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1.Proje Özeti (Proje Tanımı)
Bu çalıĢmada Türkçe dersi konularının hızlı, kolay ve kalıcı öğrenilmesi için Minecraft programı ile oyunlar yaparak Türkçe dersi öğretiminde kullanılabilecek materyal
oluĢturmak amaçlanmıĢtır. Maceralı bir oyun içerisinde Türkçe dersine aĢağıda Görsel 12’de örnek olarak verilen bölümler gibi birçok kazanıma dair uygulama yer almaktadır.
Görsel 1: Oyunda Sıfatlara Dair Bilgi Alınan Bölüm.
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Görsel 2: Oyunda Bağlaçlara Dair Bilgi Alınan Bölüm.

Sıfatlar, bağlaçlar, kelimede anlam, deyim ve atasözleri, cümlede yapı gibi bölümlerden bilgilerini alan oyuncular verilen örnekler, Odk yardımıyla isterlerse linklerden daha
detaylı olarak EBA gibi sitelere ulaĢmakta ve detaylı bilgiler de alabilmektedirler.
Bölüm sonrasında oyuncuları turu geçmeleri için eğlenceli etkinlikler beklemektedir.
Burada doğruyu bilerek Ģarteli inirme ve kapıyı açıp bir sonraki bölüme geçme Görsel 3’teki
gibi etkinlikler yer almaktadır.
Görsel 3: Oyun Içerisinde ġartellerle Hazırlanan Bölüme Örnek.
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Etkinlikler çeĢitlendirilerek oyuncuların tek düze etkinliklerde bulunması önlenmiĢtir.
Görsel 4’te olduğu gibi Redston, meĢale vb özellikleri de eklenmiĢtir.Oyuncular Türkçe ders
etkinliğinde bulunurken macera içerisinde de yer alması sağlanmıĢtır.
Görsel 4 :Oyun Içerisinde Redstone, MeĢale Ġle Hazırlanan Bölüme Örnek.

Oyun, bireysel oynanabileceği gibi. Grupla da oynanabilmektedir. Oyuncular kod
paylaĢımı ile arkadaĢlarını da davet edebilmektedirler. Görsel 5’te yer aldığı gibi katılım
kodlarını diğer oyuncularla da paylaĢarak oyunda yardımlaĢma ve iĢ birliğine dayalı, akran
öğrenmesi yapabilmektedirler.
Görsel5: Oyun Içerisinde Katılım Kodu PaylaĢabilme Bölüme Örnek.

Yapılan bilimsel araĢtırmalar Türkçe dersi yazma becerisinde öğrencilerin yetersiz
kaldıkları ve yazmaya karĢı isteksiz olduklarını göstermiĢtir. ÇalıĢmamızda oyun içerisinde
yer alan kitap, kamera envanteri bulunmaktadır. Bu sayede öğrenciler hem istenen görevleri
yerine getirecek hem de bunları fotoğrafladıktan sonra kitaplarına ekleyip yazma çalıĢması
gerçekleĢtireceklerdir. Görsel 6-8 ’de belirtildiği gibi öğrenciler kitap envanteri yardımıyla
kendi kitaplarını oluĢturmakta yazı çalıĢması yapmaktadırlar. Ġsterlerse kitaplarında oyun içerisinde çektikleri fotoğraflardan da koyabilmekte ve bu kitapları oyun dıĢına da aktararak paylaĢabilmektedirler.
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Görsel 6: Oyuncular Tarafından OluĢturulan Kitaplara Örnek.

Görsel 7: Oyuncular Tarafından OluĢturulan Kitaplara Örnek.

