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1. Giriş
WizeFloor, gündüz bakım merkezlerinde, okullarda ve özel ihtiyaçları olan çocuklar için
tasarlanmış öğrenme için etkileşimli bir zemindir. WizeFloor, oyun ve fiziksel aktivite
yoluyla kolektif ve farklı öğrenme stillerini ve ihtiyaçlarını teşvik eder.
Tavandaki bir projektörden zemine farklı oyunlar yansıtılmaktadır. Öğrenciler ellerini ve ayaklarını
zeminle etkileşim kurmak için kullanırlar, böylece oyundaki tüm sorunları eğlenerek çözebilirler.
Zeminde birden fazla öğrenci aynı anda oynayabilmektedir.
Bu platformla çalışmanın çok farklı
yolları olduğu için Wizefloor öğrenci
tarafından yönlendirilerek entegre
sınıf eğitimi için kullanılabilmektedir.
Çocuklar ve öğretmenler platformu
kullanarak kendi oyunlarını
tasarlayarak, bu oyunları sisteme
girerek el ve ayaklarını kullanarak
oynayabilir. Bu öğrenme oyunları
bulutta saklanır ve diğer kullanıcıların
oyunlarını bulmak ve kullanmak da mümkün olan WizeFloor topluluğuyla kolayca paylaşılabilir.
Oyunların düzenlenmesi ve keşfedilmesi, PC, tablet ve telefon da dahil olmak üzere herhangi
bir platform üzerinden yapılabilir.
Her konuda ve her seviyede müfredatla düzenlenmiş etkinliklerde kullanılabilecek zemin için
birkaç uygulama mevcuttur. Sınavlar, geometri oyunları, sunum araçları, balon oyunları,
sandıkların yanı sıra futbol ve piyon da dahil olmak üzere öğrencilerin boş vakitlerinde oynayacakları
oyunlar sistemde mevcuttur. Bu uygulamalar, öğrencilerin işbirliğini teşvik edecek şekilde
tasarlanmıştır.
Bir etkinlik tamamlandığında çocuklar diğer okullardaki öğrencilerle puanlarını kıyaslayabilirler.
Sonuçlar bir sunucuya da yüklenir, böylece öğretmen, çocuklar için
iyileştirme alanlarını belirlemek için cevapları gözden geçirebilir.
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WizeFloor'un kullanımı ile ilgili yapılan araştırmalarda, eğitimsel öğrenmenin fiziksel aktivite ile
bilgiyi hatırlama yeteneği sayesinde güçlendiği sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda oynanan
oyunlarla etkinlikler öğrenciler için eğlenceli hale de gelmektedir.

2. Tarihçe
WizeFloor, Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi ve Alexandra Enstitüsü’nde neredeyse dokuz yıllık
araştırma ve ürün geliştirme üzerine kurulmuştur. Bütün süreç boyunca Danimarka okulları ve
günlük bakım merkezleri katılımcı bir tasarım süreci ile katkıda bulunmuşlardır. Sonuç olarak,
uluslararası konferanslarda birden fazla araştırma makalesi kabul edildi ve ürünümüz eğitimde
"Best of the Best" olarak Red Dot Award kazandı (Wisdom Well olarak şimdi uluslararası alanda
"WizeFloor" olarak yeniden markalaştı).
2016'da "Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme için BİT araçları - web tabanlı olmayan" kategorisinde
Bett Ödülü'ne aday oldu.

WizeFloor, Danimarka'da birçok okul, günlük
bakım merkezi ve hastanede kurulu olarak güçlü
bir müşteri tabanına sahiptir.
Bett 2014'teki katılım ve uluslararası lansmanı
takiben, WizeFloor şu anda uluslararası alanda
dağıtılmaktadır.
.
Ürün ağırlıklı olarak K12 ve SEN hedef gruplarına odaklanmış olmasına rağmen bir çok rehabilitasyon
merkezinde çocukların kas gelişimine doğrudan fayda sağladığı için bu alanlarda da yararlanılmaktadır.
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3. Özellikleri ve Faydaları
WizeFloor'un birçok özelliği ve faydası vardır. Her şeyden önce, etkileşimi, işbirliğini ve bedensel
hareketi teşvik eder. Okul öncesi çocuklar bile sistemi açabilir ve oyunları oynamaya başlayabilir
ve yetişkinlerden küçük bir yardımla günlük yaşamlarına dayalı yeni oyunlar da yaratabilirler.
WizeFloor açıldığında, kullanımı
kolay zemin menüsü sevilen tüm
oyunlarla birlikte görüntülenir.
Zeminde çocuklar sadece vücut
hareketlerini kullanarak fare veya
klavye kullanmadan aktiviteleri
gerçekleştirirler.
Öğretmenler, bilgisayarlarındaki
veya mobil cihazlarındaki menüyü
kendi oyunlarını ekleyerek düzenleyebilir. Bu oyunlar, konuya, hazırlanma tarihine veya popülerliğe
göre arama yaparak bulunabilir. Oyunlar olduğu gibi eklenebilir veya öğretmenler bir kopyasını
oluşturup kendi ihtiyaçlarına uyacak şekilde değiştirebilirler.
Yere yansıtılan oyunlar, zemini kullanan tüm çocuklar için etkileşimi, işbirliğini ve katılımını teşvik
edecek şekilde tasarlanmış farklı uygulamalar paketi kullanılarak oluşturulmuştur. uygulamalarrın
çoğu, bireyin puanı yerine takımın skoruna odaklanır. Bu hem kişisel hem de sosyal düzeyde çeşitli
avantajlara sahiptir.
Çocukların kişisel ve sosyal gelişimleri için bu etkileşimli aktiviteler katkı sağlamaktadır. Çocuklar
farklı uygulamalarda oynarken veya çalışırken kendileri hakkında çok şey öğrenirler. Örneğin,
diğer çocuklarla bir oyunda kazanma veya kaybetme ile nasıl başa çıkılacağını öğrenirler.
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Yeni bir durumu nasıl daha iyi kavrayabileceklerini kendileri keşfederler. Farklı oyunları oynayarak,
hangi oyunları hangi türden beğendiklerini ve neticede en iyi sonucu nasıl öğrendikleri konusunda
hızlı bir şekilde bilgi sahibi olurlar. Ayrıca, soruları, yorumları ya da değişimleri bireysel ya da grup
olarak yüksek sesle okudukları için kelime telaffuzları da gelişecektir.

