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1. Mobil Bağlantı
1.1. Açıklama
Bu ders planının ana amacı öğrencilerin mobil telefon hücresel ağları öğrenmesidir. Ders
planı birkaç aktivite içermektedir. Sonraki bölümler adım adım her bir aktivitede ne
yapılacağını açıklamaktadır.
Bu ders planı özellikle liseler için tasarlanmıştır. Amaç öğrencileri motive etmek ve onlara
Telekomünikasyon Mühendisliği gibi teknik kariyerlerde neler bulabilecekleri hakkında
fikir vermektir. Ders planı mobil hücre ağlarının temellerini sunmak üzere yüksek öğretim
mühendislik bölümlerinde de kullanılabilir.
Ders planı problem temelli öğrenme yaklaşımını kullanmaktadır. Önce öğrencilere bir
problem sunulur: belirli bir şehre mobil ağ sağlamak. Öğrencilere eCity platformunda
sunulan oyun senaryosunda problemi çözmek üzere antenleri ve frekansları dağıtmaları
istenir. Farklı düzenlemeler yapılabilir. Birinci aşamada öğrencilere herhangi bir bilgi
verilmez. Önce oyunu oynar ve incelerler. Sonraki aşamalarda öğrenciler bulgularını
paylaşır ve fikir alışverişinde bulunur. Öğretmen açıklamalar yapar ve ana kavramları
sunar.
1.1.1. Öğrencilerin yaşı
14 yaş üzeri
1.1.2. Süre
Yaklaşık 2 seans, seans başına 2 saat.
1.1.3. Öğrenme Amaçları
•
•
•
•
•

Mobil telefonculuğun temellerinin öğrenilmesi.
Grup halinde çalışmayı özendirmek.
Belirli bir bütçeyi kullanarak bir çözüm bulmak.
Öğrencilerde merak uyandırmak.
Bilimin gerçek hayatta nasıl kullanıldığını göstermek.

1.1.4. Konular
Telekomünikasyon ve bütçe yönetiminin temelleri.
Öğrenciler bütün bu kavramlarla fark etmeden ve eğlenceli bir şekilde tanışacaktır.
1.1.5. Senaryonun Amaçları
Amacınız şehirde en azından mevcut nüfusu korumak ve 1 yıllık süre içerisinde bu nüfusa
%90 düzeyinde mobil dağıtım kapsaması sağlamak.

1.2. Senaryo nasıl oynanır (ve nasıl kazanılır)
Oyuncu şehirde farklı konumlara antenleri yerleştirerek gereken kapsamayı sağlamalıdır.
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1.2.1. Giriş
Bu senaryonun başlangıçtaki görüntüsüdür:

Mobil telefon kapsaması şehrinizde bir anten ağı oluşturarak sağlanır. Antenler üç farklı
frekans aralığında bulunmaktadır (A Bandı, B Bandı ve C Bandı). Örtüşen farklı frekanslar
birbirini tamamlarken örtüşen aynı frekanslar çarpışır ve örtüşen alandaki hizmeti bloke
eder.
Bütün antenler aynı kapasiteye sahip olsa da, iki model bulunmaktadır: büyük yarı çaplı ve
diğer daha küçük çaplı model. En iyi ölçek seçeneği şehrinizin nüfus yoğunluğuna bağlıdır.

Ağ menüsü:
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Küçük kırmızı anten özellikleri:

Büyük yeşil anten özellikleri:
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1.2.2. Önce genel analiz
Oyuna başlamak için en iyi seçenek şehri genel bir bakış açısıyla analiz etmektir. Farklı
nüfus yoğunluğuyla farklı alanların algılanması ve nereye küçük antenlerin nereye büyük
antenlerin konulacağının kararlaştırılması tavsiye edilir.
Teori şehir alanlarının küçük bir yarı çaplı alanlar ve kırsal alanların büyük bir yarı çaplı
antenlere ihtiyaç duyduğunu belirtmektedir. Her durumda bu seçim nüfus yoğunluğuna
bağlıdır. Büyük yarı çaplı bir anten bir şehir alanına mobil kapsama sağlamak için
yeterliyse bu en iyi çözüm olacaktır. Çünkü daha ucuz ve daha etkindir.
1.2.3. Antenlerin yerleştirilmesi
Önceki analizle birlikte oyuncuların antenlerin konumuna genel bir bakışı olacaktır.
Her antenin bir fiyatı ve bir bakım maliyeti vardır. Oyuncular bütçelerinden en az parayı
harcarken aynı zamanda en fazla faydayı sağlamaya çalışacaktır. Yani, mobil kapsaması
olan her bir kişi özel bir ücret ödemek zorunda olacak ve bölgedeki herkes büyük bir
antenle kapsama altına alınırsa oyuncular daha fazla fayda sağlayacak ve daha az masraf
yapacaktır.
Şimdi oyuncular antenleri yerleştirmeye başlayabilir. Örtüşen alanları önleyerek frekans
yeniden kullanım kavramlarını hesaba katmaları gerekmektedir. Aynı frekans yeniden
kullanım örneğiyle senaryonun iki görünümü:

7

543573-LLP-1-2013-1-PT-KA3-KA3MP

Dahası, antenlerin bir ISP'ye ve elektriğe bağlanması gerekir. Antenlere yolla erişilmesi
gerektiği de unutulmamalıdır.
1.2.4. Elemanların değiştirilmesi
Oyuncu şehre yerleştirilmiş bir şeyi silmek veya senaryodaki bazı özellikleri boşaltmak
isterse buldozer fonksiyonunu kullanabilir.
8
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1.2.5. Nihai sonuçlar
Oyuncular elde ettikleri faydaları, nüfusu ve telefon kapsamasını karşılaştırarak kazananı
bulabilir.
Farklı sonuçlar mümkündür. Nihai sonuçlardan örnekler:
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1.2.6. Kullanılan kaynaklar
10

o eCity oyun platformu

543573-LLP-1-2013-1-PT-KA3-KA3MP
o
o
o
o
haring
o
o

http://ecity-project.eu/en/game/
Oyun kılavuzu
Anten konumu teorisini açıklayan belge
https://drive.google.com/file/d/0ByWVkegfTtWcN1p1VkJ2V1V1VFU/view?usp=s
İlave referanslar:
Belge: “Why Mobile Voice Quality Still Stinks—and How to Fix It”
○ http://spectrum.ieee.org/telecom/wireless/why-mobile-voicequality-still-stinksand-how-to-fix-it
○ Mobil ağ bileşenleri ve çalıştırma hakkında youtube videosu
○ https://www.youtube.com/watch?v=PnfJ_btbW2A
○ Hücresel ağlarla ilgili wikipedia web sayfası
○ http://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_network

1.3. Aktivite 1 (Seans 1) Problemin sunumu ve eCity ile
oynamaya başlama
Bu aktivitenin ana amacı eCity oyunuyla oynarken terimlerin derinine inmeden öğrencilerin
mobil telefonculuğun temel kavramlarını öğrenmesidir.
1.3.1. Önceden öğretmenler tarafından yapılması gerekenler
Öğretmen sınıftaki bilgisayarların sayısını göze alarak öğrencileri organize edecektir.
Öğrenci başına bir bilgisayar düşmesi durumunda öğrenciler bireysel olarak çalışacaktır.
Bu mümkün değilse, öğretmen öğrencileri gruplara ayıracak ve kimsenin dışarıda
kalmayacağı şekilde öğrencileri organize edecektir.
Diğer taraftan öğretmen eCity oyununu ilk kez oynuyorsa platformda bulunan öğretmen
kılavuzunu okumalıdır.
1.3.2. Gelişim
Öğretmen öğrencilere çözülecek problemin belirli bir şehre tam bir hücresel ağ kapsaması
sağlamak olduğunu açıklar. Sonra öğrenciler ekipman varsa bireysel olarak eCity oyununu
oynamaya başlar ve oyunla ilk teması yaparlar. Oyunun çeşitli özelliklerini öğrenmeye
çalışırlar. Bu adım yaklaşık 10 dakika sürecektir. Bu süre geçtikten sonra, öğretmen
öğrencilerin oyunla ilgili soruları varsa onlara yardımcı olur.
Sonraki adımda eCity oyununu 15 dakika oynarlar. Faydaları arttırırken problemi çözmeye
(yani tam ağ kapsamı sağlama) çalışırlar ve birbirleriyle yarışırlar. Daha fazla kar eden
kazanan öğrenci veya grup olacaktır.
1.3.3. Sınıf tartışması için sorular (aktiviteden önce/sonra)
"Bir kişi diğerini cep telefonu kullanarak nasıl arar?"
"Neden kullanıcılar bazen kapsama alanından çıkmaktadır?"
1.3.4. Kaynaklar
eCity oyun platformu – mobil bağlantı senaryosu
11
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1.4.

