Elisa’nin Seyahati

Oyun Linki

http://www.elviajedeelisa.es/
http://www.thejourneyofelisa.com/

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

Çevrimiçi oyun – Tek oyunculu – Hikaye oyunu / Mini oyun
Oyun Türü

Hedef Yaşı

Ortaokul öğrencileri
İletişim sorunu (asperger sendromu) olan öğrenciler ve öğretmenleri

İspanyolca, İngilizce ve Fransızca
Dil(ler)

Prososyal
Değer(ler)

Prososyal
Beceri(ler)

Hedefler

http://psv.europole.org/

Kişisel ilişkiler
İletişim
Birbirine yardım etmek
Etik
Empati
Eğitim
Farklılıkları kabul etme/ saygı göstermek ve hoşgörü
Memnuniyet
Vatandaşlık
Bakış açısına sahip olma
Empati yapma
Sosyal ipuçlarını tanımlama
Hedefler ve planlar koyma
Problem çözme
Yardım isteme
Diğerlerine yardım etmek





Doğrudan: otizmli kişiler hakkında bilgi sahibi olmak
Dolaylı: Empati yeteneğini geliştir, davranışların tahmin edilebilirliği
Disiplinler arası ve Çapraz disiplinli: vatandaşlık ve duygusal eğitim
Psikolojik, sosyolojik, prososyal: Yeni problem çözme stratejileri geliştir;
yardım istemenin toplumca kabul gören yollarını öğren.
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Oyunların
Tanımı

Gerekli
Donanım

Aktivitenin
Tanımı

Zaman

http://psv.europole.org/

Elisa’nin seyahati bir video oyundur ve oyunculara otizmli (özellikle asperger
sendromlu) kişilerin özelliklerini ve ihtiyaçlarını anlamalarına yardım eder.
Oyuncu çeşitli mini oyunlar oynayarak, arka plandaki hikâyeyi öğrenecek ve
Elisa’nin karşılaşmak zorunda kaldığı zorlukların üstesinden gelecek. Oyun sınıfta
aktivite yapmak isteyen ve asperger sendromu hakkında genel bilgileri edinmek
isteyen öğretmenleri desteklemek için öğrenme üniteleri ile gelir.
Elise ergenlik cağında, bizimkinden ışık yılları uzaklıktaki Lionov gezegeninde,
yasayan bir çocuktur. Elisa telepatik yeteneği ve The Aurora Odyssey adındaki
icadı sayesinde, zihnini yansıtarak galaksideki başka gezegenlerde
somutlaştırabilmektedir. Kendi gezenini gri gölgelerin zulmünden kurtarmak için
çıkmış olduğu yardım aramasında, Elisa’ya gezegenini kurtarmada yardım edecek
bir kişiyi dünya da bulur ve bu yardım edecek kişide asperger sendromlu bir
kişidir.
Chrome arama motorunun 64 bit surumu ve Firefox olan bir bilgisayarlar tavsiye
edilir.
IOS için: IOS 6.0 ve yukarısı
Android için: 4.1 ve yukarısı
Oyunu oynamak için bir profil oluşturulmalıdır ve bir rol seçilmelidir: bu roller
oyuncu, öğretmen veya öğrenci. Bunlar tamamlandığında oyun seçmiş olduğun
rolde baslar. Oyun öğretmenin isteğine bağlı olarak bir kişiyle, büyük veya küçük
gruplarla da oynanabilir.
Çeşitli mini oyunlarla ve bilim kurgu tarihinde geri gitmelerle, oyuncular Elisa’nin
karşılaştığı zorlukların üstesinden gelecekler. Bu zorluklar asperger sendromunun
farklı yönlerine yoğunlaşan 5 testten oluşur. Bu testlerde oyuncunun duyguları
anlayarak, ikili hisleri asperger sendromluların yaptıkları gibi çözmeli, geçici
yanları tanımlamalı ve sendromlu kişileri rahatsız eden bu durumları tetikleyen
uyaranları organize etmeli.
Gri gölgeler bütün farklılıkları ortadan kaldıran karakterlerdir.
Elisa dünyayı kurtarma şansına sahip ana karakterdir.
Naoki, Elisa’nin en iyi arkadaşıdır ve Elisa’ya Auro odyssey’i kaskını icat etmesine
yardım etmiştir.
Onların Edda isimli robotların şifrelerini çözmeleri gerekmektedir.
Kaskı aktive ettikten sonra Elisa ‘nin zihni, Saga ile tanışacağı duyandaki bir
ortaokula transfer edilir. Saga ergenlik cağında menekşe rengi saçları ve asperger
sendromlu ve Elisa’ya kodları çözmesine yardım edecek kişidir.
Oyun bir suru farklı zorluklar sunar ve her bir zorluk 5 ile 30 dakika arasında
sürebilir. Oyunu tamamen bitirmek öğretmenler için bile saatler alabilir. Oyunun
hedefi asperger sendromlu kişilere nasıl yaklaşılacağını ve empati yapmayı
öğretmektir. Oyun çevrimiçi olarak ulaşılabilir ve indirildikten sonra çevrimdışı
olarak oynanabilir.
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Resimler ve
Diğer
Belgeler

Diğer
Alakalı
Linkler

İpucu ve
Hileler

http://psv.europole.org/

Oyunu bilgisayarına indirip çevrimdışı oynayabilirsin:
www.elviajedeelisa.es/docs/Windows-finalEVDE.zip
As an App:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gametopia.elisa&hl=es_419

Oyunu bilgisayar üzerinde oynamak, akıllı telefonlar ve tabletlerde
oynamaktan daha iyi sonuç vermektedir ve ek olarak oyun oynanırken
kulaklık kullanılması tavsiye edilir. Grup içinde oynanarak grup içerisinde
konu hakkında münazara başlatılabilir.
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Autismo Burgos: www.autismoburgos.es
Kaynak

http://psv.europole.org/
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