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Bu Belge Nedir? 

Hoş geldiniz! 

Bu el kitabı, eğiticilerin Değişim İçin Aktif Oyunlar (AG4C) programını kendi 

düzeneklerinde gençler ve çocuklarla uygulamalarına yardımcı olmak için 

tasarlanmıştır. ActiveGames4Change website sinden ulaşabileceğiniz “Değişim İçin 

Liderlik” ve “Eğitici ve Öğretmenler için Kılavuz”a kardeş bir rehberdir.  

Bu Kılavuz 4 bölümden oluşmaktadır: 

• Bölüm I. Oyunlar ve Uygulama Süreci 

• Bölüm II. Vaka Çalışmaları – Pilot Çalışmanın Geri Bildirimleri 

• Bölüm III. AG4C Mobil Uygulaması  

• Bölüm IV. Ölçme Evrakları 

 

Bu evrakın amacı, AG4C programını sunar ve uygularken eğiticilere yol 

göstermektir.  

 

 

AG4C (DEĞİŞİM İÇİN AKTİF OYUNLAR) programı, Birleşik Krallık’tan Gloucestershire 

Üniversitesi’nin (UoG) liderliğinde, Avrupa’dan 7 ülkeden farklı ortaklarla (IPS, 

Aproximar, BSafeLab/UBI, ANTER, CPIP, BAGázs, CESIE, İzmir Denetimli Serbestlik 

Müdürlüğü ve FDIP) uluslararası bir projenin parçası olarak geliştirilmiştir. Aktif Oyunlar 

ve spor yoluyla, kendini Gençlik Adalet Sisteminde bulan gençlerin sosyal ve duygusal 

yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlar. Ortaklık, metodolojinin her ülkede güvenli ortamlarda 

uygulanmasına yardımcı olmak için eksiksiz eğitim ve beraberindeki kılavuzları içeren 

bir metodolojik çerçeve ve araç kutusu geliştirmek için birlikte çalıştı.  

Pilot proje, UoG etik gizlilik yönergeleri, anonimlik ve geri çekilme hakkı ile 

sınırlandırılmıştır. Tüm geri bildirimler ve veriler, veri koruma yasaları ve etik prosedürler 

izlenerek güvenli bir şekilde saklanır. 

 

 

 

https://www.activegames4change.org/hakk305m305zda.html
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Bu kılavuza neden ihtiyaç duyuldu?  
 
Son yıllarda, dezavantajlı gruplar (kanunla ihtilafa düşen gençler gibi) arasında aktif 

oyunlar ve sporun sosyal-duygusal yeterliliklerin (örn. Öz-düzenleme , sosyal, etik 

ve ahlaki yeterlilikler) gelişmesine yol açtığı fikrini destekleyen gidereck genişleyen 

bir literatür var.  

 

Eğiticiler, oyunların genç bireylerin yeterliliklerini, özellikle birbirleriyle işbirliği kurma 

becerilerini geliştirdiğini anlattı. Ayrıca genç bireyler kuralına göre oynamayı ve 

yapılandırılmış bir oyunda kalmayı da öğrendiler. Çok sayıda eğitici, zaman içinde 

tekrarlanırsa oyunların çok daha anlamlı bir etkisinin olacağının altını çizdi.  

 

 

 

 

 

 

 

Ek olarak, spor ve fiziksel aktiviteye katılmak, gençlerin yalnızca fiziksel sağlıklarına, 

zihinsel sağlıklarına ve esenliklerine değil, aynı zamanda sosyal içermelerine, 

eğitimlerine ve istihdam edilebilirliklerine de katkıda bulunur.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 Bu konu hakkında daha fazla bilgi için: AG4C Güncel Durum Analizi Raporu. 

Spor ve Oyunlar, aşağıdaki yeterliliklerin gelişimini destekleme 

potansiyeline sahiptir:  

 

01 

03 

02 

Sosyal yeterlilikler 

Etik yeterlilikler 

Ahlaki yeterlilikler 

 

Şekil 1. Spor ve Oyunların yeterliliklerin gelişimini destekleme potansiyeli 

“Bu metodolojinin, çocukların duygusal iyi oluşunu sağlamasının yanı 

sıra, sosyal ve ilişkisel becerilerinin gelişimine yardımcı olduğu için son 

derece olumlu bir etkisi olacak.”  

İtalya’dan bir Eğitici 
 

https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/ag4c_state_of_art_en.pdf
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Dayanağı nedir?  

Bu belge, aktivite ve oyunların İngiltere, Portekiz, Romanya, Macaristan, İtalya, Türkiye 

ve İspanya gibi farklı Avrupa ülkelerinde gözlemlenen ortamlardaki pilot uygulamasının 

bir sonucu olarak hazırlanmıştır. Gözetim altında ve diğer gençlik adaleti ortamlarındaki 

çocuklarda ve gençlerde aktivite ve oyunların sosyal ve duygusal yeterlilikleri 

geliştirmedeki başarısına dair kanıtlar toplandı. 

 

Çerçeve 
 
AG4C programı, kanunla ihtilafa düşen genç bireylerin günlük yaşantılarında en çok 

yararlanacağı aşağıdaki yeterlilikleri ölçer ve geliştirir. 

 

Öz Yönetim

Sorumlu 
Karar 

Verme

ilişki 
Yeterlilikleri

Sosyal 
Farkındalık

Öz Farkındalık

Şekil 2. AG4C Programı ile Geliştirilecej Beş Yeterlilik. 
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Oyunları Başlatmak 

Değişim için Aktif Oyunlar’ın arkasındaki bilimsel araştırmaları öğrenmek isterseniz 

Güncel Durum Analizi Raporu nu inceleyebilirsiniz. Bu analiz AG4C metodolojisinin 

temelini oluşturur ve içinde ortak ülkelerdeki çocuk ve gençlerin sosyal, duygusal, 

vatandaşlık ve e-yeterlilikleri  ve bu yeterliliklerin aktif oyunlarla nasıl geliştirilebileceği ile 

ilgili son araştırma ve pratiklere dair bilgiler yer almaktadır. Şimdi, oyunları başlatmanın 

planlamasına başlayabiliriz! 

 

Şekil 1 pilot uygulamanın sürecini ve zamanlamasını tanımlayarak (önerilen) pratik 

temelini temsil etmektedir. Aşağıdakileri içerir:  

• “Güncellenmiş Eğitici Eğitimi” – eğiticilerin teorik eğitimini sunmaktadır;  

• “Oyunların Uygulaması” – oyunların uygulama seviyelerini sunmaktadır; 

• “Geribildirim ve Yansıtma” – gençlerle son yansımayı göstermektedir; 

• “Güncellenmiş Eğitici Eğitimi” – eğiticilerin yansımasına ve AG4C (DEĞİŞİM İÇİN 

AKTİF OYUNLAR) programının değerlendirilmesine karşılık gelmektedir. 

