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Glossary

SCOGATT
SCG
VET
LdV
LLP
TOI
GBL

Serious Computer Games as a Teaching Tool
Eğitim Aracı Olarak Bilgisayar Oyunları
Serious Computer Games
Eğitim Amaçlı Bilgisayar Oyunları
Vocational Education and Training
Mesleki Eğitim
Leonardo da Vinci
LifeLong Learning Programme
Hayat Boyu Öğrenme Programı
Transfer of Innovation
Yenilik Transferi
Game Based Learning
Oyun Temelli Öğrenme

Öğretmen Eğitimi Programı

LLP Leonardo da Vinci Project SCOGATT
Serious Computer Games as a Teaching Tool
TOI UK/11/LLP-LdV/TOI 497

1

GİRİŞ

SCOGATT Öğretmen Eğitim Programı, Scogatt TOI projesi kapsamında üretilmiş bir eğitim
programıdır. Scogatt projesi Hayat Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde Leonardo da Vince
Yenilik Transferi Projeleri kapsamında mesleki eğitimde bilgisayar oyunlarını uygulamalı bir
araç olarak kullanılması için eğitim programı sunmaktadır.
Öğretmen Eğitim Programı bir araç olarak meslek öğretmenlerine, diğer öğretmenlere ve
disiplinlerarası ekibin diğer üyelerine, eğitimde bilgisayar oyunlarının nasıl uygulanacağını
uygun planlama yaklaşımı içerisinde sağlamayı hedeflemektedir – teori birleştirme, uygulama
örnekleri ve SCOGATT oyunlarının kullanımının uygulanması.
Avrupa komisyonu IEE tarafından desteklenen EnerCities SCOGATT yenilik transferi projesi
için bir örnektir. Bu oyuna www.enercities.eu adresinden ulaşılabilir.

2 Eğitim hedefleri ve beklenen kazanımlar
Hedef grup (lar): Mesleki eğitim öğretmenleri, eğitimciler
Amaç: Eğitimin planlanmasını ve mesleki eğitim içerisinde bilgisayar oyunlarının
kullanımının öğretilmesini desteklenmek.
Öğrenme Kazanımları
Kursiyerlerden,
Bilgisayar oyunlarının sınıfta kullanımının gerekliliğini anlamaları,
- Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumlarında bilgisayar oyunlarının kullanımına karşı direnci
aşmak,
- öğretim amaçları için oyun seçmeleri,
bilgisayar oyunlarını kullanarak uygulama,
bilgisayar oyunları kullanacakları kendi ders programlarını hazırlamaları ,
Bilgisayar oyunlarının kullanımını ölçmeleri ve değerlendirmeleri beklenmektedir.

3 Öğretmen eğitimi için hazırlanma
(lModül 3: Hedef: 2, 3, 4, 5)



Mesleki eğitimde bilgisayar oyunlarını çalışmak için düzenleme yapma. Örneğin,
bilgisayar oyunu bulma, internet ulaşımı ya da oyun yükleme için izin alma, bilgisayar
laboratuvarı vb…
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Mesleki eğitimde bilgisayar oyunlarını sunmak için özel koşulların belirlenmesi, örneğin
çalışma yapılacak ortamın uygunluğu, zaman, bilgisayar laboratuvarı, zamanı planlama,
katılımcı sayısı, içerik (eğitim programının parçası olarak)



Hedef grubun belirlenmesi: Erkek, çocuk, kadın, yabancı uyruklu, özel gereksinimi olan
öğrenciler, vb..



Mesleki eğitim personeli ile çalışma: yönetim, eğitim personeli, destek personel vb..



Program hazırlama/planlama / bireysel oturumlar ( Rehber / Modül 2.3 )



Kursiyerlerin yetenek ve beceri ihtiyaçlarının tanımlanması (Rehber/Modül 2.3)



Bilgisayar oyunlarını kullanma stratejlerinin tanımlanması ( Rehber/Modül 1)



Ekipman ve materyal ihtiyaçlarının belirlenmesi ( Rehber/Modül 1)



Ihtiyaç duyuluyorsa personel desteğinin belirlenmesi



Bilgisayar oyunuyla ilgili kazanımların getirisinin belirlenmesi



Bilgisayar oyunlarının kazanımlarına ilişkin faaliyetlerin organize edillmesi



Bilgisayar oyunları çıktılarını tanıtma için içsel/dışsal etkinlikler organize etme. Örneğin,
sınıf içerisinde, okullar arası ya da diğer kurumlar arasında yarışma düzenleme



Bilgisayar oyunlarıyla ilişkili kazanımların tanımlanması



Bilgisayar oyunları müdahale sürecinin değerlendirilmesi



Bilgisayar oyunları müdahalesinin çıktılarının değerlendirilmesi



Katılımcılardan alınan geribildirimlerin değerlendirilmesi



Eğitmenlerden alınan geribildirimlerin değerlendirilmesi



Bilgisayar oyunlarının diğer kurum ya da kişilere olan etkisinin değerlendirilmesi, örneğin,
mesleki eğitim otoritelerine, halka vb.

