Kendi Kahramanını Oluştur
http://historysheroes.e2bn.org/whatisahero/view/19
Oyun Linki

DIIT – Trakya Universitesi (Bulgaristan)
Geliştirici

Cevirimicin Oyun – Tek Oyunculu – Rol yapma oyunu
Oyun Türü

10-14
Hedef Yaş

İngilizce
Dil(ler)

Prososyal Değer(ler)

Prososyal Beceri(ler)

Hedefler

Etik
Dayanisma
Sorumluluk
Iletisim
Vatandaşlık
İşbirliği
Empati
İşbirliği
Empati yap
İnsan haklarını teşvik edici
Digerlerine saygi gostermek
Cesaret ve cesur olmanin onemi
Takım çalışması (Her kahraman diğerlerinin yardımı ile başarılar elde
eder ).
 Doğrudan: tarihi, insanların bencilce olmayan hareketlerini,
fedakârlığı ve adalet için savaşmayı öğrenme.
 Dolayli Olarak:
Öğrencilere diğer kahramanlar hakkında ne
öğrendiklerini ve öğrendikleriyle kendi kahramanlarını nasıl yeniden
oluşturduklarını sormak.
 Öğrencilere diğer kişilerin durumları hakkında empati yapmayı

öğretir, öğrencilere diğerlerinin bakış açısından bakmayı gösterir,
diğer kahramanların davranışları ve fedakârlıkları konusunda
http://psv.europole.org/
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değerlendirme yapmayı öğretir.
 Disiplinler arası ve çapraz disiplinli: Tarih, vatandaşlık, sanat, sosyal
ve duygusal eğitim alanlarıyla ilgilidir.
 Psikolojik, sosyolojik ve prososyal: Oyunun hedefi çocuklar için,
topluma gelecekte yapacakları katkıları düşünürken, önlerine gelen
fırsatları keşfetmelerini sağlayacak güvenli bir alan geliştirmek.

Oyunların Tanımı

Oyun
“Tarih
kahramanlari”
websitesinin
bir
activitesi.
( http://historysheroes.e2bn.org/)
Oyun çocuklara kendilerine özel kahramanlar tasarlamalarına izin verir.
Bu tasarlama surecinde çocuklar kahramanlarının görünüşünü, kişisel
karakterini ve güçlerini belirleyebiliyorlar. Çocukların oluşturdukları
kahramanlar “kahramanlar duvarına” yerleştirilirken, çocukların
tarihteki diğer önemli kahramanların güçlü yönleri ve davranışları
hakkında bilgilerini nereden öğrendikleri sorulur. Daha sonra çocuklar
kahramanlarının özelliklerinde değişiklikler yapabilirler (Eğer isterlerse,
testten öğrendiklerine bilgilerle, kahramanlarının güçlü yönlerini
değiştirip geliştirebilirler).
Devamında, çocuklar oluşturdukları kahramanları ve bu kahramanların
görünüşlerini ve güçlerini sınıf arkadaşlarıyla paylaşabilirler. Bu
kahramanlar bir sunum konusu olarak kullanılabilir ve çocuklar kendi
oluşturdukları kahraman hakkında hikayeler yazabilirler.

Internet bağlantısı ve bir bilgisayar
Gerekli Donanım
Bu oyun okulda tarih ve vatandaşlık derslerini çalışabilecek, ahlaki
değerleri geliştirebilecek yastaki ve diğer önemli kişilerin özgürlüğü ve
adaleti arttıran davranışlarını öğrenmeye ve keşfetmeye hazır çocuklar
için hazırlanmıştır.
Oyunun tasarımı gereği oyun içerisinde geri dönmeye izin veren
özellikte ama oyunun genel tasarımının dışına çıkmadan, kahramanı
geliştirmeye ve sergilemeye izin verir.

Aktivitenin Tanımı

http://psv.europole.org/

Nasıl Uygulanır:
Web siteye gidilir ve aktivite başlatılır.
Çocuklar kahramanlarının görüntüsünü sonrasında özelliklerini ve
güçlerini tasarlayabilirler.
Sonrasında çocuklar onları gerçek kahramanların yaptıkları hakkında
daha fazla bilgilendirecek bir testi cevaplıyorlar.
Çocuklar kahramanlarını daha sonra ziyaret edip, daha fazla özellik
ekleyebilirler. Çocukların oluşturdukları kahramanlar dünya ile
tanışmaya hazır.
Devamında öğretmenler öğrencilere farklı görevler verebilir:
1) Oluşturduğun kahraman hakkında bir hikâye yaz.
2) Kahramanını günlük hayatta var olan bir sorunun çözümü olarak
kullan. Bu durumda senin kahramanın nasıl bir tavır sergilerdi?
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Zaman

Herhangi bir hazırlık gerektirmez, oyun 10-20 dakika arasında da
bitirilebilir ama ayni zamanda öğretmenleri sureyi istediği kadar
uzatabilir.

Resimler ve Diğer
Belgeler

http://historysheroes.e2bn.org/
Diğer Alakalı Linkler

http://psv.europole.org/
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İpucu ve Hileler

http://psv.europole.org/

Website çocukların adalet, ahlaki ve vatandaşlık değerlerini geliştirecek
bir suru farklı aktiviteler içerir. Bu aktiviteler öğrencilerin multimedya
yeteneklerini kullanarak birbirleriyle iletişim içinde olmasına olanak
verir.
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