Aktivite 2 (Seans 2) Öğrenciler öğretmenin yerine geçer,
değerlendirme

Bu aktivitede önceki adımda kazanan öğrenci veya grup kalan arkadaşlarına oyunun nasıl
oynanacağını açıklar. Bu aktivitenin ayrıca değerlendirme amacı vardır.
1.4.1. Önceden
Önceden öğretmen öğrenciler için bazı anketler hazırlar. Bu anketler kendini değerlendirme
ve akran değerlendirmesi için kullanılır.
1.4.2. Gelişim
Ana amaç kazananların takip ettikleri stratejiyi ve çözüme ulaşmak için aldıkları kararları
açıklamasıdır. Bu aşamada öğrenciler kararlarını savunabilir, itiraz edebilir. Bütün bunlar
öğrencilerin iletişim becerilerine de katkıda bulunur. Öğretmen şüphelerini gidermek için
öğrencileri yönlendirir ve onlara kavramları açıklar. Farklı frekansların kullanılması ve
belirli bir antenin bağlantı sayısındaki sınırlandırmalar gibi anahtar kavramlar sunulmalıdır.
Anketlerin tamamlanması için 10 dakika gerekmektedir.
1.4.3. Sınıf tartışması için sorular (aktiviteden önce/sonra)
Senaryodaki çalışmayan durumlar.
Ayrıca öğretmen öğrencilerin bilgilerini arttırmak için sorular veya kavramlar sunabilir.
Öğrenciler dersten sonra bu aktiviteye evde devam etmelidir.
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2. Enerji Dağıtımı
2.1. Açıklama
Bu ders planının ana amacı öğrencilerin enerji dağıtımının temel kavramlarını
öğrenmesidir. Ders planı birkaç aktiviteden oluşmaktadır ve aşağıdaki bölüm adım adım
her aktivitenin nasıl yapılacağını açıklamaktadır.
Bu ders planı özellikle liseler için tasarlanmıştır. Amaç öğrencileri motive etmek ve onlara
Elektrik Mühendisliği veya Güç Dağıtım Mühendisliği teknik kariyerlerde neler
bulabilecekleri hakkında fikir vermektir. Ders planı enerji dağıtımının temellerini sunmak
üzere yüksek öğretim mühendislik bölümlerinde de kullanılabilir.
Ders planı problem temelli öğrenme yaklaşımını kullanmaktadır. Önce öğrencilere
çözmeleri için bir problem verilir: belirli bir şehre güvenilir bir enerji dağıtım sistemi
kurmaları gerekmektedir. Öğrencilere eCity platformunda sunulan oyun senaryosunda
problemi çözmek üzere santral, trafo ve enerji hatları verilir. Farklı düzenlemeler yapılabilir
fakat bazı sınırlandırmalar vardır. Birinci aşamada öğrencilere herhangi bir bilgi verilmez
ve oyunu denemeleri istenir. Amaç oynayarak keşfetmelerini sağlamaktır. Sonraki
aşamalarda öğrenciler bulgularını paylaşır ve fikir alışverişinde bulunur. Öğretmen
açıklamalar yapar ve ana kavramları sunar.
2.1.1. Öğrencilerin yaşı
14 yaş üzeri
2.1.2. Süre
Yaklaşık 2 saatlik 2 seans Ders programa göre farklı şekilde bölümlere ayrılabilir.
2.1.3. Öğrenme Amaçları
•
•
•
•
•

Enerji dağıtımının temellerinin öğrenilmesi.
Grup halinde çalışmayı özendirmek.
Belirli bir bütçeyi kullanarak bir çözüm bulmak.
Öğrencilerde merak uyandırmak.
Bilimin gerçek hayatta nasıl kullanıldığını göstermek.

2.1.4. Konular
Buradaki ana konu enerji üretim ve dağıtımında temel bilgilere sahip olmak ve bütçe
yönetimi yapmaktır.
Öğrenciler bütün bu kavramlarla fark etmeden ve eğlenceli bir şekilde tanışacaktır.
2.1.5. Senaryonun Amaçları
Öğrencilere burada sunulan bütün bir şehre enerji sağlayacaktır.
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Bu senaryonun başlangıcında oyuncu hazır bir şehirle başlar. Sağdaki (mavi daire) ikamet
alanı, soldaki bölge (yeşil daire) sanayi bölgesi ve ortadaki kısım (mor daire) tarım
arazisidir. Santral, trafo ve elektrik hatlarını koymak için bol bol yer bulunmaktadır.

2.2. Senaryo nasıl oynanır
Oyuncu yenilebilir enerji [rüzgar çiftlikleri, güneş panelleri] veya fosil yakıtlar [kömür
veya nükleer] kullanarak şehrin yakınına bazı santraller kurmalıdır.
Enerjiyle ilgili bulunan elemanlar aşağıdaki enerji panelinde gösterilmiştir.
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Şehir birkaç türde binadan oluşmaktadır: konutlar [düşük gerilimli akım gerektirir], ticari
merkezler ve çiftlikler [orta gerilimli akım gerektirir].
Fosil yakıt kullanan santraller yüksek gerilimli elektrik akımı üretir ve bu akım ev ve
fabrika kullanımı için uygun değildir. Yenilenebilir enerji kullanan santraller orta gerilimli
elektrik akımı üretir ve bu akım ev kullanımı için uygun değildir.
Yüksek gerilimli bir elektrik akımı belirli bir trafoyla orta gerilime çevrilebilir ve orta
gerilim başka bir trafoyla düşük gerilime çevrilebilir. Belirli gerilimdeki bir akımın
bahsedilen gerilime uygun bir kabloyla taşınması gerekir.
2.2.1. Sık görülen hatalar
Sıklıkla oyuncular binaların işlev göstermesi için bir yola ihtiyacı olduğunu unutmaktadır.
Yol olmadan hiçbir şey olmayacaktır.
Binaların arasında doğru enerji hatları bulunmalıdır.
Trafoların sınırlı bir kapasitesi vardır. Yalnızca bir trafo kullanılması bütün bir şehir için
yeterli olmayabilir.
Büyüteçle bütün binalar incelenebilir. Bu şekilde çalışma durumları ve etkin bir işlev için
ne gerektirdikleri görülebilir.
2.2.2. Kullanılan kaynaklar
•
•
•
•
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-

•
•

Çocuklar için Britannica Ansiklopedisi: http://kids.britannica.com/comptons/art53259
- Termal Sıvılar Merkezi:
https://www.thermalfluidscentral.org/encyclopedia/index.php/Generation,_Transmi
ssion,_and_Distribution_of_Electricity
- Enerji Etkinlik Merkezi: http://www.eec-fncci.org/content-learn-electrical_system
- Teksas Kamu Hizmetleri Konseyi:
http://www.opuc.texas.gov/kidscorner_electricity_basics.html
- Boston Üniversitesi Makine Mühendisliği:
http://www.bu.edu/me/research/research-areas/green-mfgenergy-and-thermofluidsciences/sustainable-electric-power-systems/
- INTEC çevrimiçi kitapçık, Düşük Gerilimli Dağıtım Sisteminde Güvenli Arıza
Yalıtımı için Özelleştirilmiş Dağıtım Otomasyon Sistemi (DAS) Geliştirilmesi
http://www.intechopen.com/books/programmable-logic-controller/development-ofcustomized-distribution-automation-system-das-for-secure-fault-isolation-in-lowvolta
- Orta Batı Enerji Kooperatifi: http://www.teammidwest.com/your-home/stormoutage-information/midwests-role-in-delivery-of-electricity/
- Nasıl Çalışır? http://science.howstuffworks.com/environmental/energy/power.htm
- Massachusetts Güneş Enerji Finansmanı: http://masolarfinance.com/energygeneration/fossil-fuels/
- California Solar Lease : http://casolarlease.com/how-traditional-utilities-work/
- ISET Economist: http://www.iset.ge/blog/?p=655
- Incontext: http://www.incontext.indiana.edu/2010/july-aug/article3.asp
Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power_distribution
Youtube :
- Elektrik
Enerjisinin
Yolculuğu:
https://www.youtube.com/watch?v=ZBNNcczmDM
- Bir Dağıtım Sisteminin Anatomisi:
https://www.youtube.com/watch?v=fQNQKkvGQL0
- ELektrik Dağıtım Sistemi: https://www.youtube.com/watch?v=Fqk0G1yDjeY
- Elektrik Şebekesinin Anlaşılması:
https://www.youtube.com/watch?v=lIHp9frZAW0
- Bir Trafo nasıl çalışır? https://www.youtube.com/watch?v=vh_aCAHThTQ
- Elektrik
Üretim
ve
Dağıtımı:
Şebeke
Nasıl
Çalışır:
https://www.youtube.com/watch?v=nJ-eBqEnraE

2.3. Aktivite 1: Problemin sunumu ve eCity ile oynamaya
başlama
2.3.1. Açıklama
Bu aktivitenin ana amacı eCity oyunuyla oynarken terimlerin derinine inmeden öğrencilerin
enerji dağıtımının temel kavramlarını öğrenmesidir. Yüksek, orta ve düşük gerilimli akımın
farklarını, nerede ve ne zaman ihtiyaç duyulduklarını anlamaları gerekir.
16
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2.3.2. Önceden öğretmenler tarafından yapılması gerekenler
Öğretmen sınıftaki bilgisayarların sayısını göze alarak öğrencileri organize edecektir.
Öğrenci başına bir bilgisayar düşmesi durumunda öğrenciler bireysel olarak çalışacaktır.
Bu mümkün değilse, öğretmen öğrencileri gruplara ayıracak ve kimsenin dışarıda
kalmayacağı şekilde öğrencileri organize edecektir.
Diğer taraftan öğretmen eCity oyununu ilk kez oynuyorsa platformda bulunan öğretmen
kılavuzunu okumalıdır.
2.3.3. Gelişim
Önce öğretmen öğrencilerine soru sorar: ""İzlediğimiz TV'nun gücü nereden gelmektedir"
ve peşinden "Bu enerji evimize nasıl gelir?"
Öğrenciler konuyla ilgili düşünmeye ve tartışmaya başlar. Öğretmen sonra eCity oyununu
sunar ve onlardan bir şehre enerji vermelerini ister.
Sonra öğrenciler ekipman varsa bireysel olarak eCity oyununu oynamaya başlar ve oyunla
ilk teması yaparlar. Oyunun çeşitli özelliklerini öğrenmeye çalışırlar. Bu adım yaklaşık 10
dakika sürecektir. Bu süre geçtikten sonra, öğretmen öğrencilerin oyunla ilgili soruları
varsa onlara yardımcı olur.
Sonraki adımda eCity oyununu 15 dakika oynarlar. Faydaları arttırırken problemi çözmeye
(yani tam ağ kapsamı sağlama) çalışırlar ve birbirleriyle yarışırlar. Daha fazla kar eden
kazanan öğrenci veya grup olacaktır.
2.3.4. Sınıf tartışması için sorular (aktiviteden önce/sonra)
""İzlediğimiz TV'nun gücü nereden gelmektedir" ve peşinden "Bu enerji evimize nasıl
gelir?"
2.3.5. Sınıf tartışması için sorular (aktivitenin ortasında)
Aynı soruyu sorarak sorulardaki gelişmeler gösterilir. Ayrıca "Senaryoda önerilen problemi
kim çözdü" sorusu sorulur.
2.3.6. Sınıf tartışması için sorular (aktiviteden sonra)
Öğrenciler tarafından kullanılan çözüm hakkında konuşulur.
2.3.7. Kaynaklar
eCity oyun platformu

