E3

E3

YAYIN KURULU

ibrahim ER ilkogretim Genel Miidiirii
Aziz ERSOY ilkogretim Genel Miidiir YardlmClSl
Timur SEYHOGLU ilkogretim Genel Miidiir YardlmClSl
Mehmet GORBUZ Daire Ba~kam
Ali DURMUS Sube Miidiirii
Cengiz <::UKADAR Sube Miidiirii
Sakir CANOZ Sube Miidiirii
Mehmet TANIR Sube Miidiirii
Reyhan GAZEL Sube Miidiirii

Serna BASAR Tiirk Dili ve Edebiyatl Ogretmeni
Serpil <::i<::EK AYGUN Matematik Ogretmeni
Dr. Nuray YORUK (Kimya) Fen ve Teknoloji Ogretmeni
Abdullah YILDIZ Sosyal Bilgiler Ogretmeni
Aziz OZDEMiR Hayat Bilgisi Ogretmeni
Cemile BACANLI ingilizce Ogretmeni
Ne~em YASAR Miizik Ogretmeni

Osman YILDIRIM Gorsel Sanatlar Ogretmeni
Cenk TEMEL Beden Egitimi Ogretmeni
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"iLKbGRETiM PROORAMLARI VE DERS KiTAPLARININ DEGERLENDiRiLMESi VE DEGERLENDiRME SONU<;:LARININ
ORTAbGRETiM ILE PAYLA~ILMASI <;:ALI~TAYI KATILIMCI LiSTESi
No

Ad l - Soyadl

Birim

1.

Prof. Dr. Glyasettin DEMiRHAN

Hacettepe Universitesi

Beden Eg:itimi

2.

Prof. Dr. Hasan KASAP

Marmara Oniversitesi

Beden Eg:itimi

3.

Prof. Dr. Ibrahim YILDIRAN

Gazi Oniversitesi

Beden Eg:itimi

4.

Yrd. Doc;:. Dr. Levent iNCE

Orta Dogu Teknik Oniversitesi

Beden Eg.itinu

5.

Yrd . Do". Dr. H. bzden YURDAKUL

~anakkale

Beden Egitiini

BEDEN EGiTiMi KOMiSYONU

18 Mart Oni-

versitesi

6.

Yrd . Do". Dr. Mehmet iNAN

Marmara Oniversitesi

Beden Egitimi

7.

Yrd. Do" . Dr. Ferda ODRSEL

Ankara Oniversitesi

Beden Egitimi

8.

Yrd. Do". Dr. Filiz YAYLACI

Antalya Universitesi

Beden Egiti mj

9.

Yrd. Do". Dr. Zekai PEHLlvAN

Mersin Oniversitesi

Beden Egitimi

10.

Yrd . Do". Dr. Dil~ad MiRZEOGLU

Abant izzet Baysal Ol1iversitesi

Beden Egitimi

11.

CenkTEMEL

1.b.O.M.

Beden Egitimi

12.

Fatma izGi

1.b .O.M.

Rehberlik

13.

bzgtirONAL

1.b.O.M.

Gorsel Sanatlar

14.

Tijen ERDEM

OBESiD

Beden Egitinli

15.

Tunakan PEHLivAN

Selniha isen i.b.o.

Beden Egitimi

16.

ElifANILIR

Yasemin Karakaya

17.

Funda KOCABIYIK

Merkez Atattirk

18 .

Aysel USTA

Yeni Mahalle Ticaret
Meslek L isesi

19.

MuratBA<;:AN

Ernin Saglamer

20.

Stiheyla BENLi

Bursa it KoordinatorU

Beden Egit imi

21.

Vey s i

Diyarbaku

Mtifetti~

22.

AydmPEKER

SalTISUn

Oku l MtidtirU

23.

Oguzhan Murat HALAT

Semai is EN i.b.o .

Ogrenci

24.

Canberk LEVENT

Ziya ObKALP 1.b .o.

Ogrenci

25.

Hil1ilDA~TAN

Z iya ObKALP 1.b .o.

Ogrenci

YARI~

i.o.o.

i .o.o.

i.o.o.

Beden Egitilni
Beden EgitiITIi
Beden Egitimi
Okui MUdtirti

YAYINA HAZIRLAYANLAR
Nu.