 

 

https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/ag4c_state_of_art_tk.pdf
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AG4C EĞİTİMİ 
OYUNLARIN UYGULAMASI 

Önerilen Takvim 
 

        

EĞİTİCİLERİN 
GÜNCELLENMİŞ 

EĞİTİMİ 

EĞİTİCİLERİN 
GÜNCELLENMİŞ 

EĞİTİMİ 

EĞİTİCİLERİN 
GÜNCELLENMİŞ 

EĞİTİMİ 

OYUNLARIN 
UYGULAMASI 

OYUNLARIN 
UYGULAMASI 

OYUNLARIN 
UYGULAMASI 

GERİBİLDİRİM 
ve YANSITMA 

 
EĞİTİCİLERİN 

GÜNCELLENMİŞ 
EĞİTİMİ 

Eğitim Günü 1 Eğitim Günü 2 Eğitim Günü 3 
Oyunlar: 
Seviye 1 

Oyunlar: 
Seviye 2 

Oyunlar: 
Seviye 3 

Bireysel 
Yansıtma 

Eğitim Günü 
4 

Hafta 1  
2 saat 

Hafta 2 
3 saat 

Hafta 3  
3 saat 

 
Hafta 4  
3 saat 

 

Hafta 5 
3 saat 

Hafta 6 
4 saat 

Hafta 7 
1 saat 

 
Hafta 8  
1 saat 

 

Teorik Yaklaşım 
Pratik: Oyun 

Seviyeleri 1 ve 2 
Pratik: Oyun 

Seviyeleri 2ve 3 

 
İl Yeterlilik 
Ölçümü 

+ 
Oyun 

Uygulaması 
Seviye 1 

 
 
 

Oyun 
Uygulaması 

Seviye 2 

 
Oyun 

Uygulaması 
Seviye 3 

+  
Son Yeterlilik 

Ölçümü 

Genç 
Bireylerle 

Son 
Yansıtma  

 
Sonuç &  

Eğiticilerin 
yansıtması ve 

değerlendirmesi 
 

   
 
 
 

  

Şekil 3. Uygulama ve Veri Depolama Süreci.
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Oyun Kartları 

AG4C (DEĞİŞİM İÇİN AKTİF OYUNLAR) metodolojisinin 3 seviyeye ayrılmış olan (her 

seviyede 6 oyun olmak üzere, bkz. Şekil 4) toplamda 18 Oyun Kartı vardır. Oynanan 

oyunlar sayısından ziyade yetkinlik geliştirmeye önem verileceğini lütfen unutmayın. 

Bir eğitici olarak, Oyun kartlarına farklı dillerde erişmek için web sitesinde istediğiniz dili 

seçmeniz yeterlidir. Oyun kartları İngilizce, Portekizce, İspanyolca, İtalyanca, Türkçe, 

Romanca ve Macarca dillerinde kullanıma hazırdır. Oyun kartları indirilebilir ve 

yazdırılabilir (sizin için neyin uygun olduğuna ve uygulama düzeneğine bağlı olarak).   

 

 

  

02 
 

01 
 

03 
 

Üstesinden Gel; Top Saçmaca; Oluk Topu; Nehrin 

Üzerinde;  Branda Alabora; Takım Mücadeleleri 

 

Kaçış Yolu; Hanoi Kulesi; Kurtarma Mücadelesi; 

Sığınak inşası, Oyunlar Tasarımı; İstila  

 

4 Yönlü Voleybol; Köşe Topu; Bataklık Geçmece; 
Yuvadan Çalmak;Sızdıran Kova; Örümcek Ağı 
 

Şekil 4. 3 Seviyeye Dağıtılmış Olarak Oyunlar. 

https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/turkish_version_levels_2..pdf
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Oyunu sunmak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri Oyun Kartılarında bulacaksınız.  

Oyun kartının ön sayfasında, kartın adı, zorluk seviyesi, oyuna genel bakış, Oyun 

açıklaması (düzeni) ve oyunun mücadelesi başlıklarını göreceksiniz.  

 

Sonra oyunun kurulumu (düzeni) ve şüpheli durumlarda size destek olması için oyunun 

videosuna yönlendiren QR Kodunu bulacaksınız.  

 

 

Sonrasında, Oyunun Yeterlilikleri ve Oyun için gerekli seviyenin açıklamasını 

göreceksiniz. Kartın arkasında yeterlilikler, göstergeler ve seviyeler ile ilgili bilgilerin yer 

aldığı bir not bulacaksınız. 
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Ayrıca kartta oyun için gerekli ekipman listesini de bulacaksınız. Düzeneğinizde tam 

olarak istenen malzemeler yoksa, diğer malzemeleri uyarlayabileceğinizi lütfen 

aklınızdan çıkarmayın. 

 

Oyunu grubunuza uyarlamak için bazı uyarlama önerileri de göreceksiniz. Oyunu 

kolaylaştırabilir ya da oyunun daha farklı ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Bunlar yalnızca 

önerilerdir, bu satırların arasına eklemek istediğiniz şeyler olursa, bunu yapmakta da 

özgürsünüz.  

 

 Oyun kartının ön sayfasının son kısmında, oyunun süreci, öğrendikleri ve fikirleriyle ilgili 

gençlerden yansıtma almak için sorulabilecek soru önerileri de göreceksiniz.  

 

Daha önce de bahsettiğimiz üzere, bu kısım hayati önem taşımaktadır. AG4C (DEĞİŞİM 

İÇİN AKTİF OYUNLAR) metodolojisinin hedefi, gençlerin sosyal ve duygusal 

yeterliliklerini spor ve oyunlar aracılığıyla güçlendirmelerine destek olmaktır. Her 

oyun/oturumun sonrasında yer alan yansıtma, gençlerin sosyal ve duygusal 

yeterliliklerinin sunumu/edinimiyle ilgili farkındalık kazanmaları için gereklidir.  

Bu sorular öneridir ve siz önünüzdeki grubu düşünüp gelişim gösterip göstermediklerini 

değerlendirerek baştaki önerilere dayalı olarak grup içinde tartışma başlatabilirsiniz. 
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Oyun Kartının arkasında bu oyun için Tanımlanan Yeterlilikleri göreceksiniz.  

 

Son olarak, bir genci bu yeterlilikte nasıl değerlendireceğinizi – 3 düzeye dayalı olarak:  

ortaya çıkması, gelişmesi, yerleşmesi - keşfedeceksiniz.  
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Oyundan oyuna bir değerlendirme sistemi hazırlanmıştır, böylece genç bireylerin gelişim 

sürecini izleyebilmeniz daha da kolay olacaktır. 

Aynı yapılanmayı tüm Oyun Kartlarında bulacaksınız. Bu kartlar, AG4C (DEĞİŞİM İÇİN 

AKTİF OYUNLAR) metodolojisini uygulamak için aracınız olacak. Böylece, her bölüme 

yakından dikkat gösterecek ve yaşanabilecek şüpheleri veya soruları 

çözümleyeceksiniz. Başlamadan önce her bölümü tekrar okumakta fayda var. Böylece 

Uzman Eğiticinize kafanızdaki soru işaretlerini danışabilir ve daha pürüzsüz bir başlangıç 

yapabilirsiniz. 

Uzman Eğiticinize ulaşamıyorsanız ve AG4C metodolojisini tek başınıza uyguluyorsanız, 

lütfen her bir AG4C belgesini dikkatle okuyun çünkü oyunlar hakkında sıklıkla sorulan 

soruların bazılarına olan yanıtları bu belgelerde bulabilirsiniz.   

Lütfen gençlerin yeterlilik ve mental iyi oluş ölçümlerini AG4C (DEĞİŞİM İÇİN 

AKTİF OYUNLAR) metodolojisini uygulamadan önce ve sonra kaydetmeyi 

unutmayın. Bu çok önemli çünkü eğer kaydetmezseniz programın grubunuzla 

başarılı olup olmadığını ifade edemezsiniz.  

Veri toplama ve depolama konusunda AG4C mobil uygulamasından da 

faydalanabilirsiniz.  