2.4. Aktivite
2:
Öğrenciler
değerlendirme

öğretmenin

yerine

geçer,

2.4.1. 1. bölümün açıklanması
Bu aktivitede önceki adımda kazanan öğrenci veya grup kalan arkadaşlarına oyunun nasıl
oynanacağını açıklar.
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Ana amaç kazananların takip ettikleri stratejiyi ve çözüme ulaşmak için aldıkları kararları
açıklamasıdır. Sınıf arkadaşları arasındaki fikir alış verişi yapılır, şüphelerini dile getirirler,
kararlarını savunurlar ve iletişim becerilerini geliştirirler. Öğretmen öğrencileri
yönlendirecek ve onlara yardımcı olacaktır. Akım türleri ve farklı uygulamalar için
kullanımları gibi anahtar kavramlar sunulacaktır.
Ayrıca öğretmen öğrencilerin bilgilerini arttırmak için sorular veya kavramlar sunabilir.
Öğrenciler dersten sonra bu aktiviteye evde devam etmelidir.
2.4.2. Sınıf tartışması için sorular (aktiviteden sonra)
Öğretmen çalışmayan bir durumu gösterir ve öğrencilere aşağıdaki örnekteki gibi neden
çalışmadığını sorar:

Burada öğrenciler önerilen hususları fark edecektir:
-

Kullanılan elektrik kablosu türü uygun değildir
Yüksek orta, orta düşük gerilim dönüştürme trafosu yoktur
Bütün farklı binalara aynı türde akım verilmiştir
Elektrik kablosu şehrin bütün bölümlerine çekilmemiştir
Bulunan trafolar tam kapasitede çalışmaktadır, yeni trafoların kurulmasına gerek
vardır

2.4.3. 2. bölümün açıklanması
Bu aktivitede ana amaç değerlendirmedir.
2.4.4. Önceden
Önceden öğretmen öğrenciler için bazı anketler hazırlar. Öğretmen özel becerileri
değerlendirmek için bir tür anket hazırlar ve sonraki ders planlarını geliştirmek için zayıf
yöneri bulmak üzere grupla görüşmeler yapar.
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2.4.5. Gelişim
Sınıf seansı sırasında öğretmen öğrencilere anketler dağıtacaktır. Bu anketlerde öğretmenle
ilgili sorular da olacak ve öğretmen de değerlendirilecektir.
Bireysel değerlendirmenin sonunda öğrenciler akran değerlendirmesine başlayabilir.
Öğretmen de bu fırsatı kullanarak grupla görüşmeler yapabilir.
Son olarak öğretmen öğrenci değerlendirmelerini ve sonuçları analiz eder.
2.4.6. Kaynaklar
Anketler kağıt üzerinde veya Google Docs üzerinden sunulabilir
2.4.7. Değerlendirme yapılacak zaman ve araçlar
Değerlendirme her bir aktivitenin sonunda veya direk olarak dersin sonunda yapılabilir.
Öğretmenler, öğrenciler veya her ikisi tarafından yapılabilir.
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3. Yenilenebilir Enerji
3.1. Açıklama
Bu ders planının ana amacı öğrencilerin daha çok yenilenebilir enerji kullanarak şehir için
bir enerji besleme tasarımı yapmasıdır.
Ders planı liseler için planlanmıştır. Öğrenciler özellikle rüzgar ve güneş enerjisi olmak
üzere yenilenebilir enerjinin avantaj ve sınırlandırmaları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Ders genel olarak öğrencileri enerji problemi hakkında motive etmek ve enerji üretmek için
alternatif yöntemler olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını öğrenmelerini sağlamayı
amaçlamaktadır.
Ders planı problem temelli bir öğrenme yaklaşımını takip etmektedir. Önce öğrencilere bir
senaryo-problem sunulur ve rüzgar ve güneş enerjisi kullanarak 4000 nüfuslu bir şehre
enerji sağlamaları talep edilir.
Bu problemi çözmek için temel etkileşim enerji üretmek için en iyi konumlara enerji
tesislerini yerleştirmektir. Platformda genel olarak daha yüksek rakımlarda daha güçlü
rüzgar alanları bulunduğu bilgisini vermektedir. Fakat güçlü rüzgar bulunan bütün yerlere
gereken kablo ve yol çekmek mümkün değildir. Güneş çiftlikleri rüzgarın az olduğu yerlere
yerleştirilebilir ve güneşe doğru otomatik olarak yönelirler.
Öğrenciler güneş ve rüzgar tesislerini yerleştirmek için farklı konumları keşfetmekte
özgürdür. Fakat rüzgar çiftliklerini bir yolun kenarına yerleştirmek ve ayrıca tesis ve şehir
arasındaki bağlantıyı sağlamak için orografiyi keşfetmek faydalı olacaktır. Bunun için
öğrenci platformu kısa bir süre kullandıktan sonra bölgeyi daha rahat konfigüre
edebilecektir.
3.1.1. Öğrencilerin yaşı
14 yaş üzeri
3.1.2. Süre
Yaklaşık 2 ders saati.
3.1.3. Öğrenme hedefleri
•
•
•
•
•

Gerçek hayatta enerji beslemesinin önemini göstermek.
Yenilenebilir enerjilerin önemini göstermek,
Yenilenebilir enerjilerin temellerini, olumlu ve olumsuz yanlarını öğrenmek.
Gruplar halinde çalışmak.
Eldeki bütçe ve problemin çözümünü birleştirmek.

3.1.4. Konular
Yenilenebilir enerji çözümü için temel bütçe yönetimi
3.1.5. Senaryonun Amaçları
4000 nüfuslu bir şehir için %100 yenilenebilir enerji sağlamak.
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3.2. Senaryo nasıl oynanır?
Oyuncu zorluk seviyesini seçebilir. Yapılacak ilk iş enerji tesisleri için en iyi yerleri
seçmektir. Rüzgar çiftlikleri yüksek yerlerde daha verimlidir.
İkinci olarak, eldeki bütçeyi dikkate alarak kurulacak her türden tesisin sayısını optimize
etmek gerekmektedir. Üçüncü olarak kuruluma başlamak ve tesisler etrafında yeni yollar
inşa etmek gerekmektedir.
Her tesis, trafo, ev vb. nesnenin çalışması için bir yolla temas etmesi gerekir. Fakat bütün
şehir konumlarını birbirine bağlamak için tam bir trafik ağı inşa etmek gerekmez.
Yalnızca alt seviyede oyuncunun hedefe oluşması için sınırsız bir süre vardır.

3.3. Aktivite 1: Problemin Çözülmesi
Bu aktivitenin amacı senaryoyu keşfetmek ve problemi çözmektir.
3.3.1. Ön çalışma (öğretmenler veya öğrenciler tarafından yapılacak)
Sınıftaki bilgisayar sayısı göz önüne alınarak öğrenciler öğretmen tarafından 2-3 kişilik
gruplara ayrılacaktır.
3.3.2. Geliştirme
Öğretmen senaryo problemini ve çalışma stratejisini tanıtacaktır (5 dakika).
Öğrenciler çalışmaya başladığında öğretmen grupların karşılaşabileceği muhtemel
zorlukları çözmeye yardımcı olacaktır. Çalışma süresi 40 dakika kadar sürecektir.
Sonunda farklı gruplar sonuçları ve kaç kişiye enerji verebildiğini gösterecektir. Daha iyi
bir performans sergileyen grup kullanılan stratejiyi açıklayacaktır (10 dakika).
Hedefe ulaşmak için en iyi stratejiyi bulmak için 10 günlük bir ev ödevi süresi verilecektir.
Öğrenciden bu aktivitede 10 günlük süre içerisinde çalışması ve yenilenebilir enerjileri
kullanarak şehre enerji sağlamanın en etkin yolunu bulmak üzere enerji sağlamak için farklı
stratejiler sunması istenecektir.
3.3.3. Sınıf tartışması için sorular (aktiviteden önce/sonra)
•
•
•
•

Problemi nasıl çözmeye başladın? Neden? En önemli görünen şey neydi?
Daha fazla veya daha az enerji tesisi yerleştirdiğinde ne oluyor?
Güneş ve rüzgar enerji tesislerinin sayısını nasıl belirledin?
Problemi tekrar çözmeye başlasaydın neyi farklı yapardın?

3.3.4. Kaynaklar
eCity oyun platformu – yenilenebilir enerji senaryosu
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3.4. Aktivite 2: Gerçek Hayatla Karşılaştırma
3.4.1. Açıklama
Bu aktivite öğrenciler ev ödevlerinin sonuçlarını verdiğinde sunulacaktır.
Öğrencilerin önceki aktivitede bulunan çözümün gerçek hayatla nasıl bir ilişkisi olduğu
sorulur. Aktivite oyunun kullanılmasını gerektirmemektedir.
Öğretmen öğrencileri üç veya dört kişilik gruplara ayıracak ve çalışmalarıyla ilgili bazı
direktifler verecektir.
Konuyu açmak için öğretmen aşağıdaki senaryoyu sunacaktır: Şehirde bir hafta hava kapalı
ve rüzgar az olacaktır.
Öğrenciler bu özel gerçek durumu düşünerek bu faktörün bu gerçek duruma daha önce
önerilen çözümü uyarlamak için nasıl kullanılabileceğini düşünecektir.
Öğrencilere kısa bir sunum hazırlamaları için 15-30 dakika civarında verilecektir. Bu işten
sonra beş dakika civarında bulgularını sunacaklardır.
3.4.2. Kaynaklar
Kılavuzlar, makaleler, belgeler vb.
Wikipedia
Youtube
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4. Toplu Taşıma
4.1. Açıklama
Bu ders planının ana amacı öğrencilerin bir toplu taşıma ağının uygulanmasıyla temsil
edilen optimal bir grafik yapısını analiz etmesi ve tasarlamasıdır. Ders planı birkaç aktivite
içermektedir. Sıradaki bölümler adım adım her bir aktivitede ne yapılacağını
açıklamaktadır.
Bu ders planı özellikle liseler için tasarlanmıştır. Amaç onları mühendislik kariyerlerinde
karşılaşabilecekleri zorluklarla tanıştırmaktır. Ders planı aynı zamanda yüksek öğretimde
grafik teorisi hakkındaki bazı konuları anlatmak için kullanılabilir.
Ders planı problem temelli bir öğrenme yaklaşımını takip etmektedir. Önce öğrencilere bir
senaryo-problem sunulur: bir şehre toplu taşıma sağlamak. Bu problemi çözmek için temel
etkileşim yollara otobüs durakları yerleştirmektir. Tek bir doğru yanıt olmasa da, durakları
yerleştirme ve bakım masrafları ve toplu taşıma ağının kalitesi arasında en iyi denge
kurulmalıdır.
Bütün senaryolarda olduğu gibi öğrenciler farklı konfigürasyonları denemekte özgürdür.
Senaryoyu çözmek için gereken bütün bilgi oyunda verilmiştir. Öğrenciler bu senaryoyu
kullanarak grafik teorisi hakkında bazı konuları sunulabilir ve sınıfta yaklaşımlarını
paylaşabilir.
4.1.1. Öğrencilerin yaşı
14 yaş üzeri
4.1.2. Süre
Yaklaşık 2 ders saati.
4.1.3. Öğrenme Hedefleri
•
•
•
•
•
•

Bir toplu taşıma ağının temellerini öğrenmek.
Gerçek hayatta grafik teorisinin nasıl bulunduğunu göstermek.
Grafik teorisinin temellerini öğrenmek.
Gruplar halinde çalışmayı özendirmek.
Belirli bir bütçeyi kullanarak bir çözüm bulmak.
Öğrencilerde merak uyandırmak.