Sosyal düzeyde, öğrenciler bir grupta nasıl davrandıkları hakkında çok şey keşfederler. Diğer
öğrencilerle nasıl iletişim kurmaları ve birlikte nasıl çalışmaları gerektiğini öğrenirler. Böylece WizeFloor,
öğrencilerin buna göre davranmayı öğrendiği sosyal bir çerçeve oluşturur. Çocuklar toplumdaki en
yaygın sosyal kurallardan bazılarını öğrenirler.
Ve son olarak, yapılan gözlemlere göre öğretmenler,
öğrencilerin WizeFloor'da oynarken öğrencilerin daha yaratıcı olduklarını ve çeşitli şekillerde düşünmeyi
öğrendklerini fark ettiler. Çocuklar oyunlar için kendi kurallarını koyuyorlar, nasıl oynanacağını keşfediyor
ve kabul ediyorlar. Ayrıca nasıl konsantre olabileceklerini öğrenerek hareketlerini kontrol altına alırlar.
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5. Oyun yaratma
WizeFloor'un en güçlü yönlerinden biri özelleştirme potansiyelidir. Öğretmenler ve öğrenciler müfredatın
neredeyse her alanında mevcut uygulamaları kullanarak kendi oyunlarını kolayca oluşturabilirler.
Uygulamanın neredeyse tamamına metin, görüntü, ses ve video gibi öğeler eklenebilir. Hedef gruba
uyacak şekilde zamanlama aralıkları, randomizasyonlar ve çok daha fazlası da
düzenlenebilir. Bu, her yaştaki ve okuldaki her konuyla ilgili oyunlar yaratmayı mümkün kılar.
Tüm oyunlar bulutta saklanır. Dolayısıyla oyun
tamamlandığında bir onay kutusuna tıklayarak
toplulukla paylaşılabilir. Topluluk daha sonra onu
olduğu gibi kullanabilir, kopyalayabilir ve
değişiklik yapabilir veya beğenebilir ve üzerinde
yorum yapabilir. Bu, öğretmenlerin diğer
öğretmenlerin deneyimlerini geliştirmelerini
kolaylaştırır ve belirli bir konuda her seferinde
yeni bir uygulamaya başlamasına gerek yoktur.
Özelleştirme yeteneği çocukların kendi
oyunlarını yaratmalarını sağlar. Örneğin, yaratıcı, doğru bilgiyi toplama sürecinde - hem konuya göre hem
kapsam hem de konuyla alakalı - yetişir. İçeriği oluşturan kişi, oyunu oynayacak diğer kullanıcıların anlayacağı
şekilde içeriği nasıl oluşturması gerektiğini düşünmelidir. Böylece öğrenci bir metni nasıl ifade edebileceğini,
bir cümleyi nasıl yapılandıracağını ve sözcüklerin nasıl hecelendiğini öğrenir.
Öte yandan kullanıcı, diğer öğrencilerin okuma, yazma, ve kendi becerilerinin veya eksikliğinin farkına
varmaları gibi konularda bilgi sahibi olur.
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7. Özet
WizeFloor, müşterilere bilgisayar, tablet ve telefonlarda mevcut etkinlikleri tamamlayan hareketle dijital
içerikle etkileşimde tamamen farklı bir yol olduğu için çok değerlidir. Ancak, okullar genelde bir veya iki kat
yükler ve bunları okulun tamamı tarafından kullanılabilen paylaşılan bir tesis olarak kullanırlar.
Özetlemek gerekirse, WizeFloor, hareketi öğrenme ile birleştiren K12 ve SEN segmentine odaklanan yenilikçi
bir üründür. Kullanımı kolay olan yazılımı ile kullanıcıyı kendi öğrenme oyunlarını yaratmaya davet eder.
Hareket ve oyun yoluyla öğrenmek hiç bu kadar eğlenceli ve ilgi çekici olmamıştı!
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