Bölüm 4’te, düzeneğinizin internet bağllantısına sahip olmaması durumuna karşı bilgileri 

kaydetmek için ihtiyacınız olacak tüm evrakları bulacaksınız. İnternet bağlantınız varsa, 

Mobil Uygulama yardımıyla da yapabilirsiniz – Bölüm 3’te detaylı anlatılacaktır.  
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Uygulama Çerçevesi – Hedef Grupların Kriterleri 

Kurumlar 

Kanunla ihtilafa düşen gençlerle çalışan ve/veya destekleyen kuruluşlar hedef 

kuruluşlardır. Bu tür kuruluşlar, gençlerin sosyal ve duygusal yetkinliklerini geliştirmeye 

yönelik en son araştırmaların uygulanmasına öncülük edebilir. 

 

Genç Bireyler 

Oyunların pilot uygulaması ve test sürecinde, 326 genç birey eğlenceli, ilgi çekici, 

ihtiyaçlarına uygun ve güvenli bağlam sınırlarında tasarlanmış – tamamiyle psikolojik ve 

eğitimsel araştırma kanıtlarına dayalı- olan oyunlardan faydalanma fırsatına erişti,   

Pilot aşamada, program ve sonrasındaki aktivitelere katılacak çocuklar ve genç bireyler 

aşağıdaki kriterlerden en az birini ve son kriteri karşılamaktaydı: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eğiticiler 

Pilot ve test aşamalarına katılan eğiticiler aşağıda belirtilen kriterlerinden birini 

karşılamaktadır (Katılım göstermek ve sonraki eğitimi almak – bu belgenin önceki kısmı): 

• Devamlı olarak başlatılan eğitim programlarına dahil olan; 

• Toplum içinde, suça sürüklenen çocuklar ve gençlerle çalışan; 

• Projenin ön aşamalarında projeye olan ilgisini ifade eden; 

• Proje aktiviteleriyle ilgili iletişim halinde ve aktivitelerin içinde bulunan; 

• Tüm programa katılım gösterme konusunda isteklilik gösteren; 

• Sonuçta hedef gruba, çocuk ve gençlere ulaşım sağlayan ve onlarla programı 

uygulayan. 

Şekil 5. Hedef Grup Kriterleri 

Rehabilitasyon 
merkezi veya ceza 
infaz kurumunda 
gözetim altında 

olmak 

Çocuk adalet 
sistemi gözetiminde 

olmak(ulusal 
yasalara uygun 

olarak farklı 
süreçlerde) 

Kanunla ihtilafa 
düşme riskinde olmak: 
suçluluk, dezavantajlı 

ve diğerleri 
 

AG4C 
programının 

geliştirilmesi için 
katılıma onay 

vermek 
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Uygulama Bağlamı 

Eğiticilerin açıkça AG4C (DEĞİŞİM İÇİN AKTİF OYUNLAR) metodoloji uygulamasının 

kendilerinin ve gençlerin çalışmakta olduğu düzene ve bağlama uyarlanması gerektiğinin 

farkında olması önemlidir.  Bununla ilgili olarak, her ülkedeki uygulamayı şekillendiren 

bağlamlar arasındaki farklılıkları bu el kitabına dahil etmeyi önemli gördük (Bkz. Tablo 

1): 

• Ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik kurumlarının kültürel arkaplanı: 

Uluslararası standartlarla ortak uyuma rağmen, her ülkenin hizmet sunma şekli 

ve kurumsallığı kendine has kültürel bağlamından evrilmiştir. Bu farklı aşamalar 

ayrıca farklı katılım ve uygulama stratejilerinin gelişimini sağlamaktadır. 

Portekiz’de Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli serbestlik sisteminin 

birleştirilmesiyle önemli bir değişim başlatıldı ve Eğitim Evleri Yöneticisi sadece 

Eylül 2013’ün sonunda aday gösterildi.  

• Sosyal ve ekonomik bir bağlamda belirsizlikler: Neredeyse tüm Avrupa Birliği 

ülkelerinin bir şekilde COVİD-19 pandemi kargaşasıyla karşı karşıya kalmış 

olmasına ragmen, hepsi farklı aşamalarda. Bu nedenle, geleceğe dair belirsizlik 

planlanan aktivitelerin ve bu aktivitelerden elde edilecek çıktıların gelişimini 

önemli oranda etkileyebilir.  

• Uygulama ortaklarınin doğası: Her ülke, kendine özgü yasal yapısıyla ilişki  

uygulama ve etkileriyle katılım sağlamaktadır. Örneğin, Romanya’da, cezaevi 

servisi karşılaştığı engelleri kendisi çözmektedir. Yine de cezaevi hizmetlerine 

yakın olmalarına ragmen, ani değişikliklerle ilgili kolayca sorun yaşayabilecek ve 

projenin hareket tarzını belirleme konusunda düşük kapasitesi olan anahtar ceza 

infaz kurumu sisteminin ortaklarına güvendik.    

• Avrupa Birliği bağlılık zamanlaması: Ortaklığa katılan ülkelerin AB’ye katılım 

tarihleri birbirinden farklıdır, bu durum yasal düzenlemelere ve pratiklere adapte 

olma süreçlerini etkileyebilir.  

• Yasal çerçeve temeli: Örneğin, Portekiz’de, eğitim merkezleri 2012 sonlarına 

kadar Denetimli Serbestlik hizmetlerinin sorumluluğundayken, diğer ülkelerde ise 

ceza infaz kurumlarının sorumluluğundaydı. Gençlerin korunmasına dair diğer 

farklılıklar ve yasal düzenleme çerçevesi proje uygulamasını etkileyebilir.  
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Eğiticiler ve Gençlerden İpuçları 
Bir eğitici olarak, -AG4C (DEĞİŞİM İÇİN AKTİF OYUNLAR)  Eğitici Eğitimi’ni aldınız ya 

da yakın zamanda alacaksınız– Ortak El Kitabı’nın ilk kısmından eğitime ulaşım 

sağlayabilirsiniz. AG4C (DEĞİŞİM İÇİN AKTİF OYUNLAR) metodoloji uygulaması tüm 

eğiticilerin, eğitici eğitimlerini tamamlamasını gerektirmektedir. Eğitimin bazı bileşenleri 

kültürünüzün gerçekliğine ve düzenine göre uyarlanabilir. Önümüzdeki bölümde, 

metodolojiyi uygulayan eğiticilerden alınan genel geribildirimi, yansıtma ve gelişim için 

bazı ipuçlarını sunacağız.   

 

AG4C Duyguları Yönetmeye Yardımcı Olur 

The AG4C (DEĞİŞİM İÇİN AKTİF OYUNLAR) aktiviteleri duyguları yönetmeye, 

kültürel engelleri kaldırmaya, etkileşimi güçlendirmeye, takım oyununa ve 

rekabetsiz işbirliğine yardımcı olur. Ayrıca duygusal olarak iyi hissetmeyi sağlar, 

pozitif dayanışmayı geliştirir, ilgisizlikten uzaklaştırır ve motivasyonu ve 

sosyalleşmeyi artırır. Aktivitenin sonunda eğiticiler sosyal ilişkilerde güçlenme, grup 

dinamiklerinde iyileşme, artmış işbirliği ve yükselen motivasyon gözlemlediler.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Genelde gençler sunulan aktivitelerden hoşlandılar. Çok eğlendiklerinden ve 

çalışmalardan keyif aldıklarından bahsettiler.  