4.1.4. Konular
Grafik ve bütçe yönetiminde temeller.
4.1.5. Senaryonun Amaçları
Bir şehre %95 toplu taşıma kapsaması sağlamak.
En az %80 orta toplu taşıma ağ kalitesi sağlamak.
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4.2. Senaryo nasıl oynanır?
Oyuncu bölgede farklı yerlere otobüs durakları yerleştirerek gereken kapsama ve taşıma ağ
kalitesini elde etmeye çalışır. Bu sürecin bir bölümünde yeni yolların yapılması gerekebilir.
Yol iki veya daha fazla otobüs durağına erişebiliyorsa işlev gösteren bir taşıma ağı
oluşturur. Başka bir deyişle, izole yani yolla başka duraklara bağlı olmayan bir otobüs
durağı aktif olmayacak ve taşıma ağ kapsamı oluşturmayacaktır.
Her otobüs durağının toplu taşıma ağ kalitesi ağdaki diğer otobüs duraklarına ulaşması için
gereken durma sayısına göre belirlenir. İki durak arasında en az sayıda durak olması ağ
kalitesini arttıracaktır.
Bu senaryonun başlangıçtaki görüntüsüdür:

4.2.1. Yolların İnşa Edilmesi
Senaryoyu çözmek için gereken ilk mantıki adım bütün yerleşim birimlerini birbirine
bağlamak için gereken yolları inşa etmektir. Yolların inşa etmenin ve bakım maliyeti
vardır. Oyuncunun bunları hesaplaması gerekmektedir.
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4.2.2. Otobüs Duraklarının Konulması
Otobüs durakları yolların üzerine konulur. Optimal bir kapsama alanı sağlamak için
oyuncunun dengeli bir şekilde otobüs duraklarını yerleştirmesi gerekir.
Otobüs duraklarının da kurulum ve bakım maliyetleri olduğundan, otobüs durağı sayısı çok
fazla olmamalıdır. Çok az sayıda otobüs durağı konulması da taşıma ağ kapsamını azaltır,
çok fazla durak hizmeti yavaşlatır ve ağ kalitesini düşürür.
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4.2.3. Analiz Etme ve Tekrarlama
Tatmin edici bir toplu taşıma ağ kapsamı sağladıktan sonra, oyuncu toplu taşıma ağ
katmanını değerlendirerek mevcut ağ kalitesini analiz etmelidir.

Bu noktada oyuncu otobüs durakları ve yollar ekleyerek ve/veya kaldırarak çözümünü
optimize etmeye çalışır.
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4.2.4. Kullanılan kaynaklar
•
•
•
•

eCity oyunu
Oyun kılavuzu
İlave referanslar:
Grafik
teorisi
hakkında
http://en.wikipedia.org/wiki/Graph_theory

Wikipedia

web

sayfası

4.3. Aktivite 1: Problemin Çözülmesi
Bu aktivitenin ana amacı öğrencilerin önceden teorik anlatım olmadan senaryoyu
incelemesi ve en iyi çözümü bulmaya çalışmasıdır.
4.3.1. Önceden öğretmenler tarafından yapılması gerekenler
Öğrenmen sınıftaki bilgisayar sayısını dikkate alarak öğrencileri organize etmelidir. Her
öğrenciye bir bilgisayar düşmesi durumunda bireysel olarak çalışabilirler. Bu mümkün
değilse, öğretmen öğrencileri gruplara ayırır ve kimsenin grup dışında kalmayacağı şekilde
öğrencileri organize eder.
4.3.2. Geliştirme
Öğretmen teorik açıklamaları bir kenara bırakarak senaryo problemini çok net bir şekilde
açıklamalıdır.
Öğrenciler bundan sonra senaryoyu oynayacak ve çözmeye çalışacaktır. Bu aktivite
sırasında öğretmen kimsenin etkileşim problemi yaşamadığından emin olması gerekir.
Daha da önemlisi öğretmen sınıfta dolaşacak ve öğrencilerin kendi aralarında yaptığı ilginç
uyarıları sonraki tartışmada başlangıç noktası olarak kullanmak üzere not alacaktır.
Senaryonun çözülmesi 20 ila 30 dakika alacaktır. Bu süreden sonra öğretmen öğrencilerden
ilerlemelerini kaydetmelerini, kısa bir süre oyundan çıkmalarını ve bulgularını ve
önerdikleri çözümleri tartışmalarını isteyecektir. Bu görüşmeler de 20-30 dakika sürecektir.
4.3.3. Sınıf tartışması için sorular (aktiviteden önce/sonra)
●
●
●
●

Problemi nasıl çözmeye başladın? Neden? En önemli görünen şey neydi?
Daha fazla veya daha az otobüs durağı yerleştirdiğinde ne oluyor?
Etrafta daha fazla yol olması daha mı iyi?
Problemi tekrar çözmeye başlasaydın neyi farklı yapardın?

4.3.4. Kaynaklar
eCity oyun platformu – Toplu taşıma senaryosu
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4.4. Aktivite 2: Gerçek Hayatla Karşılaştırma
4.4.1. Açıklama
Bu aktivitede, amaç öğrencilerin gerçek hayattan diğer ağ örnekleri hakkında düşünmesini
ve bunları sınıfta sunmasını sağlamaktır. Aktivite oyunun kullanılmasını
gerektirmemektedir.
Öğretmen sınıfı üç veya dört kişilik gruplara ayırır ve gerçek hayattan ağ olarak çalışan
sistemleri düşünmelerini ister. Öğrenciler bundan sonra bu örneklerin nasıl işe
yarayabileceğini düşünür ve optimal bir örnek önerir. Şemalar çizmeleri de
özendirilmelidir.
Öğrencilere bu kısa sunumu hazırlamaları için yaklaşık 15 dakika verilecektir.
Bitirdiklerinde beş dakikalık süreler halinde bulgularını sunmaları istenir.
Aktivitenin başında öğretmen başlamakta zorluk çeken öğrenciler için bazı örnekler verir.
Öğretmen ayrıca öğrencilerin sistemleri için fikirlerini ifade etmek üzere şema çizme ve
kullanmaya odaklanmalarını sağlar. Özgün bir sunum yapmaları şartıyla birden fazla
grubun aynı örneği kullanması bir problem değildir.
Bazı örnekler:
●
●
●
●
●

Trenler
Metro
Posta dağıtımı
Atık bertarafı
Süpermarket tedariki

4.5. Aktivite 3: Grafik Teorisi
4.5.1. Açıklama
Bu aktivitede öğretmen grafik teorisinde iki farklı (basit) problemi sunarak başlayacaktır.
Öğrencilerin Kum Havuzu Modunu kullanarak deneme yapmaları istenir.
4.5.2. Geliştirme
Sınıftan önce öğretmen iki ortak grafik teori problemini ele alacak ve bunları öğrenciler
tarafından sunulmak üzere basitleştirecek ve hazırlayacaktır. Sunumdan sonra öğrencilere
20 dakika verecek ve eCity Kum Havuzu Modunu kullanarak problemleri göstermeleri
istenecektir. Hazır olduklarında sonuçlardan bazıları sunulacak ve sınıfla tartışılacaktır.
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5. Depremden Korunma
5.1. Açıklama
Bu ders planının ana amacı öğrencilerin bir şehrin depremden korunması için gerekenleri
öğrenmesidir. Ders planı birkaç aktivite içermektedir. Sonraki bölümler adım adım her bir
aktivitede ne yapılacağını açıklamaktadır.
Bu ders planı özellikle liseler için tasarlanmıştır. Amaç öğrencileri motive etmek ve onlara
Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Şehir Planlama teknik kariyerlerde neler
bulabilecekleri hakkında fikir vermektir. Ders planı deprem alanlarında şehir planlamanın
temellerini sunmak üzere yüksek öğretim mühendislik bölümlerinde de kullanılabilir.
Ders planı problem temelli öğrenme yaklaşımını kullanmaktadır. Önce öğrencilere bir
problem verilir: depremden yeni çıkmış bir şehir vardır. Binalar, enerji sistemleri ve yollar
yıkık durumdadır. Öğrencilerin şehrin altındaki fay hatlarını ve bina türlerini dikkate alarak
eCity platformunda bir şehir kurmaları istenir. Amaç belli bütçeyle belli sayıda insanı
konaklatacak şekilde şehri büyütmek ve oyun sırasında devam eden depremlerden fazla
kayıp olmadan çıkmaktır. Farklı düzenlemeler yapılabilir. Birinci aşamada öğrencilere
herhangi bir bilgi verilmez. Önce oyunu oynar ve incelerler. Sonraki aşamalarda öğrenciler
bulgularını paylaşır ve fikir alışverişinde bulunur. Öğretmen fay hatları, bina yapıları,
muhtemel bir depremden nasıl en az hasarla kurtulacakları gibi ana kavramlar hakkında
açıklamalarda bulunabilir.
5.1.1. Öğrencilerin yaşı
14 yaş üzeri
5.1.2. Süre
Yaklaşık 2 ders.
5.1.3. Senaryonun Amaçları
5.1.4. Öğrenme Amaçları
•
•
•
•
•
•

Deprem açısında şehir planlamanın temellerini öğrenmek.
Depremlerle ilgili farkındalık yaratmak.
Grup halinde çalışmayı özendirmek.
Belirli bir bütçeyi kullanarak bir çözüm bulmak.
Öğrencilerde merak uyandırmak.
Bilimin gerçek hayatta nasıl kullanıldığını göstermek.

