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John Dewey’in “Teknoloji girdiği her ortamı değişime zorlar” sözü sosyal 
bilimlerde nadiren karşılaştığımız matematik formülleri gibi. Her yerde ve her 
zaman çalışıyor. Babalarımızdan, çocukluklarında çorapları iç içe geçirerek 
yaptıkları maçları duyardık. Bizim zamanımızda arada kablosu olduğu halde 
“uzaktan kumandalı” denilen bir pilli araba sahibi olmak erkek çocukları için 
bir ayrıcalıktı. Hele bir de elinde vurduğun yönün tersine gitse bile plastik topun 
varsa, mahallenin kralı olurdun! Bu cümleleri kadın okurlarımız kendilerine göre 
değiştirerek yorumlayabilirler. 

Melez oyun ortamları Doç.Dr. Selçuk Özdemir

Bilişim Garaj Akademisi Kurucusu

Tahmin ediyorum, kısa bir zaman içerisinde belediyelerin gelen çocuğu tanıyacak, ona katıldığı 
oyun etkinlikleri için puan/bonus/ödül verecek türden dijital özelliklerin de eklendiği oyun 
parkları kurduğunu duymaya başlayacağız. Çocuk fiziksel olarak katıldığı bir grup oyunu 
sonucunda elde ettiği puanları belki de akşam bilgisayar başına geçince kullanabilecek ve 
oyununa sanal dünyada devam edebilecek.

Eğitimcilerin son yıllarda geleneksel yüz yüze öğrenme ortamları ile web tabanlı uzaktan 
eğitim ortamlarının beraber kullanıldığı yeni öğretim tasarımı “harmanlanmış (melez) öğrenme 
ortamlarına” benzer şekilde çocuklarımızın oynaması için de harmanlanmış (melez) oyun 
parklarına olan ihtiyaç belirginleşiyor.

İ
lk önce video oyunlar, arından PC/dizüstü bilgisayarlar, ardından 
internet ve şimdi de sürekli internete bağlı mobil cihazlar çocuklarda 
oyun kavramını tamamen değiştirdi. Bu kavram değişikliği ister 
istemez bugünün teknolojilerinden yoksun büyüyen anne-babaları 
ciddi bir sorunla karşı karşıya bıraktı: “Peki, çocuğumun fiziksel 
hareketliliğini nasıl sağlayacağım?”

Günümüz anne-baba ve eğitimcilerinin ortak şikâyeti: “Çocuklar bilişim 
araçları ile daha fazla zaman harcarken fiziksel olarak hareketli oldukları 
oyunları daha az oynar oldular.” Çocuklar dışarıdaki oyun parkları yerine 
içerideki bilgisayar oyunlarını veya sosyal medyayı tercih edebiliyorlar. Acaba 
bu çocuklar fiziksel olarak katılabilecekleri dijital oyunların da bulunduğu 
çocuk parklarından hoşlanırlar mı? Arkadaşları ile beraber koşarak 
oynayabilecekleri dijital oyunların bulunduğu çocuk parkları?

Çocukların erken yaşlarda oynadıkları oyunların ilerleyen yıllarda özellikle 
diğer insanlarla girecekleri etkileşimlerin türünü belirlemede etkili olduğu 
biliniyor. Varolan teknolojiler, çocukların motivasyonunu sağlayacak, 
oyun içinde yer almaktan mutlu olacakları, diğer çocuklarla da oynamak 
isteyebilecekleri türden özellikler barındırmaktadır. Bu durumda, acaba 
interaktif dijital oyunların entegre edildiği oyun parkları, çocukların 
arkadaşlarıyla beraber koşarak, zıplayarak ve düşerek zaman geçirmekten 
mutluluk duyacakları alanlar haline gelir mi?
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