Görsel 8: Oyuncular Tarafından OluĢturulan Kitaplara Örnek.
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2.Problem/Sorun:
Dijital oyunların öğrenciler tarafından çok fazla oynanması ve beğenilmesine
rağmen Türkçe dersi için eğitici dijital oyunlar bulunmamaktadır. Öğrencilerin oynadıkları dijital oyunların çoğunda Ģiddet içeriği bulunmakta bunun yanında maceralı,
Türkçe ders kazanımlarını içeren, eğitici oyun bulunmamaktadır. Yazma alanı öğrencilerin Türkçe kazanımları içerinde en çok zorlandıkları ve yapmayı istemedikleri bir
çalıĢmadır. Verilen bir konuda öğrencilerin yazı yazmaları istendiğinde ise bu durum
öğrenciler tarafından daha sıkıcı olabilmekte ve öğrenci isteksizliği gözlemlenmektedir. Oyunumuzdaki gibi maceralı bir oyunda çektiği fotoğrafları ekleyerek yazma çalıĢması istendiğinde ise öğrenciler daha istekli olmaktadırlar. Öğrencilerin kendi yazdıkları kitaplar oluĢturmaları, bu kitapları paylaĢabilmeleri yazmaya karĢı isteklerini
de artırmaktadır.
3.Çözüm
Minecraft, Avrupa okullarında yaygın bir ders materyali olarak kullanılırken
ülkemizde kendi yerli oyunlarımızın geliĢtirilememesinden kaynaklı olarak kullanılamamaktadır. GeliĢtirdiğimiz oyunumuz özellikle Türkçe dersine katkı sağlamıĢtır.
Oyun içerinde Türkçe dersi sıfatlar, bağlaçlar, cümlede anlam, yazılı anlatım, konuĢma gibi birçok kazanım ele alınmıĢtır. Örneklem olarak verilen Görsel 1-2’deki çalıĢmaların oyun içerisinde daha detaylı yer aldığını görmek mümkündür.
Yapılan bilimsel araĢtırmalarda öğrencilerin yazma becerisine dair tutum değerlendirmesinde, öğrencilerin yazma çalıĢmalarında isteksiz olduğu ve sevmediği ortaya çıkmıĢtır. Oyunumuzda yer alan kitap envanteri yardımıyla maceralı bir oyun içerisinde öğrenciler hem çektikleri fotoğrafları bu kitaba eklemiĢler hem de duygu ve
düĢüncelerini kitap içerisine yazıp paylaĢmıĢlardır.
Hedef kitlemiz olan ortaokul ve lise öğrencilerin dijital oyunları sevme ve vakit
geçirme durumları yapılan bilimsel araĢtırmalarla yüksek oranda görülmüĢtür. GeliĢtirdiğimiz oyun çoğu dijital oyunda yer alan Ģiddet içeriğinde olmayıp eğitici mahiyettedir.
Öğrenciler sınıf ortamı ve öğretmen bağlı olmadan da, gerek bireysel olarak
oyun içerindeki ODK ve ipuçlarından gerekse grup olarak oynadıklarında akranlarıyla
da öğrenme gerçekleĢtirmektedirler.
Sorun

Çözüm

Eğitimdeki Katkısı

Öğretmenler ders materyali
Türkçe dersi
Projemizdeki gibi dijital bir
olarak sınıfta kullanabilir. Öğrenöğretiminde kul- oyun geliĢtirilmiĢtir.
ciler bireysel ya da arkadaĢ gruplanılabilen dijital
larıyla sunucu bağlantısı sağlanaiçerikli oyunların
rak ders dıĢında oynayabilir. Ders
ve materyallerin
kitaplarına bu tür uygulamaların
bulunmaması
QR kod ile linkleri verilip yaygınlaĢtırılabilir.
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Yazma çalıĢOyunumuzda yer alan kitap
malarının öğrenci- envanteri sayesinde öğrenciler oyun
ler tarafından se- içerisinde çektikleri fotoğraflarla ya
vilmemesi.
da sadece fikirlerini yazabilir. Bu
konuda birbirleriyle ve öğretmenleriyle de dijital kitapları paylaĢmaları teĢvik edicidir.
Öğrenciler
Oyunumuzu macera üzerine
tarafından oynanan kurguladık. Her bölümde Türkçe
birçok
macera dersiyle ilgili bilgiler, konuyla ilgili
oyununda
Ģiddet ipuçları, ODK’lar yardımıyla bir
içeriği bulunurken sonraki bölüme yönlendirme yaeğitici yön bulun- pılmaktadır.
mamaktadır.

Oyun içerinde kitap envanterini kullanan öğrenciler yazma
çalıĢması yapmıĢ olacaktır. Bu
kitapların paylaĢılması, akranları
tarafından okunması, öğretmen
değerlendirmesi ve dönütlerle
kalıcılık sağlayacaktır.
Öğrenciler dijital bir uygulamada macera oyunu oynamaktadır. Türkçe dersiyle ilgili birçok
kazanıma dair bilgi almaktadır.