5.1.5. Konular
Jeoloji, inşaat mühendisliği, şehir planlama ve bütçe yönetimi.
Öğrenciler bütün bu kavramlarla fark etmeden ve eğlenceli bir şekilde tanışacaktır.
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5.1.6. Sınıf tartışması için sorular
"Hatırladığınız en son deprem hangisi?"
" Şehriniz bir fay hattı üzerinde mi?"
"Depremlerden korunuyor musunuz?"
"Şehriniz depremlere karşı korunuyor mu?"
"Eviniz bir depremde ayakta kalacak kadar kuvvetli mi?"
"Depremlere karşı korunmak için ne yapılabilir?"

5.2. Senaryo nasıl oynanır
Senaryonun nasıl oynanacağını açıklayın. Oyunda başarılı olmak için bazı kuralları
keşfetmek ve uygulamak gerektiğin açıklayın. Örneğin şehri inşa etmeye başlamadan önce
fay hatlarının incelenmesi çok önemlidir. Fay hatları katmanlar menüsünde bulunabilir.
Ayrıca her yapının çalışması için bazı faktörlere ihtiyaç duyulduğunu açıklayın. Örneğin
bir binada insanların yerleşmeye başlaması için yol ve enerji gerekir. Bir reaktörün ürettiği
yüksek gerilimli enerjiyi binaların kullanacağı düşük gerilime çevirmek için iki farklı trafo
kurulması gerekir. Bu trafolar reaktörle temas halinde olmalıdır. Öğrencilerin seviyesine
göre bunun gibi birkaç ip ucu yeterli olacaktır. Kendileri oyunun diğer kurallarını
keşfetmeye çalışacaktır.
5.2.1. Kullanılan kaynaklar
●
●
●
●
●
●
●
●

eCity oyun platformu
Oyun kılavuzu
Oyunun teorisi basit bir şekilde açıklayan bir belge
İlave referanslar
Wikipedia
Slayt gösterisi
Youtube
Google Docs

5.3. Aktivite 1: Problemin sunumu ve eCity ile oynamaya
başlama
5.3.1. Açıklama
Bu aktivitenin ana amacı eCity oyunuyla oynarken terimlerin derinine inmeden öğrencilerin
depremden korunma, fay hatları ve bina türleri gibi temel kavramları öğrenmesidir.
Senaryo henüz deprem olmuş bir şehirle başlar. Bina ve yolların çoğu yıkılmıştır ve oyuncu
belirli bir bütçeyle belirli bir süre içerisinde belirli sayıda insanı şehre yerleştirebilirse
oyunu tamamlar. Oyunun bütçe, mühendislik kuralları, nüfus arttırma aktiviteleri vb. genel
çalışma prensiplerine ilaveten, deprem senaryosunda oyuncu yer altındaki fay hatlarını ve
bina türlerini incelemelidir. Bu faktörler oyun sırasında belirsiz zamanlarda yinelenen
depremlerde binaların ayakta kalmasını, yaralı ve ölü insanların sayısını etkilemektedir.
5.3.2. Önceden öğretmenler tarafından yapılması gerekenler
Öğretmen sınıftaki bilgisayarların sayısını göze alarak öğrencileri organize edecektir.
Öğrenci başına bir bilgisayar düşmesi durumunda öğrenciler bireysel olarak çalışacaktır.
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Bu mümkün değilse, öğretmen öğrencileri gruplara ayıracak ve kimsenin dışarıda
kalmayacağı şekilde öğrencileri organize edecektir.
Diğer taraftan öğretmen eCity oyununu ilk kez oynuyorsa platformda bulunan öğretmen
kılavuzunu okumalıdır.
5.3.3. Gelişim
Önce öğretmen öğrencilerine soru sorar: "En son hatırladığınız deprem hangisi?" Sonra
öğretmen ve öğrenciler bildikleri depremler hakkında konuşur. Bu konuşma "Şehrimiz bir
fay hattı üzerinde mi?", "Depremlere karşı korunuyor musunuz?", "Eviniz bir depremde
ayakta kalacak kadar kuvvetli mi?" gibi sorularla genişletilebilir. Öğrenciler bu konuyla
ilgili olarak düşünmeye başlar ve sonra öğretmen eCity oyununu sunar. Büyük bir deprem
yaşamış bir şehir olduğunu ve öğrencilerin şehrin yerleşimini yeniden planlaması
gerektiğini söyler. Yıkılan binaların yapısının iyi olmadığını ve çözülmesi gereken
problemin öğrencilerin mühendislik içeren bilgileri kullanarak coğrafyayı analiz
etmesi, fay hatları, bina türleri ve bütçeyi dikkate alarak şehrin sakinleri için yeni bir
şehir kurmak olduğu anlatılır. Amaçları ilk aşamada 3000 kişiyi güvenle yerleştirmek ve
diğer depremlerde ayakta kalmaktır.
Sonra öğrenciler ekipman varsa bireysel olarak eCity oyununu oynamaya başlar ve oyunla
ilk teması yaparlar. Oyunun çeşitli özelliklerini öğrenmeye çalışırlar. Bu adım yaklaşık 10
dakika sürecektir. Oyunun kumandalarını ve araçlarını öğrenirler. Bu süre geçtikten sonra,
öğretmen öğrencilerin oyunla ilgili soruları varsa onlara yardımcı olur.
Oyunun bazı kontrollerini ve değerlerini gösterir. Burada tarih, bütçe ve nüfus sol üst
köşede görülmektedir.

Sağ üst köşede yaklaştırma, uzaklaştırma, döndürme ve bunun gibi seçenekler
bulunmaktadır.

Sağ alt köşede amaçlar, yer altı, katmanlar ve menü seçenekleri bulunmaktadır.

Öğretmen örnek olarak öğrencilere katmanlar menüsünü gösterir ve onlara kısaca renklerin
fay hatlarının tehlikelerini gösterdiğini ve fay hatlarına sağ alt köşeden ulaşılabileceğini
belirtir.
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Sonra öğrencilere ana oyun seçeneklerinin bulunduğu sol menü çubuğu gösterilir.
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Ev sekmesi

Sanayi sekmesi

Enerji sekmesi

Sonraki adımda öğrenciler bir ders boyunca eCity oyununu oynar (yaklaşık 30 dakika) ve
verilen nüfusa ulaşmak için aralarında yarışırlar. Kazanan öğrenci veya grup hedef nüfusa
ulaşarak oyunu ilk bitiren öğrenci veya gruptur. Oyunu kimsenin bitirememesi halinde
kazanan şehrin nüfusunu en fazla arttıran kişi veya grup olacaktır.
Oyun aşağıdaki resimdeki gibi depremden yeni çıkmış bir şehirle başlar. Şehrin çoğu
yıkılmıştır, fakat yol, enerji vb. ihtiyaçları olan bazı yapılar hala vardır.
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Oyuncu bütün faktörleri incelemeli ve kurallara göre şehri inşa etmelidir.

Bir binanın gereklilikleri sağlandığında bina aydınlanır ve insanlar bu binada ikamet
etmeye başlar. Aynı şekilde sanayi binaları da üretime başlar. Bu fabrika ve diğer tesisler
için de böyledir. Oyunun her elemanının çalışması için bir mühendislik faktörü
gerekmektedir.
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Enerji, yol, eğitim, sağlık, güvenlik ve itfaiye önemli faktörlerdir ve oyun bunların
sağlanması için oyuncuyu yönlendirir.
Aşağıdaki resim şehrin hastane talebinin mavi dairelerle karşılandığını göstermektedir.
Sağlık, itfaiye, eğitim talepleri de aynı yöntemle karşılanır.

Oyun sırasında depremler olmaya devam eder. Oyuncu yanlış kararlar verirse inşa ettiği her
şeyi kaybedebilir.

Öğrencilerin seviyesine göre yeterli ipucu verdikten sonra öğretmen bir ders boyunca (yakl.
30 dakika) oynamalarına izin verir ve bazı adımlarda onlara sınırlı destek sağlar.
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5.3.4. Oyun kaynakları
eCity oyun kaynakları – deprem senaryosu

5.4. Aktivite 2: Öğrenciler öğretmenin yerine geçer
5.4.1. Açıklama
Bu aktivitede önceki adımda kazanan öğrenci veya grup kalan arkadaşlarına oyunun nasıl
oynanacağını açıklar.
Ana amaç kazananların takip ettikleri stratejiyi ve çözüme ulaşmak için aldıkları kararları
açıklamasıdır. Bu aşamada öğrenciler kararlarını savunabilir, itiraz edebilir. Bütün bunlar
öğrencilerin iletişim becerilerine de katkıda bulunur. Öğretmen şüphelerini gidermek için
öğrencileri yönlendirir ve onlara kavramları açıklar. Fay hatları ve bina türleri gibi anahtar
kavramlar sunulur.
Ayrıca öğretmen öğrencilerin bilgilerini arttırmak için sorular veya kavramlar sunabilir.
Öğrenciler dersten sonra bu aktiviteye evde devam etmelidir.

