaşma sadece oyun terimleri açısından değil, öğretmenin oyun
oturumları süresince bağlam oluşturabilecek etkinlikleri organize ve idare
edebilecek kadar yeterliliğe erişmesi açısından da önemlidir.
Bazı durumlarda oyun oynama esnasında da verimli eğitsel koşullarla
karşılaşılabilir ancak böyle koşulların oluşmasına olanak sağlayan bilinç bitişik
eğitimlerle sağlanabilir. Oyun oynamanın kendiliğinden eğitsel bir değeri
olmamakla birlikte bağlama gerekli şekilde uyarlanıp kararlılıkla
uygulandığında daha kapsamlı bir öğrenme sürecinin önemli ve motive edici
bir parçası haline gelir.
Oyunua dayalı öğrenmede, öğretmenden, her biri farklı beceriler gerektiren
sayısız rolü üstlenmesi beklenir. Oyunların geleneksel öğrenme ortamları ile
bütünleştirilmesi zor ve karmaşık bir süreçtir. Bu durum, bir yandan okulların,
oyuna dayalı öğrenmeyi bir çeşit mücadeleye dönüşteren, oyuna dayalı
öğrenmeye uygun olmayan yapısı diğer yandan da oyunların, öğretmenlerin
ihtiyaçlarını karşılayamaması veya öğrenme ortamının çoğu özelliğine uygun
yapıda olmamasından kaynaklanmaktadır.
Oyuna dayalı öğrenmenin ilerleme kaydedebilmesi için, öğretmenlerin gerek
oyunlarla gerekse oyunlarla nasıl çalışılabileceği konusunda bilgi sahibi olması
ve oyun tasarımcılarının da öğretmenin çalışma ortamını anlaması ve
geleneksel öğrenme ortamlarının değiştirilebilir özelliklerine ürünleri ile nasıl
katkıda bulunabileceklerini bilmeleri gerekmektedir.
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6

NEDEN VE NASIL YAPILIR?

Bu bölümde, “Oyunlaştırmanın sınıfta neden ve nasıl kullanılması gerektiği”
konusuna yer verilmiştir.
Başlangıçta, eğitim alanı, daha da açık bir ifadeyle eğitimde son yıllardaki
teknoloji açısından yaşanan değişimler, öğrencilerin öğrenme biçimleri ve
öğretim yöntemlerinde karşılaşılan değişimler de dikkate alınarak eğitim
alanında karşılaşılan zorluklar açıklanmıştır.
Bölüm boyunca, oyunlaştırmanın neden ileriye dönük bir yöntem olduğu
anlaşılabilir. Tersine sınıf veya video oyunları gibi yenilikçe teknikler
öğrencinin dikkatini çekmeye yardımcı olabilir.
Bölümün bir sonraki konusu eğitimde oyunlaştırmanın öğrencilerin yanı sıra
öğretmenler açısından avantajlarının neler olduğudur.
Bölümün
sonunda
ise
oyunlaştırmanın
sınıf
içerisinde
uygulanabileceğine ilişkin yöntem önerisi ayrıntıları ile açıklanmıştır.

nasıl

6.1 Eğitim Alanındaki Zorluklar
Eğitimde değişim, biz (deneyimli öğretmenlerin) birkaç yıl öncesine kadar
hayal dahi edemeyeceği bir yoğunlukla hızlanmıştır.
Kısa vadede beklenen değişiklikler inanılmaz boyuttadır. Öğretmenler,
öğrencilerin, büyük ölçüde teknolojiden etkilenen bir çevrede büyümeleri ve
sonuç olarak gerçekliği ve süreç bilgisini farklı şekillerde algılamaları
nedeniyle artık çok farklı biçimlede öğrendiklerini göz önünde
bulundurmalıdır.
Bu da öğrencilerin bilgi ve beceri edinme yetilerini yeniden gözden
geçirmemiz, böylelikle de öğrenme-öğretme sürecini sahneleme
yöntemlerimiz üzerine yeniden düşünmemiz gerektiği anlamına gelmektedir.
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Bu durum artık sadece dersi planlama ve uygulamaya koymakla değil aynı
zamanda araçların ve kaynakların, öğrencilerin kendi öğrenme ve beceri
geliştirme süreçlerine dâhil olmalarını sağlayacak şekilde kullanılması ile de
ilgilidir.
Teknolojinin sunduğu olanaklar ve teknolojinin bilgiyi işleme yöntemi
öğrenme ve öğretme yöntemlerinin organize edilmesinde yeni modeller
geliştirmesini sağlar. Buradaki zorluk teknoloji ile bütünleşmiş eğitimdeki son
gelişmelerden haberdar olmak ve bunlarda uzmanlaşmak değil, öğrencilerin
belirli yetilerinin gelişimini artıracak farklı konularda hangi teknolojiyi
kullanmanın en iyisi olacağına karar vermektir.