4.Yöntem
Literatür taraması yapılarak dijital uygulamalar ve Türkçe dersi için anadil
eğitimine katkı sağlayan çalıĢmaların olup olmadığı araĢtırıldı. Microsoft eğitimci
merkezinden Minecraft oyun hazırlama kursları alınarak oyun kurmada gerekli olan
bilgiler ve dersler alındı. Türkçe ders müfredatından oyunda yer alacak kazanımlar belirlendi. Türkçe dersiyle ilgili maceralı oyun dünyası oluĢturuldu. Merkezimizdeki
30 ortaokul öğrencisine geliĢtirdiğimiz oyunun tanıtım ve uygulaması yapıldı.
Teknofest değerlendirmesi ve yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte ilimiz ortaokul
öğrencilerine tanıtım ve yaygınlaĢtırma faaliyeti yapılacaktır.
Oyun sonrası Görsel 6-8 de belirtildiği gibi katılımcıların kendi oluĢturdukları
kitaplarda çalıĢmaya dair olumlu dönütler alınmıĢtır. Katılımcıların çalıĢmalarında örnek olarak alınan Görsel 9’daki gibi oyuncular oyuna dair değerlendirmelerde bulunmuĢlardır.
Görsel 9: Katılımcıların Oyun Değerlendirmesine Örnek.
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5.Yenilikçi(İnovatif) Yönü
Oyunumuz, Minecraft ile Türkçe dersi için oluĢturulmuĢ özgün, eğitici örnek
bir çalıĢmadır. Oyunumuzda birçok Türkçe ders kazanımı yer almaktadır. Türkçe
ders materyallerinde bir kazanıma yer verilirken oyunumuzda maceralı bir oyun içerisinde sıfatlar, bağlaçlar, kelimede anlam, cümlede anlam, yazılı anlatım, konuĢma gibi birçok kazanım ele alınmıĢtır. Oyun içerisinde en büyük zaman dünyanın bloklar
yardımıyla kurulmasıdır. KurulmuĢ oyun içerinde verilen kazanımlar yerine baĢka kazanımlara dair çalıĢma yapmamız mümkündür. Böylelikle çalıĢmamızı daha da geliĢtirebiliriz.
6.Uygulanabilirlik
GeliĢtirdiğimiz oyunun uygulaması merkezimizdeki 30 ortaokul öğrencisiyle
test edilmiĢtir. Bölümleri grupla ya da bireysel olarak tamamlayan öğrencilerin oyun
sonunda kendi çektiği fotoğraflarla kitaplarını oluĢturdukları gözlemlenmiĢtir. Bu kitapları öğretmenleriyle ve arkadaĢlarıyla da paylaĢmıĢlardır.
Projemizdeki gibi benzer oyun içerikleri ile istenilen baĢka ders kazanımları da
ele alınabilir. Bu oyunlar ders kitapları düzenleyen yayınevleri tarafından satın alınabilir. Qr uygulamasıyla kitaplarda basılabilir. Kitap kullanan her öğrencinin bu uygulamalara eriĢimi sağlanmıĢ olur.
Eylül ayında yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte ilimizdeki çeĢitli ortaokul
Türkçe öğretmenleri derslerinde ziyaret edilerek, sınıflarda tanıtım yapılarak, oyunumuzun ders materyali olarak da kullanılması sağlanacaktır.
7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Projemizin tahmini maliyeti tanıtım giderleriyle birlikte 3500TL dir. Piyasada
en alt bilgisayar fiyatı olan 3000TL ve Tanıtım faaliyetleri içerinde 500TL baskı ve
afiĢ ücreti yer almaktadır.
Projemizde kullanılan uygulamalar ücretizdir. ġuanda tamamlanmıĢ ve öğrencilere uygulanıp sonuçları alınmıĢtır. Teknofest değerlendirmesinden sonra Eylül ayı
içerisinde tanıtım ve farklı ortaokullarda uygulanmasıyla kapsamı geniĢletilecektir.
Görsel 10 :ÇalıĢma Planı
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8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Hazırladığımız oyundan ortaokul ve lise öğrencileri derslerde yararlanabileceği
gibi Türkçe öğretmenleri ders materyali olarak ayrıca velilerden de dijital oyunlarla ilgilenenler rahatlıkla kullanabileceklerdir
Oyunumuzda yer verdiğimiz konular olan, sıfatlar, zamirler, deyim ve atasözleri ve yazma alanı çalıĢmaları hem lise hem de ortaokulda Türkçe ve Edebiyat ders
konularının içerisinde yer almaktadır. Hem lise hem ortaokulda yazılı anlatım kazanımları mevcuttur
Hem lise hem ortaokulda öğrencilerin yazılı notu değerlendirmesinde belirli
puanlarda soru yer almaktadır. Yazılı anlatımı sevmeyen ya da kendini ifadede zorluk
çeken öğrenciler için oyunumuzda kamera ile çektikleri fotoğrafları da ekleyerek yazılı anlatım yapmasına olanak sağlanabilmektedir. Oyuncuların kitaplarını oluĢturmaları
da yazma alanında çalıĢma göstermelerini sağlamaktadır.
Oyun içerisinde ilerlemek, kapıları açıp bir sonraki bölüme geçmek isteyen öğrenciler için konu hatırlatma mahiyetinde ODK isimli oyun karakteri yer almakta, isteyen burada yer alan linkten de konuyu öğrenebilmektedir.
9.Riskler
Oyunumuz yaratıcı mod üzerine kurgulanmıĢtır. Sunucu yetkisiyle diğer oyuncular davet edildiğinde onlara misafir yetkisi verilmelidir. Böylece oyunda bloklara
zarar verilmesi engellenir.
Minecraft oyunun eğitim içerikli olabileceği velilere oluĢturduğumuz oyun
yardımıyla tanıtılmalıdır.
Teknofest Eğitim teknolojileri alanı değerlendirilmesi sonrasında tanıtım faaliyeti ve proje tanıtımı yaygınlaĢtırılacak, ilimiz çeĢitli ortaokul öğrencilerine uygulama
ve tanıtımı sağlanacaktır. 2021 Eylül ayı itibariyle yüz yüze eğitime baĢlanmasıyla da
tanıtım faaliyetimiz artacaktır.
Malzemeler
Sıra
1
2

Ġhtiyaç
Bilgisayar
Tanıtım faaliyetleri için baskı , afiĢ ücretleri
Toplam

Maliyet TL
3000Tl
500Tl
3500Tl
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Görsel 11: Olasılık ve Etki Matrisi.
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