5.5. Aktivite 3: Değerlendirme
5.5.1. Açıklama
Bu durumda değerlendirme çoklu bir değerlendirmedir: kendini değerlendirme, akran
değerlendirmesi ve öğretmen değerlendirmesi.
5.5.2. Önceden
Önceden öğretmen öğrenciler için bazı anketler hazırlar. Bu anketler kendini değerlendirme
ve akran değerlendirmesi için kullanılır. Öğretmen özel becerileri değerlendirmek için bir
tür anket hazırlar ve sonraki ders planlarını geliştirmek için zayıf yönleri bulmak üzere
grupla görüşmeler yapar.
Sınıfta ekipman varsa anketler örneğin Google Docs kullanılarak yapılabilir. Yeterli
ekipman olmaması halinde anketler geleneksel teknikler kullanarak kağıt üzerinde
yapılabilir. Fakat analiz daha zor olacaktır.
5.5.3. Gelişim
Sınıf seansı sırasında öğretmen öğrencilere anketler dağıtacaktır. Bu anketlerde öğretmenle
ilgili sorular da olacak ve öğretmen de değerlendirilecektir.
Bireysel değerlendirmenin sonunda öğrenciler akran değerlendirmesine başlayabilir.
Öğretmen de bu fırsatı kullanarak grupla görüşmeler yapabilir.
Son olarak öğretmen öğrenci değerlendirmelerini ve sonuçları analiz eder.
5.5.4. Kaynaklar
Google Docs
5.5.5. Değerlendirme yapılacak zaman ve araçlar
Değerlendirme her bir aktivitenin sonunda veya direk olarak dersin sonunda yapılabilir.
Öğretmenler, öğrenciler veya her ikisi tarafından yapılabilir.
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Öğretmenler oyunun çıktılarını dikkate alarak genel bir değerlendirme yapabilir. Öğrenciler
ne kadar iyiydi? Çözüme ulaşmak için ne kadar zamana ihtiyaç duydular? vb sorular
değerlendirilir. Ayrıca diğer iş arkadaşlarıyla, işbirliği içerisinde nasıl çalıştıkları, liderlik
yetenekleri gibi özellikler değerlendirilebilir. Dahası öğretmenler direk olarak eCity
platformunu kullanarak öğrencilerin edindiği bilgiyi değerlendirmek için yazılı, sözlü veya
test değerlendirmesi yapılabilir.
Öğrenci değerlendirmeye alındığında bu kendini değerlendirme, sistemi değerlendirme
veya akranlarını değerlendirme olabilir. Kendini değerlendirmede amaç öğrencilerin
kendini eleştirmesini sağlamak ve neleri doğru neleri yanlış yaptıklarının muhasebesini
yapmalarını sağlamaktır. Sistemin genel değerlendirmesinin yapılması halinde öğrencinin
eCity platformunu nasıl algıladığı öğrenilir. Akran değerlendirmesi rekabetin genellikle
önemli olduğu sübjektif bir değerlendirmedir.
Hangisi olursa olsun değerlendirmeyi yapmak için farklı teknikler kullanılabilir; anketler,
görüşmeler, alıştırmalar, sunumlar, test vb.
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6. İnternet Hizmet Sağlayıcılar (ISP)
6.1. Açıklama
Bu ders planının ana amacı öğrencilerin veri dağıtım ağlarının temellerini öğrenmesini
sağlamaktır. Ders planı birkaç aktivite içermektedir. Sonraki bölümler adım adım her
aktivitede ne yapılacağını açıklayacaktır.
Bu ders planı özellikle liseler için tasarlanmıştır. Amaç öğrencileri motive etmek ve
Telekomünikasyon ve Veri İletişim Mühendisli gibi teknik kariyerlerde ne bulacakları
hakkında onlara bir fikir vermektir. Ders planı veri dağıtım ağlarının temellerini sunmak
için yüksek öğretimde mühendislik bölümlerinde de kullanılabilir.
Ders planı problem temelli bir öğrenme yaklaşımını takip etmektedir. Önce öğrencilere bir
problem verilir: şehrin en az %90'ını kapsayan bir internet dağıtımı sağlamak. Sonra
öğrencilere eCity platformunda oyun sunularak hedeflerine ulaşmaları istenir. Farklı
düzenlemeler yapılabilir fakat sınırlandırmaların da karşılanması gerekir. İlk aşamada
öğrencilere herhangi bir bilgi verilmez. Oyunu oynayıp keşfetmeye çalışırlar. Sonraki
aşamalarda öğrenciler bulgularını ve bilgilerini paylaşır. Öğretmen bu arada bazı
açıklamalar yapabilir ve ana kavramları açıklayabilir.
6.1.1. Öğrencilerin yaşı
14 yaş üzeri
6.1.2. Süre
Yaklaşık 2 seans, seans başına 2 saat.
6.1.3. Öğrenme Hedefleri
•
•
•
•
•

Veri dağıtımının temellerini öğrenmek (daha çok fiber ve DSI kabloları üzerinden).
Gruplar halinde çalışmayı özendirmek.
Belirli bir bütçeyi kullanarak bir çözüm bulmak.
Öğrencilerde Mühendisliğe karşı ilgi uyandırmak.
Gerçek hayatta bilimin nasıl var olduğunu göstermek.

6.1.4. Konular
Telekomünikasyon ve bütçe yönetiminin temelleri.
Öğrenciler bütün bu kavramlarla fark etmeden ve eğlenceli bir şekilde tanışacaktır.
6.1.5. Senaryonun Amaçları
Şehirde en azından mevcut nüfusu korumak ve iki yıl içerisinde %90 internet kapsaması
sağlamak.

6.2. Senaryo nasıl oynanır (ve kazanılır)?
Oyuncu kurallara uyarak farklı ekipman parçalarını dağıtmalıdır.
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6.2.1. Giriş
Bu senaryonun başlangıçtaki görüntüsüdür:

Bundan sonra hedef şehirde doğru veri dağıtım nesnelerini uygun bir şekilde oluşturmak ve
yerleştirmektir. Yerleştirebileceğiniz nesneler şunlardır:
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Aşağıdaki nesneler bulunmaktadır:
•
•
•
•

ISP Ana bina: veri dağıtımının ana odağı. Buna fiber optik kablolar bağlayabilirsiniz
ISP Cadde alt istasyonu: daha ucuz dağıtım istasyonu buna DSL kablolarının bağlanmasını
ağlar. bir ISP ana binaya bağlanmalıdır.
Fiber kablo: daha pahalıdır fakat daha yüksek kapasiteli bir kablodur
DSL kablosu: daha ucuzdur fakat daha düşük kapasiteli bir kablodur

6.2.2. Önce genel analiz
Oyuna başlamak için en iyi seçenek şehri genel bir bakış açısıyla analiz etmektir. ISP
binasının nereye konulacağına karar vermek için farklı nüfus yoğunluklu farklı alanların
algılanması tavsiye edilir.
Senaryo temel olarak dağıtım noktaları (ISP Ana bina veya ISP Cadde alt istasyonu) kurup,
bunları evlere fiber kabloyla (daha pahalıdır fakat daha fazla evin bağlanmasını sağlar)
veya DSL kabloyla (daha ucuzdur fakat daha az kapasiteye sahiptir) bağlayarak oynanır.
Bu işi belirli bir zaman içerisinde her ekipmanın maliyetini hesap ederek yapmamız
gerekmektedir. Her nesnenin bir fiyatı ve bir bakım maliyeti olacaktır. Oyuncular bütçeden
en az harcamayı yapmaya ve aynı zamanda en fazla faydayı sağlamaya çalışmalıdır.
6.2.3. ISP Ana bina yerinin belirlenmesi
Bu binayı yoğun bir alana yerleştirmeliyiz. Bu şekilde fiber veya DSL kablolarla çok
sayıda insana ulaşabiliriz. Yanına bir yol koymayı ve binaya düşük gerilimli enerji (sarı)
vermeyi unutmayın.

Yollar ve enerjiyle ISP binası.
Şimdi ISP binasını kablo kullanarak çevreleyen evlere bağlıyoruz. Evler kendi aralarında
kablolarla bağlanabilir. Açık mavi bağlı olan evleri, lacivert internetsiz evleri gösterir.
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Senaryoda herhangi bir şeyi değiştirmek/silmek isterseniz, buldozer fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.

Şehrin diğer tarafında besleme yapmak için oraya kadar kablo çekmenin mi yoksa yeni bir
ISP binası inşa etmenin mi daha ekonomik olacağına bakmak gerekmektedir. Bu durumda
ikinci seçenek daha iyidir (yeterince paranız varsa). Çünkü kablolar sudan geçemez.
Ve nihai sonuç şudur....
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Şimdi oynamaya devam edebilir veya menüye geri dönebilirsiniz.

6.2.4. Kullanılan kaynaklar
o eCity oyun platformu
o Oyun kılavuzu
o İnternet dağıtım ve kabloların temellerini açıklayan belge
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○ http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_access
○ https://www.youtube.com/watch?v=e8FRv94Upns (bad audio)