Videoları sınıfta tartışınız!
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6.2 Faydalı linkler
SON 10 YILDA YAŞANAN SON 1000 YILA BEDEL PEDAGOJİK DEĞİŞİM
(Donald Clark, TEDxGlasgow)

http://www.youtube.com/watch?v=dEJ_ATgrnnY
EĞİTİMİN ÖLÜM VADİSİNDEN KAÇIŞ
(Ken Robinson, TEDxGlasgow)

http://www.youtube.co/watch?w=wX78iKhlnsc
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6.3 Öğretim stratejileri
Strateji kelimesinin kökeni askeri kaynaklara uzanır. Stratejistler, askeri
harekâtları planlayabilen, düzenleyebilen ve yönlendirebilen ve bunu,
hedeflerine ulaşmak üzere ellerindeki kuvvetleri idare edebilme becerisi ile
yapması beklenen kişilerdi.
Eğitim ortamına uyarlandığında ise okullarda öğretmenler tarafından
öğrenme sürecinin bir parçası olarak planlanan ve kullanılan öğretici bir
prosedür halini alır.
Öğretici stratejiler, genel olarak farklı adımlar, davranışlar ve sonuçlar yoluyla
etkili araştırmalar yapmak için kullanılan prosedürlerdir.

Temel stratejiler
İşbirliğine Dayalı Öğrenme
Proje Tabanlı Öğrenme
Örnek Olay Yöntemi
Araştırmaya Dayalı
Öğrenme
Hizmete Dayalı Öğrenme
Probleme Dayalı Öğrenme
Rotasyon Modeli
Karma Öğrenme
Görsel: Félix Vallés Calvo
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(CC BY-NC-SA 3.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/

6.4 Karma Öğrenme (Hibrit Öğrenme, Tersine Sınıf)
Karma öğrenme ve karma öğrenmedeki yaklaşımlar, öğrencinin öğrenme
deneyimlerini zenginleştirmek ve öğrencinin ihtiyaç ve özelliklerini dikkate
alan bir ortam geliştirmek için yüz yüze eğitimle uzaktan eğitimi bir araya
getirir.
Derslerin yürütüldüğü öğrenme ortamları bir yandan Bilgi ve İletişim
Teknolojilerinin kullanımı yoluyla diğer yandan etkileşim, zaman, öğrenme
hızı ve/veya mekânında esneklik sağlayan öğretim stratejileri ile
zenginleştirilir.
Hibrit öğrenmede öğretmen ders planlarının hazırlanmasından,
izlenmesinden ve değerlendirmeden sorumlu iken öğrenciler sadece kendi
öğrenme süreçlerinden sorumludur.
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6.5 Probleme Dayalı Öğrenme ile ilgili faydalı linkler
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME
(Allan Carrington)

http://www.youtube.com/watch?v=Bdj-IRFBe5o

TERSİNE SINIF MODELİ
(MADDrawProductions)

https://www.youtube.com/watch?v=ojiebVw8O0g
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6.6 Etkili bir öğretim yöntemi olarak oyunlaştırma
Oyunlaştırma, bile hali hazırda pazarlama, insan kaynakları ya da yöneticimüşteri ilişkileri, hatta üst düzey yönetim kademelerinin oluşturulmasında
kullanılmakla birlikte öğrenme/öğretme süreçleri alanında, oyunların Mesleki
Eğitime kazandırılması konusunda herhangi bir çabaya şahit olunmamıştır.
Eğitimde Oyunlaştırma, daha önceki bölümlerde anlatılan yöntemlerin (oyun
işleyişi ve dinamiği) beceriler açısından belirli sonuçlara erişmek amacıyla
öğrenci katılımını teşvik etmek için kullanılmasıdır. Eğitimde Oyunlaştırmayla
ilgili az sayıdaki deneyime Smith (2011) ve Lee (2011)’nin çalışmalarında
rastlanılabilir. Yine de bilim toplumunun oyunlaştırmayı öğrenme ile ilgili
birçok alanda kullanma konusunda artan bir isteği vardır. Böylelikle diğer
alanlarda edinilen değerli deneyimler öğretim alanında da kullanılabilir.
Benzer deneyimlerin bulunabileceği en önemli forumlardan biri, Deterding
vd. (2011) tarafından CHI 2011 konferansı kapsamında yapılan farklı
sektörlerdeki Oyunlaştırma semineridir.
Öğrenciler, boş zamanlarının büyük bir çoğunluğunu Video Oyunları oynarak
ya da benzer etkinliklerle geçirmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin eğitimlerini,
video oyunlarında deneyimledikleri dinamiklere taşımak, öğrencileri
çalışmalarında motive edebilir, öğrenciler arasında sağlıklı bir rekabet
oluşmasını sağlayabilir ya da onlara öğrenme sürecinde rehberlik edebilir.
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Yazar: Francisco Javier Pulido
(CC BY-NC-SA 3.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
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6.7 Oyunlaştırma ile ilgili faydalı linkler
OYUNLAR DAHA İYİ BİR DÜNYA YARATABİLİR
(Jane McGonigal)

