Her şeye Rağmen
Oyun Linki

http://www.playagainstallodds.ca/ İngilizce sürüm
http://www.contravientoymarea.org/ İspanyolca sürüm

Consejeria de Education Junta de Castilla y Leon (İspanya)
Geliştirici

Çevrimiçi Oyun – Çok oyunculu – Hikâye oyunu
Oyun Türü

10 +
Hedef Yaşı

İngilizce, İspanyolca, 10 tane daha Avrupa dilleri
Dil(ler)

Prososyal Değer(ler)

Prososyal Beceri(ler)

Empati
Dayanışma
Adalet
Merhamet
Bakış açısına sahip ol
Empati yap
Diğerlerine yardım et

 Doğrudan: Öğrencileri mültecilerin durumu hakkında bilgilendir

Hedefler

Oyunların Tanımı

http://psv.europole.org/

farkındalılık sağla
 Disiplinler arası: Farklı davranışlara etik bir yaklaşım geliştir; sosyal ve
Duygusal eğitim.
 Psikolojik ve sosyolojik Prososyal: Öğrencilerin empati yapmasını iste.
Gösterilen direncin karakterlerini öğren. Travmatik davranış gösteren
sınıf arkadaşların nasıl destekleneceğine ilişkin öneriler geliştir.
Oyuncu mültecilerin genellikle yaşadığı 3 zorluktan birini seçerek oyuna
baslar.
Bu zorluklar “savaş ve çatışma, zulümden kaçış,” “Sınır ülke, burada
kalabilir miyim?” ve “yeni bir hayat, kaybolma ve meydan okuma.” Her
bir zorluk bazı mülteci deneyimleri ile ilgilidir ve her bolum öğrencilerin
insan hakları ve ifade biçimleri hakkında bilgi edinebileceği 4 farklı
seviyeden oluşuyor. Örneğin, Hangi ülkelere sığınılabilir? Bilmediğin bir
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dilde konuşurken kendini nasıl anlatabilirsin? Direnç nedir?
Göçmenlere/Mültecilere/Yerli olmayan kişilere karşı olan empati
yeteneğin ile bu durumdaki ve neredeyse her şeyden vaz geçmek üzere
olan kişileri cesaretlendirip hayata tekrar bağlanmasını sağlamanın
önemi hakkında ne düşünüyorsun?
Her bolum içerisindeki parçalar “Web facts” ten ulaşılabilecek farklı
bilgiler içeriyor.

Gerekli Donanım

Adobe Flash Player. Bu oyun çevrimiçi olarak Adope Flash Player yüklü
herhangi bir donanım ve işletim sisteminde oynanabilir.
Oyunun yani sıra, her bolum mültecilerin günlük olarak karşılaştıkları
zorluklarla ilgili ulaşılabilir bilgi notu, profiller, videolar veya diğer ilginç
linkler içerir.

Aktivitenin Tanımı

Zaman

Uygulama adımları:
Yukarıdaki linke tıklayarak kayıt olunabilir, böylece oyundan çıktığınızda,
oyun içerisinde yapmış olduğunuz ilerleme kaydedilebilir ve tekrar
oyuna giriş yapıldığında, oyuna kalındığı yerden devam edilebilir.
Sonraki adımda, oyuna giriş yapılır veya “Web facts” seçeneği seçilebilir.
Seçenek “Her şeye Rağmen” oyunu oynamanıza izin verir.
Seçenek “Web Facts” bolumu mültecilerin yaşamış olduğu zorluklar
konusunda bilgiler sağlar.

Oyun içerisindeki her bolum 40 dakika olarak ayarlanmıştır böylece
okuldaki bir ders suresinde bitirilebilir.

Resimler ve Diğer
Belgeler

Diğer Alakalı Linkler

http://psv.europole.org/

http://www.unhcr.org/the-balloon-game.html
http://www.unhcr.org/passages-game.html
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İpucu ve Hileler

Oyunu oynamak için kayıt olmak zorunlu değildir, fakat farklı seviyeler
ve bölümler üzerinde öğrenciler ile çalışmak için kayıt yaptırmak tercih
edilir.
Oyun içerisindeki genel düşünce grup içeresinde ilginç tartışmalara
yönlendireceği için küçük gruplar içerisinde oynanması tavsiye edilir.

©UNHCR
Kaynak

http://psv.europole.org/
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