 

 

 
 

 

 

 

“Oyunlar sırasında katılımcılar birbirleriyle iletişim kurmak zorunda 

kaldılar. Takım olarak davranmanın, strateji ve planlamanın, empatinin 

önemini kavradılar. Bir takım üyesinin kararının tüm takımı etkilediğinin 

farkındalığını kazandılar. Özfarkındalıkları arttı ve sorumluluk alarak karar 

vermeyi öğrendiler.” 

 

Türkiye’den bir Eğitici 
 

“farklıydı ve bunu çok sevdim.” 

“kendimi iyi hissettirdi.” 

“Arkadaşlarla oynamak eğlenceliydi” 

 

Romanya’dan gençler 
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Romanya’da, oyunlardan keyif alan ve alışkın olduklarından farklı spor etkinliklerine 

katılma fırsatını takdir eden gençlerden gelen genel geri bildirim olumluydu. Ayrıca, 

cezaevi personeli, süreci ve oyunların uygulanmasını daha kolay bulduklarını belirttiler. 

Bu nedenle, oyunları uygularken yılgın hissetmenize gerek yok! Eğiticilerden alınan 

geri bildirim, oyunların amaca uygun ve uygulanabilirliği yüksek olduğu yönündeydi.  

 

Eğiticiler, akran ilişkisini artıran ve toplumsal rutinleri kıran böyle aktivitelerin devamı 

konusunda istekli olduklarını ifade ettiler.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Muhteşem Oyunlar için En İyi İpuçları! 

Bazı gençler kendi kurumlarında bu tarz oyun ve aktivitelerin de olması gerektiğini işaret 

ettiler (Portekiz).  

Göreyim seni! 

 

 

 

 

 

 

 

Katılımcıların yanıtlarını göz önünde bulundurarak, katılımcı ve eğiticilerin Değişim İçin 

Aktif Oyunlar metodolojisinin, sürecin başında fark edilmese de, toplum içindeki hayata 

dair önemli araçlar sağladığını düşündüğü sonucuna ulaşabiliriz (Portekiz). 

Bunu uyarlamanız için işte bir sebep daha! 

 

“Evet, elbette, aslında bu oyunları uygulamaya devam edeceğiz. Çocuklar 

pek tatminkar, rutinlerinden çıktılar, her gün her gün hep aynı spor 

aktivitelerini yapmaktan uzaklaştılar ve böylece büyük çoğunluk bunu çok 

sevdi.”  

 
İspanya’dan bir Eğitici 

 

“Evet, çünkü bunu çok sevdim.” 

“Evet, çünkü oyunlar eğlenceli.” 

“Evet, çünkü takım çalışmasına katıldım ve yeni 

arkadaşlar edindim.” 

“Evet, çünkü çok sayıda aktivite ve oyuna katılabiliriz.” 

Portekiz’den Genç Bireyler  
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Olumlu ve güçlü bir etki sağlamak için bu oyunlar zaman içinde tekrarlanmalı (İtalya). 

Uygulamayı düşünüyorsanız, sadece nir kez yapmayın! Çok kez uygulamanızı 

öneririz, buna fırsatınız yoksa,  ara sıra da olsa rutini kırmaya çalışın.  

 

AG4C (DEĞİŞİM İÇİN AKTİF OYUNLAR)’deki yaklaşım yenilikçi ve içerik olarak basit, 

böylece benimsenmesi ve uygulanması zor değildir. Öğrenmeyi kolaylaştırma ve 

gençler için eğlenceli ortam sağlama fırsatı sağlıyor (Romanya). 

 

 

 

 

 

 
 
 

AG4C Oturumu ne kadar sürer? 

Her düzenlemedeki lojistiğe bağlı olarak oturum uzunluğu değişecektir, ancak biz (45 

dakikadan fazla sürdüğünde bazı katılımcıların dikkatinin dağıldığı görülmüşse de) 

oturumun 30-60 dakika aralığında sürmesini öneriyoruz. Bazı oyunlar doğal olarak 

diğerlerinden daha uzun sürmektedir. Burada, eğitici uyarlamaları kullanmalı ve bir 

oturumda seviyeye uygun olan olası iki oyun seçmelidir.  

 

The AG4C (DEĞİŞİM İÇİN AKTİF OYUNLAR) aktiviteleri güvenli düzenlemelerin 

çoğunda genel alışılan spor programının içinde yer aldı ve bazı durumlarda diğer spor 

aktivitelerinin (Ör. Futbol) yerine kullanıldı. Duruma ve uygunluğa bağlı olarak her 

gruptaki pilot çalışmanın  süresi farklı uzunluktaydı, sabit bir zaman ayarı olmadı. 

Mesela, Romanya’da 10-15 katılımcılı gruplarla çalışmada aktivite oturumları 2-3 saat 

sürdü.  

 

 

Muhteşem Oyunlar için En İyi İpuçları! 

 

Isınma etkinliği ile başlamak (olumlu dedikodu: birbirlerinin kaynakları hakkında 

geribildirim vermek) (Macaristan). 

“bu yaklaşım yenilikçi olduğu kadar basit.” 

 

Romanya’dan bir Eğitici 
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Yansıtma zamanı! 

• Grup çalışmalarında eğiticiler katılımcılarla grup içinde yansıtma bölümlerini 

uygulamaya çalışmış olsa da, bunun zaman yönetiminde büyük bir problem teşkil 

ettiğini deneyimlediler ve bu yüzden yansıtma bölümlerini bireysel olarak 

uygulamaya karar verdiler. Daha önce de açıkladığımız gibi, oyunların nasıl 

oynandığına dair yansıtmalar çok önemlidir. Bu konuyu hafife almayın. 

Meslektaşlarınız olan eğiticilerin önerdiği üzere, grup perspektifinden bireysele 

uyarlama ihtiyacı duyarsanız zaman ve sıralamayı da göz önünde bulundurun. 

Genç bireylerle oyunlar ve oynarken hissettikleri hakkında konuşmak çok 

önemlidir. Unutmayın ki oyunlar aracılığıyla öğreniyorlar, öğrendiklerinin ve 

başarılarının farkında olmaları gerekiyor! 

 
 
 

Oturumu Planlama 

Eğitimcilerin oturum planlamada boğulmasını istemiyoruz, bu yüzden bu planlama 

basitçe mobil uygulamada Oyun Kartlarında yapıldı. Eğiticilerin vermesi gereken karar 

sadece hangi oyunun oturuma uygun olduğu. Önemli olan kısım yansıtma için yeterli 

zaman ayırmak (bu anahtardır) – önerimiz 10-15 dakikadır.  

 

İtalya’da her toplumun kullanıcılarının ihtiyaçlarına (grubun oyun eğilimine, motor 

hareketliliğine ve demografik özelliklerine) ve düzenlemelerdeki kamusal ve özel 

alanların uygunluğuna dayalı olarak  seçildi. İspanya’da, her grup seviye başına 3’er 

oturum (toplamda 9 oturum) gerçekleştirdi (‘Hanoi Kulesi’ ve ‘Sığınak İnşası’ dışındaki 

tüm oyunlar test edildi). 

 

Oyunları planlama konusunda size destek olması için oyunların pratik gösterimini sunan 

AG4C (DEĞİŞİM İÇİN AKTİF OYUNLAR) video listesi’ne erişim sağlayabilirsiniz. 

 
 
 

Muhteşem Oyunlar için En İyi İpuçları! 