https://www.youtube.com/watch?v=dE1DuBesGYM

BEYNİNİZİ EĞİTİN: VİDEO OYUNLARI VE ÖĞRENME
(Daniel Floyd)

https://www.youtube.com/watch?v=rN0qRKjfX3s
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6.8 Eğitimde Oyunlaştırmanın Avantajları
Eğitimde oyunlaştırmanın faydaları:
1. Öğrenci açısından:
 Çabanın ödüllendirilmesi
 İlgi olmadığında uyarı ve cezalandırma
 Öğrencinin “tehlike” sahasına girdiği, bir başka deyişle tereddüde
düştüğü anı gösterir.
 FAZLADAN çalışma ödüllendirilir.
 Her bir öğrenci için açık bir performans ölçümü sağlar.
 Öğretmenin konuda uzmanlaşmasını ve böylelikle eğitim programını
geliştirebileceği yöntemler sunar.
2. Öğretmen açısından:
 Sınıfta çalışmayı teşvik edici yöntemler sunar.
 Yalnızca hak eden öğrencileri ödüllendirebilir.
 Öğrenciler üzerinde kendiliğinden kontrol sağlar.
 Görev yükünü azaltır.
3. Kurumlar açısından:
 Ailelere öğrencinin performans değerlerini sunabilir.
 Özgün ve etkili bir sistemdir.

CC0 Public Domain
https://pixabay.com/photo-163509/
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6.9 Sınıfta Oyunlaştırma – Yöntem Önerisi
Bir konunun oyunlaştırılmasındaki ilk deneyimimizde hem öğrenciye hem de
öğretmene, daha önceki bölümlerde açıkladığımız benzersiz değerleri
kazandıracak basit bir yöntem öneriyoruz.
Bu yöntem önerisinin amacı, öğrencileri motive etmek, rekabeti teşvik etmek,
öğrenciye anlık geri bildirimde bulunmak ve böylelikle başarısının takım
arkadaşlarının başarısı ile karşılaştırılmasını ve erişebilecekleri nihai noktayla
ilgili fikir sahibi olunmasını sağlamaktır.
Önerinin anahtar noktaları şöyledir:
1. Ders, her biri sonunda puanları toplamaya olanak sağlayacak etkinliklerden
oluşmaktadır. Buradaki amaç, öğrencinin, tüm etkinlikleri tamamlayarak dersi
geçmesine olanak sağlamaktır.
2. Etkinliklerle eşleştirilen bir dizi görev tamamlama ödülü belirlenir. Bu görev
tamamlama ödülleri söz konusu etkinliği daha da değerli hale getirecektir.
3. Tamamlanan etkinliklerle eşleştirilen temel görev tamamlama ödülleri
şöyledir:
a) "Zamanlama" Ödülü: Görevi zamanında tamamlama
b) "Üstün Başarı" Ödülü: Tamamlanan etkinlikler arasında en iyisi
c) "İyi Fikir" Ödülü: Çözümünde yenilikçi yöntemler kullanılan
etkinlikler.
d) Herhangi bir sınıfa “kayıt” sınıfın toplam puanını artırabilir. Bu fikir
okula devamı teşvik etmek için kullanılmaktadır.
e) Görev tamamlama ödülleri ile ilişkilendirilen beceriler. Sonucunda,
öğretmenin öğrencileri ya da öğrenci gruplarını ödüllendireceği, belli
becerilerle ilişkilendirilen bir dizi görev tamamlama ödülü belirlenir.
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Bu görev tamamlama ödüllerine şu örnekler verilebilir:


"Patron geldi!": İyi liderlik ile ilişkilendirilir.



"Ben buldum!": Bireyler ve takımlara arası işbirliği ile
ilişkilendirilir.

Öğrencilerin, öğretmenin kontrolünde olması gereken araçlar
sayesinde bir konuda hangi aşamada olduklarını her zaman bilebilir:
Bu araçlar şunlardır:
 Sınıftaki tüm öğrencilerin karşılaştırıldığı "Skor tahtası".
 Her bir öğrencinin toplam puanıyla birlikte, o ana kadarki en
yüksek puan ve bunların yanı sıra öğrencilerin dersi geçmek
için toplaması gereken puan.
 Görev tamamlama ödüllerinin listesi.
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