4

Adl Soyadl
CenkTEMEL
OzgurUNAL
Abdulkadir GUROL
Omer Faruk EVIRGEN

5

SemaBA~AR

2
3

Beden Egitimi Ogretmeni
Gorsel Sanatlar Ogretmeni
Gorsel Sanatlar Ogretmeni
Tarih Ogretmeni
Turk Dili ve Edebiyatl Ogretmeni
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iLKOGRETiM OKULLARI BEDEN EGiTiMi DERSi OGRETiM
PROGRAMI iNCELEME RAPORU
Yrd. Do~. Dr. Filiz YAYLACI
Akdeniz Universitesi BESYO
Beden Egitirni ve Spor Ogretmenligi Boliimii
filiz @akdeniz.edu .tt'
A~aglda

program geli~tirme a~lSlndan bazl degerlendirmeler yapllrru~tlr.

A. OGRETiM PROGRAMLARININ iNCELENMESi
1. Ogretim Programlarmm Egitim Felsefesine Uygunlugu
a)ilkogretim Beden Egitimi prograrru Tiirkiye Cumhuriyeti 'nin gelecekte yeti~tirecegi insan profiline uygun olarak
haztrlanml~tlr. Milli Egitim Temel kanununda on goriilen gorev ve sorumluluklann bilincinde olan beden egitimi
ogretmenleri araclhglyla ders i~i ve ders dl~l etkinlikler, ogrencilerin fiziksel, ruhsal ve zihinsel yaptlanm geli~tirmenin
yanmda, sportif yonlerini geli~tirerek, iilkemizde genel bir spor kiiltiirii olu~turmaYI hedefiemektedir. Tiirkiye
Cumhuriyeti'nin temel yapl ta~lan olan Atatiirk ilke ve inklliiplan dogrultusunda konulara yer verildigi gortilmektedir.
Aynca "Atatiirk ve Spor " ili~kisinin ogretmen merkezli degil bilakis ogrenci tarafmdan ara~tlran ve dii~iindiiren bir
boyutta programda yer verilmesi dikkat ~ekicidir. Ancak dersin kalitesinin 21. yiizytlm beklentilerine haztr olup olmadlgl,
gelecekle ilgili neler yaptlmasl gerektigi, beden egitirni alanmda ulusal diizeyde egitim standartlannm olu~turulmasml
zorunlu kllmaktadlr. Buna dayah olarak okullarda ogrenciler i~in uluslar araSI beden egitirni ve spor standartlan,
ogretmenlerin meslege haztrlanmasmda (YOK Beden Egitirni Ogretmenligi Lisans Prograrru) Beden Egitimi Ogretmeni
uluslar araSI standartlarm olu~turulmasml gerekli kllmaktadlr.
b)Yeni programda ogrenci merkezli, ki~isel ve toplumsal geli~imi destekleyen yaptlandlrmacl yakla~lma uygun bir
anlaYl~ benimsenrni~tir. Boylece derslerde ogrenciler, kendi ogrenmelerini kendileri yaptlandlracaklardlr. Bu durum
aym zamanda ~oklu zeka kurarrunm dogal olarak derslerde uygulanmasl anlamma da gelmektedir. Ancak psiko-motor
becerilerin kazamlmasmda geleneksel yonternin lehine bir sonu~ elde edilmi~tir.
c)Yakla~lm ~er~evesinde olu~turulan ogrenme alanlan ve alt ogrenme alanlarmm niteligi ve etkililigi ile bunlann
program i~erisinde dagtllm aglrhklarl neye gore yapllrru~tlr? Bu sorunun cevabl slmfiarm diizeyine veya ya~ gruplanna
gore oldugu anla~llmaktadlr. Yeni Programda Beden egitimi dersi iki ana boyutta yaptlandmlrru~tlr. Bunlar; Hareket Bilgi
ve Becerileri ile Etkin Katlhm ve Saghkll Ya~amdlr (MEB,2006,11). ilkogretim 1-2-3 . slmfiarda temel hareket becerileri
(7-9 ya~); 4 ve 5. slmfta jjzelle~mi~ hareket becerileri (10-11 ya~); 6-7-8. smlfiarda sportij hareket becerileri yoluyla
ya~am boyu fiziksel etkinliklere katllma kazammlanm elde edeceklerdir (12-14 ya~). Bu dagtllmda goriilen onemli bir
nokta eski programdan farkh olarak sportif becerilerin ilkogretim birinci kademeden ikinci kademeye kaydll'llmasldlr. Bu
ogrenme alanlannm niteligi ve etkililigi ancak uygulamada yapllacak ara~tlrmalar ile goriilebilecektir.
d)Programm, dersin genel ama~lanndan bazllarma; beden egitirni ve spordan yararlanma , ritim ve miizik e~liginde
ders yapma, bo~ zamanlanm daha yararh ge~irme, gorey, sorumluluk ve liderlik kazanma, dostluk ve arkada~hklarl
geli~tirme, kendine giivenme ve karar yeteneklerinin geli~tigi genel olarak ifadelerinden anla~tlmaktadlr.
Prograrrun, ogrencilerden ula~malarl beklenen temel becerilerin c;:ogunluguna uygun bi~imde yaptlandmldlgl
soylenebilir.Ogrencilerin prograrnla ula~llmasl beklenen temel becerilerden ( Ele~tirel dii~tinme, Yaratlcl dii~iinme,
Problem ~ozme ... .) ornegin duygu yonetimi konusunda kim kazandlracak, nastl kazanacaklar?
e)Ogrenme-ogretme siire~leri yaptlandrrmacl yakla~lma ve kazammlara uygun olarak olu~turulmu§tur. Yeni program,
ogrenci ve velinin "ogrenme sorumlulugunu" artlrdlgl goz oniinde bulundurulursa ogren me stratejileri konusunda
bilgilendirilmelerini gerekli kllmaktadlr. Ogrenme-ogretme siirecinde ogrencinin ve ogretmenin ayn kllavuz kitaplan
olmadlgma gore i§birlikli ogrenme ba§ta olmak iizere problem ~ozme, gozlem, bulu§, ara~tlrma, sorgulama, uygulama,
yorumlama ve a~lk1ama yapmalan beklenmektedir. Ancak programdaki egitsel oyunlar nedeni ile genel olarak ogrenciler
uzun siireli ogrenme ortarrunda (slmf, bah~e, proje) kendi kendilerine birakilma problemi ya§ayabilir. Boylece "topu
aIm, oynaym" mantlgl i~lemeye ba~lar. Dersi planlanma a~amasmda ogrenme-ogretme siirecinin ogretmen ve ogrenci
tarafmdan birlikte yaptlmasl daha biiyiik onem kazanmaktadlr.
Etkinlikler esnasmda kullamlacak ara~ ve gere~lerin eksikligi noktasmda,prograrrun ogrencilere ara~ ve gere~
yaptlrmaYI ders etkinligi olarak saghyor olmasl olumlu bir yon olarak goriilmektedir. Giinliik ya~amla ilgili ve beden
egitirni ve spora ozgii ara~-gere~lerin birlikte kullammma ozendirilmesi olumlu bir diger yoniidtir. Her ortamda mevcut
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~artlara cevap verebilecek ara9 ve gere9lere gore etkinlikler diizenlenebilecek esneklik tanmml~tlr. Aynca bireysel ve
taklm halinde ogrenciye uygun ders plan ve program se9me ozgiirliigiintin tanmmaSI tizerinde dti~tintilebilir.