6.3. PBL organizasyonu
6.3.1. Ön hazırlık (öğretmenler tarafından yapılacak)
Oyun ve senaryo oynanacak. Talimatlar takip edilecek ve başarı elde edilecek. Sonra
kazanmanın farklı yolları denenecek. Senaryoda rahat davranılması sağlanacak.
Sınıfta bilgisayar sayısı dikkate alınarak öğrenciler organize edilecek. Öğrenci başına bir
bilgisayar düşmüyorsa gruplar oluşturulacak fakat bilgisayar başına üçten fazla öğrenci
düşmeyecek.
6.3.2. Sınıf tartışması için sorular (aktiviteden önce/sonra)
"İnternet evinize nasıl geliyor?"
"Bilgisayarınız dünyadaki bilgisayarlara nasıl bağlanıyor?"
"İnternet hızı neden farklı?"
"Kablolar neden yapılıyor?"
"Fiber optik nedir?"
6.3.3. Aktivite 1: Problemin sunumu ve eCity ile oynama
Bu aktivitenin ana amacı öğrencilerin eCity ile oynarken, kavram ve terimlerin derinine
inmeden ISP ve veri dağıtımının temel kavramlarını öğrenmeleri sağlamaktır.
Öğrencilere problemin ne olduğunu anlatın. Oyun başlamalarını söyleyin. Kolay seviyede
başlayıp oyunu denesinler. Oyunu deneyip ilk tahminlerini yapacaklardır. Bu adımda
yaklaşık 15 dakika harcayabilirler. Zaman bittiğinde herhangi bir soruları olup olmadığını
sorun.
Sonraki adımda, eCity oyununu 15 dakika oynayacak ve zor seviyede problemi çözmek ve
faydaları arttırmak için kendi aralarında yarışacaklar. Kazanan öğretmen tarafından verilen
süre içerisinde daha fazla kar ve zaman elde eden öğrenci veya grup olacaktır.
6.3.4. Aktivite 2: Öğrenciler öğretmenin yerine geçer, değerlendirme
Bu aktivitede önceki adımda kazanan öğrenci veya grup sınıf arkadaşlarına nasıl
oynayacaklarını açıklar. Bu aktivitede ayrıca bir hedef değerlendirmesi vardır.
Ana amaç kazananların takip ettikleri stratejiyi ve çözüme ulaşmak için aldıkları kararları
açıklamasıdır. Bu aşamada öğrenciler kararlarını savunabilir, itiraz edebilir. Bütün bunlar
öğrencilerin iletişim becerilerine de katkıda bulunur. Öğretmen şüphelerini gidermek için
öğrencileri yönlendirir ve onlara kavramları açıklar. Ana kavramlar öğrencilere sunulur.
Senaryonun mühendislikle ilgisi açıklanır.
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6.3.5. Aktivite 3 (opsiyonel): Öğrenci değerlendirmesi
Oyunla ilgilerini algılarını ifade etmeleri için değerlendirme anketini dağıtın. Anketi
tamamlamaları için onlara 10 dakika verin.
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7. Kirlilik
7.1. Açıklama
Bu ders planının ana amacı öğrencilerin kirliliğin ve kirlilik önlemenin temellerini
öğrenmesidir. Ders planı birkaç aktivite içermektedir. Sonraki bölümler adım adım her bir
aktivitede ne yapılacağını açıklamaktadır.
Bu ders planı özellikle liseler için tasarlanmıştır. Amaç öğrencileri motive etmek ve onlara
Çevre ve Kimya Mühendisliği gibi teknik kariyerlerde neler bulabilecekleri hakkında fikir
vermektir. Ders planı bu bağlamdaki bilgileri pekiştirmek için yüksek öğretim mühendislik
bölümlerinde de kullanılabilir.
Ders planı problem temelli bir öğrenme yaklaşımını takip etmektedir. Önce öğrencilere
problem sunulur; Burada problem bir dizi sanayi tesisi etrafında kurulan bir şehirdeki
kirlilik probleminin çözülmesidir.
Öğrencilere eCity platformunda sunulan oyun senaryosunda problemi çözmek üzere zaman
verilir. Farklı düzenlemeler yapılabilir fakat sınırlandırmaların da karşılanması gerekir. İlk
aşamada öğrencilere herhangi bir bilgi verilmez. Oyunu oynayıp keşfetmeye çalışırlar.
Sonraki aşamalarda öğrenciler bulgularını ve bilgilerini paylaşır. Öğretmen bu arada bazı
açıklamalar yapabilir ve ana kavramları açıklayabilir.
7.1.1. Öğrencilerin yaşı
14 yaş üzeri
7.1.2. Süre
Yaklaşık 2 seans, seans başına 2 saat.
7.1.3. Öğrenme Amaçları
•
•
•
•
•

Kirlilik kontrolü ve önlemenin temellerini öğrenmek.
Gruplar halinde çalışmayı özendirmek.
Belirli bir bütçeyi kullanarak bir çözüm bulmak.
Öğrencilerde Mühendisliğe karşı ilgi uyandırmak.
Gerçek hayatta bilimin nasıl var olduğunu göstermek.

7.1.4. Konular
Çevre ve kirliliğin temelleri.
Öğrenciler bütün bu kavramlarla fark etmeden ve eğlenceli bir şekilde tanışacaktır.
7.1.5. Senaryonun Amaçları
Şehirde 20000 nüfusu, 340 işçiyi korumak ve kirliliğe maruz kalan ev olmamasını
sağlamak.

7.2. Senaryo nasıl oynanır (ve nasıl kazanılır)
Oyuncu kurallara uyarak farklı ekipman parçalarını dağıtmalıdır.
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7.2.1. Giriş
Bu senaryonun başlangıçtaki görüntüsüdür:

Amacınız bundan sonra kirliliği kontrol etmek için şehirde doğru düzenlemeleri yapmaktır.
Sanayi menüsü şudur:

8 farklı sanayi türü vardır ve her biri farklı türde kirlilik yaratmaktır (hava, toprak, su). Alt
sırada bu kirlilik türlerinin her biri için üç farklı arıtma tesisi bulunmaktadır.
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7.2.2. Önce genel analiz
Oyuna başlamak için en iyi seçenek şehri genel bir bakış açısıyla analiz etmektir. Farklı
problemli alanları ve farklı kirlilik türlerinin değerlendirilmesi tavsiye edilir.
Senaryo temel olarak arıtma tesislerini doğru şekilde ayarlayarak oynanır. Ayrıca kirliliği
azaltmak için parklar da kullanabilirsiniz.
Bu işi verilen zaman içerisinde hızlı bir şekilde ve her ekipmanın maliyetini dikkate alarak
dikkatle yapmanız gerekmektedir. Her nesnenin bir fiyatı ve bir bakım maliyeti olacaktır.
Oyuncular bütçelerinden en az parayı harcarken aynı zamanda en fazla faydayı sağlamaya
çalışacaktır.

Ana problemli alanları gösteren kirlilik katmanı.
7.2.3. Bir arıtma tesisinin kurulması
Arıtma tesisi kirlilik türüne uygun olmalı ve kirlilik kaynağının yakınında bulunmalıdır.
Dahası arıtma tesislerine doğru enerji (orta gerilim - kahverengi) verilmeli ve tesisler yol
kenarında olmalıdır.
Bu senaryonun çözümü temel olarak üç işlemin karışımıdır:
•
•
•
•
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Arıtma tesislerinin ana sanayi odağının yakınına yerleştirilmesi
Bazı sanayilerin haritanın dış kısımlarına taşınması
Ana kirlilik kaynaklarının yakınındaki binaların yıkılması ve sakinlerin kirlilik
olmayan diğer yerlere taşınması
Parklar inşa edilmesi
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Parklar
Yeni evler
Yıkılan bina
Arıtma
Senaryoda herhangi bir şeyi değiştirmek/silmek isterseniz, buldozer fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.

Şehrin diğer tarafında besleme yapmak için oraya kadar kablo çekmenin mi yoksa yeni bir
ISP binası inşa etmenin mi daha ekonomik olacağına bakmak gerekmektedir. Bu durumda
ikinci seçenek daha iyidir (yeterince paranız varsa). Çünkü kablolar sudan geçemez.
Ve nihai sonuç şudur....
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Şimdi oynamaya devam edebilir veya menüye geri dönebilirsiniz.

7.2.4. Kullanılan kaynaklar
o eCity oyun platformu
o Oyun kılavuzu
o Kirliliğin temellerini açıklayan belge
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http://en.wikipedia.org/wiki/Pollution
https://www.youtube.com/watch?v=vP3pbh_-pu8

7.3. PBL organizasyonu
7.3.1. Ön hazırlık (öğretmenler tarafından yapılacak)
Oyun ve senaryo oynanacak. Talimatlar takip edilecek ve başarı elde edilecek. Sonra
kazanmanın farklı yolları denenecek. Senaryoda rahat davranılması sağlanacak.
Sınıfta bilgisayar sayısı dikkate alınarak öğrenciler organize edilecek. Öğrenci başına bir
bilgisayar düşmüyorsa gruplar oluşturulacak fakat bilgisayar başına üçten fazla öğrenci
düşmeyecek.
7.3.2. Sınıf tartışması için sorular (aktiviteden önce/sonra)
"Kirlilik nasıl oluşur?"
"Hangi kirlilik türleri vardır?"
"Kirliliği önlemek ve/veya kontrol etmek için hangi işlemler yapılabilir?"
7.3.3. Aktivite 1: Problemin sunumu ve eCity ile oynamaya başlama
Bu aktivitenin ana amacı eCity oyunuyla oynarken terimlerin derinine inmeden öğrencilerin
kirliliğin temel kavramlarını öğrenmesidir.
Öğrencilere problemin ne olduğunu anlatın. Oyun başlamalarını söyleyin. Kolay seviyede
başlayıp oyunu denesinler. Oyunu deneyip ilk tahminlerini yapacaklardır. Bu adımda
yaklaşık 15 dakika harcayabilirler. Zaman bittiğinde herhangi bir soruları olup olmadığını
sorun.
Sonraki adımda, eCity oyununu 15 dakika oynayacak ve zor seviyede problemi çözmek ve
faydaları arttırmak için kendi aralarında yarışacaklar. Hedefe daha hızlı ulaşan öğrenci veya
grup kazanacaktır.
7.3.4. Aktivite 2: Öğrenciler öğretmenin yerine geçer, değerlendirme
Bu aktivitede önceki adımda kazanan öğrenci veya grup sınıf arkadaşlarına nasıl
oynayacaklarını açıklar. Bu aktivitede ayrıca bir hedef değerlendirmesi vardır.
Ana amaç kazananların takip ettikleri stratejiyi ve çözüme ulaşmak için aldıkları kararları
açıklamasıdır. Bu aşamada öğrenciler kararlarını savunabilir, itiraz edebilir. Bütün bunlar
öğrencilerin iletişim becerilerine de katkıda bulunur. Öğretmen şüphelerini gidermek için
öğrencileri yönlendirir ve onlara kavramları açıklar. Ana kavramlar öğrencilere sunulur.
Senaryonun kimya ve çevre mühendislikleriyle ilgisi açıklanır.
7.3.5. Aktivite 3 (opsiyonel): Öğrenci değerlendirmesi
Oyunla ilgilerini algılarını ifade etmeleri için değerlendirme anketini dağıtın. Anketi
tamamlamaları için onlara 10 dakika verin.
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8. Selden Korunma
8.1. Açıklama
Bu ders planının ana amacı öğrencilerin seli önlemek ve kontrol etmek için yapılabilecek
temel işlemleri öğrenmesidir. Ders planı birkaç aktivite içermektedir. Sonraki bölümler
adım adım her bir aktivitede ne yapılacağını açıklamaktadır.
Bu ders planı özellikle liseler için tasarlanmıştır. Amaç öğrencileri motive etmek ve onlara
bu durumda Çevre Mühendisliği gibi teknik kariyerlerde neler bulabilecekleri hakkında
fikir vermektir. Ders planı çevre koruma süreçlerinin temellerini sunmak üzere yüksek
öğretim mühendislik bölümlerinde de kullanılabilir.
Ders planı problem temelli bir öğrenme yaklaşımını takip etmektedir. Önce öğrencilere
problem sunulur. Burada öğrenciler yeni sellerin vatandaşların evlerini basmasını önlemek
için şehir yerleşiminde değişiklik yapmasıdır. İlk aşamada öğrencilere herhangi bir bilgi
verilmez. Oyunu oynayıp keşfetmeye çalışırlar. Sonraki aşamalarda öğrenciler bulgularını
ve bilgilerini paylaşır. Öğretmen açıklamalar yapar ve ana kavramları sunar.