Oyun ‘Kaçış Rotası’: üç kurumun ikisi, katılımcıların görevlere odaklanmasını 

korumanın bu aktivite için daha fazla mücadele gerektirdiğini fark etti. Bu bilginin 

https://www.youtube.com/watch?v=AYfcNU8s56Y&list=PLjXJnMYLbgKMUHp2uweSx2Gmv3WHE7282
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ışığında, eğiticilerin takım üyeleri için farklı roller sunmasını öneriyoruz (Ör. Grup lideri, 

harita taşıyıcı). 

 

Oyunların güçlü yanları kolay, çeşitli ve grup bazlı (İtalya). Farklı yaşlardan gençlerle 

uygulamayı yapabilirsiniz, tek ihtiyacınız olan şey uyarlamak. 

 

Top içeren oyunlar (‘4 yönlü voleybol’, ‘Köşe Topu’) gençler tarafından en çok 

sevilenlerdi. Diğerleri ‘Sızdıran Kova’, ‘Oluk Topu’, ‘Hanoi Kulesi’ and ‘Sığınak İnşası’ 

(İtalya). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dili doğru kullanmak: 

• Sözlü iletişimi gerektiren oyunlarda dil bir engel olabilir (İtalya). 

• Gençlerde düşük okur yazarlık: Okuma, yazma, yazılı bilginin ne ifade ettiğini, 

kuralları anlama, vb (Romanya). Yabancı genç bireylerin de dahil olduğu bir 

düzenekte çalışıyorsanız, ifade edilen bu zorlukların farkında olmalısınız. Ayrıca, 

konuşma ve/veya anlama güçlüğü olan bireylerle çalışıyorsanız kurallar hakkında 

iletişim için başka bir yöntem bulmanız gerekecektir. Oynayabileceklerdir. Sadece 

mesajı onrın anlayabileceği şekilde uyarlamanız gerek.  

• Katılımcıların oyunlara bağlı kalmasına rağmen formlardaki yanıtlardan anlaşılan 

o ki yazma içeren aktivitelerde çok ilgi göstermiyorlar. Anketlerin yanıt oranı 

özellikle katılımcıların yanıtlarını savunmaları gereken sorularda daha düşük 

Bunun için, eğiticilerin gençlere soruları yanıtlama aşamasında mesela bire bir 

yardımcı olmalarını öneriyoruz. İyi oluşlarını anlama amacıyla iyi oluş ölçeğini 

uygulamadan önce ve sonra uygulamanız gerektiği için, yardımınız çok önemli. 

Lütfen, bunun gençlerin çok da ilgisini çekmeyen bir şey olduğunu göz önünde 

bulundurun.  

“En sevdiğim oyun ‘Oluk Topu’ çünkü topu zemine düşürmemek 

ve aynı zamanda da diğer takıma karşı kazanmak için çok 

dikkatli ve akıllı olmak zorundaydık.” 

“‘4 Yönlü Voleybol’ ve ‘İstila’ oyunlarında eğlendik çünkü 

aramızda suç ortaklığı ve işbirliği olan olaylı oyunlardı.” 

 

İtalya’dan Gençler 
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• Yeterlilikleri hareket halinde fark etme konusunda endişeliyseniz, AG4C 

websitesindeki yeterlilik videosunu izlemeniz çalıştığınız gençlerin hangi aşamada 

olduğunu ve nasıl geliştiğini anlama konusunda size yardımcı olabilir. 

 
 

Oyunlar hangi sıralamada oynanmalı? 

Seviyeleri 1’den 3’e sırayla ilerleyebilirsiniz, ancak grubun ilgi ve oyunlara verdiği yanıta 

göre uyarlama yapmak konusunda özgürsünüz. Ayrıca bir oyunu tekrar oynama veya 

sonraki bir oturumda yineleme fırsatlarınız veya ihtiyacınız da olabilir.  

 

Eğiticiler oyunun yönergelerini basitleştirebilir ve defalarca tekrarlayabilir. Bazı gençler 

diğerlerinin kendi spor performanslarıyla ilgili yargılamalarından çekinebilirler. Oyunların 

uygulaması sırasında bunu da göz önünde bulundurmalısınız.  

 
 

Muhteşem Oyunlar için En İyi İpuçları! 

Oyunu grubunuza uyarlamak 

 

 

 

 

 

Bazı oyunların zorluk seviyesi düşük olduğu için katılımcılar ilgisini koruyamayabiliyor, 

bu yüzden oyunlar daha zor olmak üzere uyarlanabilir (Portekiz). Sizin işiniz işte tam 

da bu! Bazı gruplarla çalışırken oyunun seviyesini artırmak veya daha zorlayıcı 

uyarlamalar yapmaya ihtiyaç duyabilirsiniz, bazı gruplarla da seviyeyi düşürüp daha 

basit bir uyarlama yapmanız gerekebilir. Eğitici olarak, önünüzdeki grubu ölçerek 

gerekli uyarlamayı sizzler yapacaksınızç Endişelenmeyin, uyarlamalar size kolay 

gelecek, uygulaması size çok da zorlamayacaktır. Bazen genç bireyler fikir sunar ve 

bu fikri uygulayıp uygulamamak sizin takdirinizdir.  

 

‘Kaçış Rotası’ ve ‘Sığınak İnşası’ dil meselesi ve farklı malzemeleri gerektitmesi 

nedeniyle mücadele gerektiren oyunlar olarak düşünüldü (İtalya). Eğiticilerin Oyun 

Kartlarına erişim sağlayarak, oyunun gruba uyarlanmasıyla ilgili önerileri içeren 

“AG4C metodolojisi katılımcılara yeni bir şey öğrenmek için daha 

motive ve meraklı olma fırsatı sunuyor. Ayrıca gençlerin takım 

ruhunu, iletişimini ve motor becerilerini kuvvetlendiriyor.” 

Portekiz’den bir Eğitici 
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Uyarlamalar bölümünü okumasını öneriyoruz.  Oyunu kolaylaştırabilir veya farklı 

ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Bunlar önerilerdir, bu satırların arasına eklemek 

istedikleriniz konusunda kendinizi özgür hissedebilirsiniz.  

 

İtalya’da, gençler için en beğenilen oyunlar: ‘Bataklık Geçmece ’, ‘Kaçış Rotası’, ‘Oluk 

Topu’, ‘İstila’, ‘Köşe Topu’, ‘Hanoi Kulesi’, ve ‘Sızdıran Kova’ oldu. Bunun nedeni, 

katılımcıların bu oyunlarda kendilerini “iyi” hissetmeleri ya da voleybol ve futbol gibi 

oyunlara benzemeleriydi. ‘Hanoi Kulesi’, akıl yürütme ve yansıtma gerektirdiği için; 

‘Örümcek Ağı’ yardımlaşmayı içerdiği için sevildi. Bu oyunlar, harika başlangıç 

oyunları olabilir! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oyunlar nerde oynanmalı? 

Her kurumun oyunları uygulamak için farklı bir alanı var.  Uygulama programının 

başlamasından önce karşılaşılabilecek bu gibi zorlukları içeren bir analiz yapılmasını 

öneriyoruz. Proje websitesindeki ortak kılavuzun 3. Kısmındaki material listesini control 

edin ve ihtiyacınız olanların kurumunuzda olup olmadığını, olmayanların alınması için 

imkanlarınızı, mevcut ekipmanların nasıl uyarlanabileceğini değerlendirin. Yalnızca 

listedeki malzemelere sahip olmadığınız için AG4C metodolojisini uygulama 

konusunda cesaretinizin kırılmasına izin vermeyin. Materyallerin çoğu, kolayca 

başka malzemelerle yer değiştirilebilir ve uyarlanabilir, satin almak zorunda değilsiniz. 