f)Bu ders programmda olu~turan kazammlann, ilkogretim ogrencilerin geli~im ozelliklerine uygun oldugu
anla~llmaktadlr. Birinci kademede ozellikle fiziksel ve sosyal geli~im, ikinci kademede fiziksel geli~im ve duygusal
geli~im birlikte desteklenmektedir. Programda kazammlar; 9agm ihtiya9 duydugu bilgi, beceri, tutum ve degerleri ta~lyan
nitelikte olmakla birlikte "bed en egitimini tam olarak saglayacak ya da beden egitiminin nasI! yapI!acagml ogretecek ve
bu ogrettikleriyle bir ya~am boyunca 90cuk ve gen9lere rehberlik edecek bir Beden Egitimi dersi" haline getirilerek dersin
etkililiginin artmlmasl gerekebilir. Programda bedensel hareketler ile dansm birle~tirildigi etkinlik ornekleri, ergenlige
hazlrhk ve ba~ etme yollarl ile ilgili bir ifade eklenebilir mi? Birey i9in iyi olan nedir?
g)Program igerisindeki
duydum;

•
•
•

ba~hklar

uygundur. Kitap baslml ile ilgili bir kullamcl olarak bazl noktalan ifade etme ihtiyacl

"2.2.Mikro" sf.59 (kastedilen nedir? )
Program aralanndaki (ornek 49 . Sayfada) sayfa numaralan yazI!abilir. Tekrar ba~a donmek gerekiyor.
Sayfa 51-58 90k slb~tmlml~. (1. Smlf Arkah-onlii olarak ... ) SatIr aralarl biraz a9Ilabilir.
Ogretmenin kendini degerlendirmesi ve ogrencilerin dersin kritigini yapmalan i9in form eklenmelidir.