DERS ÖĞELERI
Tavsiye edilen modüller/Öğretmen Eğitim Programı Için Başlıklar
1. Bilgisayar oyunlarının mesleki eğitim içerisindeki rolü
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2. Mesleki eğitimde çalışmanın koşulları/problemleri, farklı hedef gruplar ( erkek/kadın,
farklı etnik gruplar vb..)
3. Mesleki eğitimde bilgisayar oyunlarının tarihi
4. Bilgisayar oyunlarının mesleki eğitime etkisi
5. Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler dahil olmak üzere, mesleki eğitimde bilgisayar
oyunlarının kullanılması için gerekli beceriler,
6. Bilgisayar oyunları ve mesleki eğitimde eleştirel düşünme
7. Bu hedefler nerde ve nasıl en iyi şekilde kullanılabilir
8. Mesleki eğitim ortamında beklenen eleştirel düşünme düzeyi: öğreniciden, mesleki
eğitim öğretmenlerinden, diğer katılımcılardan ve eleştirel düşünmede karşılaşılan
zorluklar
9. Eleştirel,
yansıtıcı
günlük
uygulamalar,
özellikle
öğretmenler/eğitmenler/rehberler için ne anlama geliyor

mesleki

eğitimdeki

10. Öğrenci katılımı dahil olmak üzere, eleştirel yansıtıcı düşünme katılımcılara nasıl işlenir

4 OTURUM PLANLARI
Seneryo 1
1. Hedef ile başlama. Kursun hedeflerini tanıtma. Katılımcıları başlık hakkında tartışmaya
cesaretlendirme, katılımcıların önceki bilgilerini ve hedefi başarmak için ihtiyaç
duydukları bilgi ve becerilerin ne olduğunu kontrol etme. Öğretmenlere bilgisayar
oyunlarıyla ne yapmak istediklerin sor.
2. Başlık hakkında bilgi sağlama. ilgili doküman, akademik makale, internet adresleri gibi
kaynaklar sağlama. Bununla birlikte katılımcıların fikirlerini ve sorularını alma.
3. Bilgisayar oyunları ile öğrenme ( Enercities) örneği . Örnek şunları kapsar:


durumun nasıl açıklanacağının gösterilmesi



olası sonuçların açıklanması ( özellikle yukarıdaki lo-fi versiyonu)
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Rehberlik ve geribildirim ( X’i yaptın, burada neden bir hata var ??, farklı bir açıdan
düşün) – Etkili geri bildirimin nasıl yapılandırılacağını önceki cümlelerde bahsetmiştik.

4. EnerCities’in öğrenme bağlamında nasıl kullanıldığının gösterilmesi. Öğrenme
örneğini hafızada kalıcı olması için gösterin. Bu şöyle olabilir :




durumun nasıl açıklanacağının gösterilmesi (çevre , doğal kaynaklar)
olası sonuçları tanımlama
Rehberlik ve geribildirim ( X’i yaptın, burada neden bir hata var ??, farklı bir açıdan
düşün) – Etkili geri bildirimin nasıl yapılandırılacağını önceki cümlelerde bahsetmiştik.

5. İleri çalışma: Öğretmenlere kendi ders planlarını nasıl yapacakları konusunda yardım
etme. Uzmanlardan alınabilecek önerilerle kullanışlı bilgisayar oyunları bağlantılarının
sağlanması.
6. Kursun değerlendirilmesi, öğretmenlerin geribildirimi.
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Bölüm/Ünite:
Dersin verileceği grubla ilgili bilgi edinme :
(
Örneğin: öğrenme desteği ihtiyacı, öğrenme
düzeyleri, ihtiyaçlara erişim )
Dersin Kazanımları:
Süre
(..dakika)
1.
15

2.
15

3.
15

15

Öğretme ve öğrenme
etkinliği
Eğitim Amaçlı Bilgisayar
Oyunları ve Öğrenme
Ortamları: Teori ve Eğitim
Amaçlı Bilgisayar
Oyunlarının Tanımı
Oyunların adapte
edilmesindeki zorluklar ve
bu engellerin üstesinden
nasıl gelineceği
Pedagojik açısından
bilgisayar oyunlarının
adapte edilmesinde
karşalaşılan zorluklar

4.
Okulda bilgisayar
oyunlarına karşı direncin
üzerinden gelme

15

5.