Örneğin Portekiz’de Örümcek Ağı oyununda halat yerine likralı kurdeleler kullanıldı.  

 

Muhteşem Oyunlar için En İyi İpuçları! 

Mücadelelerin üstesinden gelmek 

“En sevdiğim oyun ‘Bataklık Geçmece’ çünkü ben diğer çocuklardan daha 

hızlıydım.” 

“Köşe Topu” çünkü futbolla ilişkili bir oyun ve futbol en sevdiğim spordur.” 

“En sevdiğim oyun ‘Sızdıran Kova’ çünkü arkadaşımla eğlendim.” 

“En sevdiğim oyun ‘Kaçış Rotası’ çünkü ben diğerlerinden önce doğru yolu 

buldum  

 

İtalya’dan Gençler 
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Gençler ‘Oluk Topu’ oyununda zorluk seviyesini dengelemek için farklı rotaların 

eklenebileceğini belirtti. Işaret edilen zorluklardan biri topu kovanın içine sokmaktı. Bu 

şekilde uyarlanan oyunda katılımcılar daha fazla işbirliği sağladılar (Portekiz). 

Bazen genç bireyler,voyunun gidişatıyla ilgili nasıl hissettikleri veya nasıl 

ilerlemesini istedikleri hakkında kendiliğinden geri bildirim verirler. Katkılarına 

onay veriyorsanız bunu ifade edin, böylece kendilerini daha güçlendirilmiş 

hissedecekler; onaylamıyorsanız bir alternatif sunun ve olacakları izleyin! Bu da 

aslında onların öğrenme deneyiminin bir parçasıdır. Oyunların asıl amacının, 

gençlerin sosyal, ahlkş ve duygusal yeterliliklerini geliştirmek olduğunu aklınızdan 

çıkarmayın.  

 

‘Bataklık Geçmece’ oyununda fiziksel bağlantı kurma, dürtü ve kaygı yönetme 

konularında bazı unsurlar zorlayıcıydı. Zorluğu artırmak için stratejiler edinilebileceği 

gösterildi. Gösterilen zayıflıklardan biri koniler arasındaki mesafeydi (Portekiz).  

Genç bireyler oyunu zor bulurlarsa, Portekiz uyarlamasını da düşünebilirsiniz.  

 

Eğiticiler malzemeleri değerli ve uygun buldu. Malzemeleri organize ederken ve 

malzemelerle inşa ederken çözümleri bulmak için problem çözme yeterliliklerine yer 

vererek takım olarak çalıştılar (eğiticilerin çözümleri bulmaları için gençleri 

cesaretlendirmelerini öneriyoruz). Eğitim materyalleri ve araçlar (Kartlar, PowerPoint 

sunumları, eğitim kayıtları, videolar) aktivitelerin uygulanmasında temel bir yer 

tutmaktaydı (İtalya). 

 

CESIE tarafından sağlanan ve seçilen malzemeler genelde kullanışlı, uygun ve faydalı 

görüldü. ‘Sığınak İnşası’ oyunu için, tüm topluluklar lokal olarak bulunan diğer 

malzemeleri de kullandı. Ek olarak, bazı gençler ağı birleştirmek gibi teknik zorluklarla 

karşılaşt ki bu zorluklar gençlerin problem çözme yeterliliklerini aktive etti (İtalya). 

İtalyan geri bildiriminden de göreceğiniz üzere, malzemeler önemlidir ancak listede 

belirtilen malzemenin aynısı olmak zorunda da değildir. Zaten elinizde olan 

malzemelerle de başarıyla oyunu uygulayabilirsiniz! 

 

Ekipman ve fiziksel alanı düşünmek 
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• Eğiticiler uygulama düzeneğiyle ilgili farklılıkların altını çizdi. Gözetim 

merkezlerinde zamanlama, hareket özgürlüğü ve mevcut materyal gibi sınırlılıklar 

var (İspanya). Eğiticilerin kendi bağlamlarına uygun olarak mevcut kaynaklarla 

ilgili bir strateji yaratabilmesi için, programın uygulanmasından önce bu konularla 

ilgili analiz yapılmasını öneriyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grubun gelişimini gözden geçirme 

Eğitici olarak, oyunların seviye ve odağını koruyarak uyarlama yapma ve grubun 

gelişimini gözden geçirme özgür olmalısınız. Düzeneklerde grup genişliği oturum 

uzunluğunu etkileyebilir. Daha geniş grupların organize olması örneğin daha çok vakşit 

alacaktır.  

 
 

Muhteşem Oyunlar için En İyi İpuçları! 

Vites Değiştirme! 

‘Branda Alabora’ oyunu: Bu oyun çok kolay olduğu için, oyunun zorluk seviyesinin 

artırılması zamanın kısaltılması önerildi. Bu oyunda çok fazla iletişim vardı ve bazı 

unsurlar öne çıktı (Portekiz). 

 

‘Örümcek Ağı’ oyunu: materyalın en iyisi olmadığı düşünüldü ve likralı kurdele 

kullanımı önerildi (halatlara erişim olmadığından Oyun Kartında önerilen şekilde) 

Tanımlanan temel zorluk ağa dokunmadan geçmekti (Portekiz). 

 

Gözetim altındaki çocuğu yeniden entegre etmek konusunda ilerleyebilmek için kaç 

aracımız olduğuna odaklanmalıyız. Deneysel eğitim çok gerekli ve kıymetli bir araç. 

“En büyük zayıflık ortam. Kurumda zaman ve alan 

sınırlılıklarımız var. Bunu diğer aktivitelerle koordine etmek 

zorunda kalıyoruz. Ayrıca oyunları istediğimiz gibi 

uygulayabilmek için de sınırlılıklarımız var.Uygulayabilmiş 

olmamıza ragmen, onları ortama ve günlük işleyişe uyarlamak 

durumundayız..” 

İspanya’dan bir Eğitici  
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Amaç sadece bunu ıslahevi (Çocuk eğitim evi) sistemine olası bir proje olarak katmak 

değil, ayrıca bunu sistemin rutin bir parçasına çevirmek. (eğiticilerin oyunları kurumun 

günlük işleyişi haline getirmelerini öneriyoruz) (Macaristan). 

 

 

 

 

 

 

 

Bazı topluluklar seçili aktiviteleri bir günde uygulamayı, diğerleri ise iki veya üç günde 

tamamlamayı tercih etti (İtalya). Sizin, genç bireylerin ve kurumunuzun koşullarına 

uygun olanı uygulamak konusunda özgürsünüz. Bir uygulamayı her planladığınızda 

farklı bir format da seçebilirsiniz elbette. Örneğin,bu ay 3 gün uygulama yapmaya 

karar vermişsinizdir ancak sonraki ay sadece 2 gün uygulayabileceksinizdir. Ya da her 

ay bir gün uygulama yaparsınız. Düzenli olmayan bir zaman planlaması da kabul 

edilebilir. 

 

Aktivitelerin ve oyunların, yaşı daha ileri bireyler ve engelliler için faydasının düşük 

olduğu, ancak özellikle madde bağımlılığıyla savaşan bireyler ve etkileşim zorluğu 

yaşayarak kendini izole etme eğiliminde olan kişiler için daha faydalı olduğu 

gözlemlenmiştir (İtalya). Lütfen bu önemli geri bildirimi dikkate alın.  