8.1.1. Öğrencilerin yaşı
14 yaş üzeri

8.1.2. Süre
Yaklaşık 2 seans, seans başına 2 saat.

8.1.3. Öğrenme Amaçları
•
•
•
•
•

Selden korunma alanında çevre mühendisliğinin temellerini öğrenmek.
Belirli bir bütçeyi kullanarak bir çözüm bulmak.
Öğrencilerde merak uyandırmak.
Gerçek hayatta bilimin nasıl var olduğunu göstermek.
Gruplar halinde çalışmayı özendirmek.

8.1.4. Konular
Çevre mühendisliği ve bütçe yönetiminin temelleri.
Öğrenciler bütün bu kavramlarla fark etmeden ve eğlenceli bir şekilde tanışacaktır.
8.1.5. Senaryonun Amaçları
Yeni selleri önlemek için şehrin yerleşimini yeniden tasarlamak, bir selden sonra insanları
güvenli bir şekilde yeniden yerleştirmek, insanlara güvenlik ve sağlık hizmetleri sunmak ve
şehrin mali durumunu düzeltmek.
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8.2. Senaryo nasıl oynanır?
Oyuncu şehri birden fazla kes sel bastıktan sonra şehir yerleşimini yeniden tasarlayacak ve
insanları yeniden ve güvenli bir şekilde yerleştirecektir.
Oyuncu ev ve binaları doğru şekilde yeniden yerleştirmeli ve şehri daha güvenli hale
getirmek için yerleşimi düzenlemelidir.
8.2.1. Giriş
Bu senaryonun başlangıçtaki görüntüsüdür:
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Amaçlar alt sağ köşede sol kısımdaki ilk ikona tıklandığında verilmektedir.
8.2.2. Önce genel analiz
Önce var olan yerleşimi, selin konumunu, yıkılan ve binaları incelemek, insanları yeniden
yerleştirmek için yeni yerler bulmak ve onlara sağlık ve güvenlik hizmetleri sağlamak
gerekmektedir.
İlk analizden sonra, oyuncu insanları yerleştireceği ve yeni hizmetleri kuracağı yerlerle
ilgili bir fikir edindikten sonra oyuncular yerleşimi yeniden düzenlemeye başlar.
Her bir ev, polis karakolu, itfaiye vb. bir fiyata ve bakım maliyetine sahiptir.
Oyuncular bütçelerinden en az parayı harcarken aynı zamanda en fazla faydayı sağlamaya
çalışacaktır.

8.2.3. Kullanılan kaynaklar
•
•
•
•
•
•
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eCity oyun platformu
Oyun kılavuzu
İlave referanslar:
Sel kontrolüyle ilgili Wikipedia bilgileri www.en.wikipedia.org/wiki/Flood_control
Sel kontrol yöntemleriyle ilgili slayt gösterisi (http://www.slideshare.net/HNurton/methods-offlood-control
http://www.floodcontrol2015.com/
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•
•

Youtube
Google Docs

8.3. Aktivite 1: Problemin sunumu ve eCity ile oynamaya
başlama
8.3.1. Açıklama
Bu aktivitenin ana amacı eCity oyunuyla oynarken terimlerin derinine inmeden öğrencilerin
sel kontrolü temel kavramlarını öğrenmesidir.
8.3.2. Hazırlık (öğretmenler tarafından yapılacak)
Öğrenmen sınıftaki bilgisayar sayısını dikkate alarak öğrencileri organize etmelidir.
Öğrenci başına bir bilgisayar düşmesi durumunda öğrenciler bireysel olarak çalışacaktır.
Bu mümkün değilse, öğretmen öğrencileri gruplara ayırır ve kimsenin grup dışında
kalmayacağı şekilde öğrencileri organize eder.
Diğer taraftan öğretmen eCity oyununu ilk kez oynuyorsa platformda bulunan öğretmen
kılavuzunu okumalıdır.
8.3.3. Geliştirme
Önce öğretmen öğrencilerine soru sorar: "Selleri nasıl kontrol edebiliriz?" Öğrenciler
düşünmeye başlar ve sonra öğretmen eCity'yi sunar. Sonra öğretmen onlara şehir için yeni
ve güvenli bir yerleşim sağlamaları gerektiğini belirtir.
Sonra öğrenciler ekipman varsa bireysel olarak eCity oyununu oynamaya başlar ve oyunla
ilk teması yaparlar. Oyunu deneyip ilk tahminlerini yapacaklardır. Bu adımda yaklaşık 10
dakika harcayabilirler. Bu süre geçtikten sonra, öğretmen öğrencilerin oyunla ilgili soruları
varsa onlara yardımcı olur.
Sonraki adımda, eCity oyununu 20 dakika oynayacak ve zor seviyede problemi çözmek ve
faydaları arttırmak için kendi aralarında yarışacaklar. Daha fazla kar eden kazanan öğrenci
veya grup olacaktır.
8.3.4. Sınıf tartışması için sorular (aktiviteden önce/sonra)
Seller neden oluşmaktadır?
Selleri önlemek mümkün mü, ne düşünüyorsunuz? Selleri kontrol edebilir miyiz? Nasıl?
Aklımızda tutmamız gereken en önemli şeyler nelerdir?
8.3.5. Kaynaklar
eCity oyun platformu – selden korunma senaryosu

8.4. Aktivite 2: Öğrenciler öğretmenin yerine geçer
8.4.1. Açıklama
Bu aktivitede önceki adımda kazanan öğrenci veya grup kalan arkadaşlarına oyunun nasıl
oynanacağını açıklar.
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Ana amaç kazananların takip ettikleri stratejiyi ve çözüme ulaşmak için aldıkları kararları
açıklamasıdır. Bu aşamada öğrenciler kararlarını savunabilir, itiraz edebilir. Bütün bunlar
öğrencilerin iletişim becerilerine de katkıda bulunur. Öğretmen şüphelerini gidermek için
öğrencileri yönlendirir ve onlara kavramları açıklar. Ana kavramlar öğrencilere sunulur.
Ayrıca öğretmen öğrencilerin bilgilerini arttırmak için sorular veya kavramlar sunabilir.
Öğrenciler dersten sonra bu aktiviteye evde devam etmelidir.

8.5. Aktivite 3: Değerlendirme
8.5.1. Açıklama
Bu durumda değerlendirme çoklu bir değerlendirmedir: kendini değerlendirme, akran
değerlendirmesi ve öğretmen değerlendirmesi.
8.5.2. Önceden
Önceden öğretmen öğrenciler için bazı anketler hazırlar. Bu anketler kendini değerlendirme
ve akran değerlendirmesi için kullanılır. Öğretmen özel becerileri değerlendirmek için bir
tür anket hazırlar ve sonraki ders planlarını geliştirmek için zayıf yönleri bulmak üzere
grupla görüşmeler yapar.
Sınıfta ekipman varsa anketler örneğin Google Docs kullanılarak yapılabilir. Yeterli
ekipman olmaması halinde anketler geleneksel teknikler kullanarak kağıt üzerinde
yapılabilir. Fakat analiz daha zor olacaktır.
8.5.3. Geliştirme
Sınıf seansı sırasında öğretmen öğrencilere anketler dağıtacaktır. Bu anketlerde öğretmenle
ilgili sorular da olacak ve öğretmen de değerlendirilecektir.
Bireysel değerlendirmenin sonunda öğrenciler akran değerlendirmesine başlayabilir.
Öğretmen de bu fırsatı kullanarak grupla görüşmeler yapabilir.
Son olarak öğretmen öğrenci değerlendirmelerini ve sonuçları analiz eder.
8.5.4. Kaynaklar
Google Docs
8.5.5. Değerlendirme zaman ve araçları
Değerlendirme her bir aktivitenin sonunda veya direk olarak dersin sonunda yapılabilir.
Öğretmenler, öğrenciler veya her ikisi tarafından yapılabilir.
Öğretmenler oyunun çıktılarını dikkate alarak genel bir değerlendirme yapabilir. Öğrenciler
ne kadar iyiydi? Çözüme ulaşmak için ne kadar zamana ihtiyaç duydular? vb sorular
değerlendirilir. Ayrıca diğer iş arkadaşlarıyla, işbirliği içerisinde nasıl çalıştıkları, liderlik
yetenekleri gibi özellikler değerlendirilebilir. Dahası öğretmenler direk olarak eCity
platformunu kullanarak öğrencilerin edindiği bilgiyi değerlendirmek için yazılı, sözlü veya
test değerlendirmesi yapılabilir.
Öğrenci değerlendirmeye alındığında bu kendini değerlendirme, sistemi değerlendirme
veya akranlarını değerlendirme olabilir. Kendini değerlendirmede amaç öğrencilerin
kendini eleştirmesini sağlamak ve neleri doğru neleri yanlış yaptıklarının muhasebesini
yapmalarını sağlamaktır. Sistemin genel değerlendirmesinin yapılması halinde öğrencinin
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eCity platformunu nasıl algıladığı öğrenilir. Akran değerlendirmesi rekabetin genellikle
önemli olduğu sübjektif bir değerlendirmedir.
Hangisi olursa olsun değerlendirmeyi yapmak için farklı teknikler kullanılabilir; anketler,
görüşmeler, alıştırmalar, sunumlar, test vb.
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