6.

Müfredatta bilgisayar
oyunları : farklı konular için
temel oyunlar. Oyunlar
nerede faydalı olabilir ?

15

7.

Scogatt Oyun Veri Tabanı:
Konum için nasıl oyun
seçmeliyim?

30

8.

15

9.

Enercities oyunu örneği:
Oyunun nasıl oynanacağı
ve oyunun ne olduğu
Pedagoji ve Değerlendirme:
Oyunlara nasıl bakılır, ve
öğretmen olarak oyunları
sınıfta oynamak için kendini
hazırlama
Enercities oyununu belirli bir
konuda kullanılması: Kimya,
İngilizce, Coğrafya, Tarih,
vb…
Enercities örneğiyle kendi
ders planının hazırlama ve
eğitim rehberi
Öneriler ve bilgisayar
oyunları ile ilgili ipuçları:
Oyunu oyun yapan 5 unsur

10.

Projetör
Dinleyici notları
Sunum
Projetör
Dinleyici notları
Sunum
Projetör
Dinleyici notları
Sunum
Bilgisayar kullanmasını
bilenler kendi yollarını
bulacaklardır ancak
diğerleri çalışırken biraz
daha fazla yardıma
ihtiyaç duyacaktır.

Pedagojik zorlukların
üstesinden gelmek için
dersler

30

15

SCOGATT/Enercities
Konu alanları ile ilgili çeşitli düzeyde altyapıların olup olmadığı
düşünülmeli
- birey grubunun çeşitliliği
- bilgisayar kullanım beceri düzeyi, temel düzeyi de
kapsadığınızdan emin olun
Bilgisayar oyunlarının derste kullanılması
Eğitim amaçlı oyunların sunulması ve farkındalığın artırılması
Ayırma Metodu
Öğrenmeyi
Kaynaklar/Araçlar
kontrol etme

Gözlem

Projetör
Dinleyici notları
Sunum

Soru sorma

Projektör
Dinleyici notları
Sunum
Projektör
Dinleyici notları
Sunum

Öğretmene/Eğitmene
öğrenme ortamıyla ilgili
araçların adapte
edilmesinin vurgulanması
Gösterim
Uygulamalı çalıştay
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Sunum
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Kaynaklar
01_Serious Computer Games.ppt
02_Obstacles to Adoption.ppt
03_Challenges in SCG adaptation in Pedagogy.ppt
04_Rresistance.ppt
05_SCG_Lessons to overcome pedagogy chalanges.ppt
06_Basic games for teaching different content.ppt
07_Pedagogy and Assessment.ppt
08_Five Elements that Make Games Engaging.PDF
09_Evaluation_Questionnaire.PDF
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DERS PLANI 2
Seneryo 1 Donanımlı Sınıf – “Vur&Kaç” Dersi ( “hit & run” class )
Hit&Run teriminin kesin bir tanımı olmasa da bir tanımın anlamı nadiren dersle ilgili fikir verir.
Bu aslında teknoloji kullanımının sınıfta öğrenme ortamını etkilemesini kapsayan “karışık
öğrenmenin” bir şeklidir. Bu etki, sınıf içerisinde öğretmenlerin özgür kalmasına dolayısıyla
öğrencilerle klasik bir ders anlatımı ya da didaktik yaklaşım yerine daha fazla etkileşime
girmelerine izin verir.
Bu tip dersler öğretmenin, öğrencilerin kendi kazanımlarını keşfetmelerini izin vermeye istekli
olmasında en etkili derslerdir. Bu durumun öncelikle öğretmen için kolaylaştırıcı olacağı açıktır.
Eldeki 'görev' için doğru ya da yanlış bir yaklaşım gerçekte yoktur. Ders içeriği verilip öğrenci
fikir belirttiğinde hedefe ulaşılmıştır, çünkü :
A) Öğrenciler “biraz” başarıyla iyi bir gelişme gösterdiler
B) Öğrenciler “biraz” başarıyla belirli ölçüde gelişme gösterdiler
Bu durumda öğretmenlerin kendi kazanım hedeflerine göre değişen içerik öğrencilere verilir.
Teknolojik araçlarla zenginleştirerek verilen eğitim önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmada
daha etkili sonuç vermekte ancak öğrencilerin kendi bilgilerini aktarmasının kisvesi altında,
onların bilgilerini aktarmalarına ve yeni fikirler geliştirmelerine izin vermek gerekmektedir.
Bu yöntem Bloomun öğretimde sınıflama olan ( üst uç ) teorik çerçeveye oldukça uymaktadır.
Bu yöntemle öğrenciler rehberlik gerekmeden etkili bir şekilde çalışmayı öğrendikleri için
öğrencilerin bilgi düzeylerinin arttığı ve “yaparak” daha etkili bir şekilde öğrendikleri
kanıtlanmıştır.