 

Hareketliliği azaltılmış insanlar için, ayrıca uyum sağlama gerekecektir. Hala fziksel 

aktiviteye ihtiyaçları mevcut ancak belki AG4C (DEĞİŞİM İÇİN AKTİF OYUNLAR) 

aktiviteleri kadar değil (Romanya). 

 

Tekrar tekrar deneyin! 

Bazı eğiticilerin pilot uygulamadan önce her oyunu en az bir kez deneyimlemiş 

olmasına ragmen, pilot çalışma süresince bazı oyunlar için yeterli gelişimi 

sağlayamamış oldukları geri bildirimini verdiler. Ancak, pilot çalışmadan sonar, 

eğiticiler katılımcılarla oyunları oynatmaya devam ettikçe oyunları daha iyi 

yönetebileceklerine inandılar. (Pratik mükemmelliğe götürür!) (Türkiye). 

“Toplumu güçlendiriyor ve oyunu çocukların grubunda büyük bir 

bir arada tutucu şeklinde deneyimliyor, bu da kendini kurumsal 

hayatın mesela okulda birbirine destek olan öğrenci çiftleri gibi, 

pek çok farklı alanında gösteriyor” 

Macaristan’dan bir Eğitici  
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Uygulama öncesini ve sonrasını karşılaştırarak 

değerlendirme 

Yeterlilikler geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış Warwick Edinburgh Mental İyi 

Oluş Ölçeği (WEMHWBS) ile yeterlilikler ölçüldü – öntest ve sontest olarak 

kullanılabilecek basit 14 soruluk anket şeklinde. Eğiticiler ayrıca materyaller, manueller 

ve araçların kullanımı ile ilgili de geri bildirim verdiler.  

 
 

Muhteşem Oyunlar için En İyi İpuçları! 

 

Zor fikirleri anlamak 

 

14 soruluk anketteki bağlamı anlamak bazı gençler için zordu: duyguları tanımlayıp 

ifade etmek konusunda güçlük yaşadılar. Sondaki iki açık uçlu soruyu anlamak ve 

ifade etmek de ayrıca katılımcılar için kolay olmadı (İtalya). 

 

Katılımcıların çoğu oyunları gerçekleştirirken herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Oyunun 

seyrini hızlıca anlamak konusunda zorluk yaşayanlar oldu bu yüzden bazı durumlarda 

oyunun seyrini defalarca açıklamak gerekti. Çok dilliliğin oyunun  hedefleri ve 

kurallarıyla ilgili yanlış anlaşılmalara neden olabileceği de rapor edildi. Bazı insanlar 

fiziksel performanslarıyla ilgililerdi (İtalya). Eğitici olarak şüpheleri (genelde iletişime 

dair) ve performans korkusunu gidermek sizin işiniz.  

Ceza infaz kurumunda çalışmakta olan, herhangi bir spor eğitimi arkaplanı olmayan  

eğiticiler, spor aktiviteleriyle ilgili uzmanlığı olan iş arkadaşlarından ek destek almaya 

“Pilot uygulamadan sonar, oyunları uygulama konusunda daha yeterli 

olduğumu ve deneyimlediğim tüm oyunları yükümlülerle 

uygulayabileceğimi düşünüyorum." 

“Oyunlar başlamadan önce bir eğitim verilebilir böylece tüm 

katılımcılar oyunların amacına uygun olarak tam fayda sağlayabilir.” 

 

Türkiye’den bir Eğitici  
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ihtiyaç duyabilirler (Romanya). İş arkadaşlarınız veya çevrenizdeki insanlaerdan 

Yardım istemek konusunda çekingen davranmayın. Unutmayın, bu aynı zamanda 

sizin için de bir öğrenme fırsatıdır. 

 

İspanyol geribildiriminde, gençler oyunların sosyal farkındalık, ilişki yeterlilikleri ve 

kişinin kendine olan güvenini kazanmaya yardımcı olduğunu, fiziksel yeterlilikleri (hız, 

çeviklik vb) de geliştirme konusunda etkili olduğunun altını çizdiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

“Öğrenme, takım çalışması, hız, çeviklik ve eğiticilerle uyumu sağlamak 

için...kişinin kendisini ve diğerlerini tanıması için neyin önemli neyin 

önemsiz olduğunu nasıl düşünüp değerlendireceğini öğrenmek için çok 

faydalı.” 

“Çok gülüyorsun, diğerleriyle beraber gülüyorsun. Sana gülmüyorlar, sen 

onlarla beraber gülüyorsun. Yani, başarısız olursan kimse bunu sorun 

etmez, bu konuyla ilgili olumsuz davranmaz.” 

“Oyunlardan önce çok daha fazla çekingenlik olduğu için embarrassment, 

kendimizden çok emin değildik.” 

 

İspanya'dan Gençler 
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AG4C Mobil Uygulaması - Özellikler 
 
Değişim İçin Aktif Oyunlar, denetim ve gözetim altında ya da yükümlü olan 

gençleri öğrenme ortamı ve materyalleri açısından yenilikçi bir çerçeve 

geliştirerek; sosyal içerme, eğitim, ve işe alınırlık alanlarında kolaylaştırıcı olmak 

için anahtar yeterlilikleri edinme konusunda desteklemektedir.  

 

AG4C (DEĞİŞİM İÇİN AKTİF OYUNLAR) Mobil uygulaması, oyunlarla ilgili tüm 

detaylara tam erişime izin verdiği için ve eğitim programının tümünün sunum ve 

yönetimine rehberlik ettiği için değerli bir araç. Bu mobil uygulama 7 farklı dile çevrildi: 

İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Macarca, İtalyanca, Romence ve Türkçe. 

 

Mobil uygulama hakkında detaylı bilgi için lütfen Android ve iOS cihazlarınıza 

uygulamayı indiriniz. 

 

Android versiyonu indirmek için buraya tıklayınız. 

  

iOS versiyonu indirmek için buraya tıklayınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. AG4C Mobil Uygulaması. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubi.ag4c
https://apps.apple.com/tt/app/ag4c/id1597289801
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01. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG4C (DEĞİŞİM İÇİN AKTİF OYUNLAR) mobil 

uygulamasıyla, yeni bir sınıf yaratmak, öğrencileri 

eklemek ve bu öğrencileri değerlendirmek için hesap 

oluşturabilir ve giriş yapabilirsiniz.  

Mobil uygulamayı indirip kurduktan sonra hesap 

oluşturmanız ve kimlik bilgilerinizi girmeniz gereklidir. 

(Bkz. Şekil 7). Bu sırada doğru dili seçtiğinizden emin 

olun yoksa uygulamanın içerik dili İngilizce olarak 

kalacaktır. 

Sonrasında, giriş ekranına ulaşacaksınız. Ana 

menüye erişmek ve yapmak istediğinize karar vermek 

için erişim menüsünün üstündeki sekmeye 

tıklamalısınız.  

 

Şekil 7. Mobil Uygulamanın 
Giriş Menüsü 

Oyunlar (Şekil 8)’a erişim sağlayabilirsiniz, Oyun 

Kartlarının tüm içeriği, açmak için bir oyunu 

seçtiğinizde gösterilecektir. Ayrıca oyunların Pratik 

gösterimini sunan AG4C (DEĞİŞİM İÇİN AKTİF 

OYUNLAR) video listesi ne de erişim 

sağlayacaksınız. 

Mobil Uygulama içinde, sınıfları listeleme, sınıf 

yaratma ve sınıflara öğrenci ekleme seçenekleriniz de 

olacak. (Ana Menüden “Kayıt//liste” seçmelisiniz). 

 

Şekil 8. Oyun Listesi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AYfcNU8s56Y&list=PLjXJnMYLbgKMUHp2uweSx2Gmv3WHE7282
https://www.youtube.com/watch?v=AYfcNU8s56Y&list=PLjXJnMYLbgKMUHp2uweSx2Gmv3WHE7282
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03. 
 

 

 

 

 

 

 

04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca sınıfınızı ve/veya öğrencilerinizi 

puanlayabileceksiniz. Oyun Kartlarında bahsedilen 3 

seviyeyi göz önüne alarak tanımlanmış yeterliliklerini 

Şekil 9’da görüldüğü şekilde değerlendireceksiniz.  

(Ortaya çıkması – 1 yıldız; Gelişmesi – 2 yıldız ve 

Yerleşmesi 3 yıldız). 

 

Şekil 9. Öğrencinizi ve/veya 
sınıfınızı değerlendirin 

 

Mobil Uygulama, öğrencinin farklı zmaanlardaki 

gelişimini ve yeterlilikleri kazanma sürecini takip 

etmenize imkan sağlar. 

 

Şekil 10. Öğrenci gelişim çizelgesi 

WEMWBS ölçeği ile ilgili tüm verileri depolamak ve mobil 

uygulamaya yerleştirmek de mümkündür. (Bkz. Şekil 11). 

Bu şekilde tüm veri depolanması ve oturum hazırlanması 

parmaklarınızın ucunda, ve gençlerle oyunları uygularken 

oyunlarda şüpheli durumları çözmek için mobil 

uygulamanın kontrolünü telefon veya tabletinizden 

sağlayabilirsiniz. 

 
Şekil 11. Mobil WEMWBS Ölçeği 
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AG4C (DEĞİŞİM İÇİN AKTİF OYUNLAR) metodolojisini uygulama süreci, başarılı 

uygulama, veri depolama ve analiz için çok önemli bir gereksinim olan farklı 

değerlendirme ve anketlerin uygulamasını (Ör. Metodolojinin hedef gruba uygunluğu, 

oyunların uyarlamaları vb) içerir. Aşağıdaki çizelgede uygulama ölçümlerinin kısa 

tanıtımını ve eğitimde hangi noktalarda uygulanmaları gerektiğini sunuyoruz (bu 

ölçeklere sonraki sayfalarda ulaşabilirsiniz).2 

 

Ölçme Araçları  Kısa Tanım Zaman aralığı 

 1. Warwick-

Edinburgh Mental 

İyi Oluş Ölçeği 

(WEMWBS) 

Bu ölçek AG4C (DEĞİŞİM İÇİN AKTİF 

OYUNLAR) programının 

uygulamasından önce ve sonar 

duygusal ve sosyal yeterlilikleri 

ölçmenize yardımcı olur, böylece siz ve 

genç gelişimi görebilirsiniz.  

Programın 

uygulamasından 

önce ve 

uygulamadan sonar 

2. Oyun Gözlem 

Çizelgesi  

Bu gözlem çizelgesi oyun sırasında 

katılımcının etkileşimi, mücadeleleri ve 

çözümleriyle ilgili süreci 

gözlemlemenize yardımcı olur.  

Her oyun/oturumdan 

sonar 

3. Eğiticinin 

Eğitim Sonrası 

Anketi  

Program materyallerinin ve 

kaynaklarının faydalılığı hakkında geri 

bildirim/very toplama; gençlerin 

programa ne ölçüde yanıt verdiklerine 

dair bakış açısını kaydetme – bu kısım 

zorunlu değildir, düzenleme bu bilgiye 

ihtiyaç duymasına bağlı olarak 

kullanılabilir.  

Programın 

uygulanmasından 

sonar 

4. Gençlerin 

sosyal ve 

duygusal 

yeterliliklerini 

değerlendirme 

Öğrenicilerin her oyundan sonraki 

yeterliliklerini, oyunun gereklilikleriyle 

kıyaslayarak ne kadar iyi yaptıklarını 

değerlendirmenize yardımcı olur.  

Her oyun 

uygulamasından / 

seviyeden sonra 

Tablo 1. AG4C Implementation Assessments. 

 

 
 
2 Değerlendirmelere dair detaylı bilgi için, AG4C websitesine erişim sağlayabilirsiniz. 
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 Şekil 12. Warwick-Edinburgh İyi Oluş Ölçeği (WEMWBS). 
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 36 

 
 
 

Şekil 13. Oyun Gözlem Çizelgesi. 
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Şekil 14. Eğitim Sonrası Eğitici Anketi 
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Şekil 15. Genç Bireylerin Sosyal ve Duygusal yeterliliklerini Derecelendierme 
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Oyunları oynarken, prosedür sonuçtan daha önemlidir, bu durum katılımcıları 

performans kaygısından, hata yapma hüsranından ve yargılanma korkusundan kurtarır.  

 

Grupların içinde yer alarak oynamak, diğerleriyle karşılaşma imkanı sunar. 

Sosyalleşmek kurallara göre ilişki kurmak, diğerlerinin iradesini kabul etmek, savunacağı 

fikrin sebeplerini açıklamak, uzlaşmak, işbirliği kurmak ve şiddete başvurmadan rekabet 

etmek anlamına gelir.  

 

Eğiticilerin pilot aşama sırasındaki geri bildirimlerinde, Romanya’dan bir eğitici şöyle 

ifade etti: “Öğrendiklerinin farkında olmadan öğreniyorlar, bu yüzden bu çalışma onları 

eğitim aktivitelerine katmak için harika bir fırsat.” Bu ifade, pilot deneyimdeki bazı anahtar 

öğrenme süreçlerini düşündürüyor: 

• Öğrenme ve yeterlilik gelişimini kasıtlı sürece çevirme: bunun sport aktivitelerinin 

içinde olması, bunu ikincil yapmaz.  

• Çok az sayıda eğiticinin pedagojik/ eğitim bilimlerine dayalı arkaplanı var, bu 

sebeple AG4C (DEĞİŞİM İÇİN AKTİF OYUNLAR) metodolojisini anlamak ve 

yorumlamak için desteğe ihtiyaç duyabilirler.   

• Gençleri süreç boyunca bilinçli öğrenciler olmaları yönünde teşvik etmek ve 

desteklemek. Bu gençler eğitim ve öğrenme ile yoğun oranda mesafeliler, bu 

yüzden her şeyden önce yapmamız gereken şey bu boşluğu azaltmaya 

çalışmaktır. Oyunların uygulanmasından önceki ön hazırlık adımı (öğrenmeye 

katılım aktiviteleri formunda) çok yararlı olacaktır.   

 

Pilot çalışmadan elde edilen veriler AG4C (DEĞİŞİM İÇİN AKTİF OYUNLAR) 

oyunlarının gençlerin özellikle işbirliği ruhu, takım çalışması ve kişilerarası 

ilişkilere ilişkin yeterliliklerini anlamlı ölçüde geliştirdiğini kanıtlıyor.  

 

AG4C (DEĞİŞİM İÇİN AKTİF OYUNLAR) ortaklığı adına, bu el kitabının metodolojiyi 

uygularken sizing için yararlı olmasını umuyoruz. Ne zaman bir aşamayı veya unsuru 

hatırlamaya ihtiyaç duysanız lütfen el kitabına tekrar başvurun. 
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