NOT: Bu yöntem öğretmenin bu çeşit öğretme şeklinde tamamen etkin olduğu durumlarda
önerilir. Öğretmen teknolojiyi kullanmayı çok iyi bilmeli ve öğreteceği konuya oldukça hakim
olmadılır. Bu sadece deneyimli öğretmenlerin bu yöntemi kullanacağı anlamına gelmez ancak
öğretmen eğitim esnasında öğrenciden, çevreden ya da konunun gelişinden oluşubliecek
herhangi bir duruma müdahale edebilecek kadar kendine güvenmelidir.
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DERS PLANI
Öğretmen:
Dersin Saati:
Sınıf:
Oturuma özel grubla ilgili bilgilenme: ( Örneğin: öğrenme desteği ihtiyacı, öğrenme düzeyleri,
ihtiyaçlara erişim )
Konu alanları ile ilgili çeşitli düzeyde altyapıların olup olmadığı düşünülmeli
- birey grubunun çeşitliliği
- bilgisayar kullanım beceri düzeyi, temel düzeyi de kapsadığınızdan emin olun
Dersin öğrenme kazanımlar
Giriş ve bilgisayar oyunlarının farkındalılığı
Bilgisayar oyunlarının derste kullanılması
Süre
Öğretme ve Öğrenme
Ayırma Metodu
Öğrenmeyi
Kaynaklar/
Etkinliği
kontrol
Araçlar
(..dakika)
5
1.
Projektör
Eğitim amaçlı bilgisayar Destekleyici Materyaller Soru sorma
oyunlarına giriş ve bu
oyunların potansiyel
Grup tartışması
kullanımları.
Soru ve Cevap/ Dersten
“beklenti” ne
2
2. Enercities oyununu
Destekleyci materyaller Soru sorma
Projektör
inceleme: Kim ( temiz
Dağıtılan
enerji sağlama) ne (
Grup tartışması
notlar
eğitim amaçlı oyunAvrupa projesi)
Nerede/Nasıl
13
3. Oyun oynama: Oyun
Bilgisayar kullanmasını Gözlem
Bilgisayarlar
pratiği yapma zamanı.
bilenler kendi yollarını
İnternet Erişimi
Oyunu tamamlama
bulacaklardır ancak
Enercities
üzerinde durulmamalı
diğerleri çalışırken
Oyunu
ama inşa ederken
biraz daha fazla
gezegenin durumuna
yardıma ihtiyaç
dikkat çekmeli ve
duyacaktır.
“süreçin *
kazanımlarına.
Bölüm/Ünite:

5

5

SCOGATT/Enercities

5.
Enercities oyununu
“herhangibir” sınıfta
kullanma. Önemli
öğrenme unsurları
desteklenmelidir.
Katılımcıların katılımı
önemlidir ve özellikle
pratik uygulamaların
konuyla bağdaştırılması
6. Değerlendirme/
Özetleme oturumu
Soru-Cevap

Soru Sorma
Tartışma

Öğretmene/Eğitmene
öğrenme ortamıyla ilgili
araçların adapte
edilmesinin
vurgulanması
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Kaynaklar
Presentation Annex 2.1
01_EnerCities Game
07_SCOGATT Compendium
11_Evaluation_Questionnaire.PDF
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Değerlendirme
Çalıştayı Değerlendirme Anketi
Giriş
Sevgili Meslektaşlarım,
Bu anket çalıştay hakkındaki düşüncelerinizi bir araya getirmek amacıyla
düzenlenmiştir. Sizin vereceğiniz fikirlerle eğitim programını düzenlemek için
meslek dersi öğretmemelerinin eğitimle ilgili ihtiyaç ve beklentilerinizi daha
geniş ölçüde karşılamayı ve öğretmen kılavuzu ve öğretmen eğitimi programını
hazırlamak için bilgi toplamayı amaçlamıştır. Lütfen fikirlerinizi ankette ifade
edin.

1.

Lütfen Pilot çalıştayda işlenen konularla ilgili 1’den 5’e kadar puanlamada
bulunun. 1 (yetersiz) to 5 (çok iyi)
Konu

Gerekli
düzeltmeler

Sunum

Yenilik

.........................
Konu 1 ‘e yazılması
gerekenler
........................
Konu 2’e yazılması
gerekenler
........................
Konu 3’ e yazılması
gerekenler
........................
Konu 4’e yazılması
gerekenler
2.

Çalıştayın süresinin yeterli olduğunu düşünüyormusunuz ?
Tamamen(5)
Büyük ölçüde(4)
Kısmen(3)
Çok kısa(2)
Eğitimciler için el kitabı yeterli, katılım zorunlu değil (1)

3.

Beklentileriniz ne ölçüde karşılandı?
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Tamamen(5)
Büyük ölçüde(4)
Kısmen(3)
Çok az (2)
Karşılanmadı (1)
4.

Çalıştaydan önce kafanızda olan sorulara cevap bulabildiniz mi ?
Tamamen (5)
Büyük ölçüde
Kısmen
Çok az (2)
Hayır

5.

Eğitim ortamı (eğitim yeri, ekipman) yeterli miydi?
TamamenFully (5)
Büyük ölçüde (4)
Kısmen (3)
Çok az (2)
Hayır

6.

Eğitim süresince ne öğrendiniz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)

Bilgisayar oyunları eğitiminin ne olduğunu
SCG’nin diğer eğitim araçları ile karşılaştırıldığında avantajlarını
Bir oyunun eğitim için uygun olup olmadığını nasıl değerlendirileceği
Bir oyunun okul bilgisayarına yüklenip yüklenemeyeceğini
7.

Eğer eğitimi siz verseydiniz,çalıştaya başka ne eklerdiniz ?
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)
Farklı oyunlar dahil ederdim (Çoklu dillerde )
Bilgisayar oyunlarının olduğu bir senaryo sunardım.
Bilgisayar oyunlarını kullanmanın farklı yönlerini sunardım – bireysel çalışma için, yarışma
amaçlı, araştırma amaçlı,diğer, lütfen ekleyiniz……………………………………………
Bilgisayarın belirli oyunların oynanacağı şekilde nasıl ayarlanacağını açıklardım.
Bilgisayar oyunlarında kullanılan farklı terimleri sunardım. ( öğrenciler için tanıdık terimler ,
ama öğretmenler için değil )
Öğretmenleri öğrencilerin yerine koyardım – Hangi becerilerde yetersiz ve ne tür bir eğitime
ihtiyaçları olduğunu tespit etmek için aralarında yarışma düzenlerdim ( çalıştay esnasında
ya da sonrasında ) one of the presented games to understand what skills they lack and
what type of training they need
Farklı tipte oyunlar arasındaki mantığı açıklardım ( öğretmenler arasındaki tecrübe
azlığından dolayı )
Bilgisayar oyunu kullanan farklı okullardan/ülkelerden/sınıflardan örnekler sunardım
Öğretmen Eğitimi Programı
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Meslektaşları, müdürleri bilgisayar oyununu neden eğitimde kullanılması gerektiği
konusunda ikna etmeyi içeren bilgiyi dahil ederdim.
Belirli oyunların kullanılması esnasında öğrenciler tarafından kazanılan becerilerin
öğretmen tarafından nasıl tanımlanacağı konusunda eğitim eklerdim.
Öğretmenlerin öğrencilerin kazandığı becerilerin nasıl onaylayacağını dahil ederdim.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
(Lütfen, kendi düşüncelerinizi ve fikirlerinizi ekleyiniz. )
8.

Çalıştay düzenleyebilmek için başka bilgi/ materyale ihtiyacınız var mı ?
Hayır
Evet

Evet’ işaretlediyseniz, lütfen nelere ihtiyacınız olduğunu yazınız……………………..
.......................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
9.
Diğer Yorumlar:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz
SCOGATT ekibi
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