2. i~erik A~lsmdan
a)Ders i9in onerilen etkinliklerden ornek olarak verilenler genel olarak yapI!andIrmacl
Uygulamada yeni orneklerin ogrenciler ile birlikte geli~tirilmesinde yarar vardlr.

yakla~lma

uygundur.

b)Programm kazammlanmn sImf dtizeyleri arasmda ogrenci geli~imini destekleyen sarmal bir yapIda verilmi~ olmasl,
ogrencilerin geli~im diizeyine uygundur. 1987 Programl igerik yakla~Iml mod til esasma dayah iken 2006 Programl sarmal
yaplda olu~turulmu~tur. Sarmal yapl ile 1-3.,4-5. ve 6-8. smlfiarda aym ogrenim alanlan kullamlarak kazammlann
igeriklerinin geni~letilerek peki~tirilmesi ve onceki ogren me temellerinin tizerine yenilerinin eklenmesi ama9Iamru~tlr.
c)Kazammlann zorluk derecesi goz oniine ahnarak programda ifade edilen ogren me alam/ alt ogrenme alanlanmn
altmda a~amah bir ~ekilde uygun olarak verilmi~tir.

ba~hklarl

d)Onceki sImfiarm konu ve kazammlan ile bilgi, kavram, ilke ve beceri babmmdan gerekli baglantllar saglanml~
bini~iklik saglanmI~tlr.

e)Kazammlann pedagojik ilkelere uygunlugu; Eger ogretmen "ogretici" niteliginden kurtulabilir ve yonlendirici/
rehberlik edici olabilirse pedagojik anlamda programm kazammlan beklenen yonde olur.
f)Programda ornek olarak veri len etkinliklerin ogrenci dtizeyine ve pedagojik ilkelere uygunlugu dikkat gekmektedir.
Ogrenci a9Ismdan bakacak olursak; beden egitirni dersinin genel sorunu olan, ancak ogrencinin en 90k sevdigi " .... ma9
yapma" istegi; programm geneli dii~tintildiigiinde ge~itli egitsel oyunlar i9ine yerle~tirilmi~ ve tabm ruhu kazandmlmaya
9ah~llml~ gortinmektedir.
g)Ornek olarak veri len etkinliklerin ogrencileri kazammlara ula~tIracak nitelikte ve eglendirici oldugu soylenebilir.
Aynca Antalya iii i9in yaptlglmlz 9ah~malar sonucunda ogrencilerin ge~itli spor (atletizm ve ytizme .. . vb .) bran~lanm
tam rna yontindeki bu istekleri, yeni programda (oyun, cimnastik, ritim ve dans, ytizme ve doga etkinliklerine yer
verilmesi) dikkate ahnml~tlr.
h)Kazandmlacak bilgi, beceri, tutum ve davram~lar; hem dersin yaplSlna hem de ogrencilerin yaparak ve
ogrenmelerine destek verecek ~ekilde dtizenlendigi anla~llmaktadlr.

ya~ayarak

I) Kazammlar diger disiplinlerle/derslerle kayna~IkhgI, ili~kilendinnelerin gegerligi ve uygunlugu konusunda yeni
programda Beden Egitimi dersi ile Fen ve Teknoloji, Ttirkge, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler derslerinin
kazammlarl arasmda bag kurularak derslerin birbirlerini desteklemesi ama9Ianrru~tlr. Ogrenciler ile yapI!an gorii~melerde
zaten Beden Egitimi dersinin (enerjilerini bu derste harcayarak rahatladlklan .. .) diger derslere programm ama9ladlgmdan
farkh olarak katkl sagladlgml belirtrni~lerdir.
• Ara disiplin alanlan olarak; ozel egitim, spor ktilttir ve olimpik egitim, giri~imcilik , kariyer, PDR, insan haklarl ve
saghk ktilttirii, kariyer bilinci geli~tirme alanlan 90k iyi dti~iintilmti~ ve uygulanabilir alanlardIr.

vatanda~hk,

• Ancak bunlardan PDR ile ilgili olanlar tekrar gozden ge9irilmelidir.
• Sayfa 77 tabla ba~hgl 9ift yazIlml~ ve diger ara disiplin alan kazamm 9izelgelerinin
gondenne yaplldlgl) numaralandIrma anla~I!amamI~tIr.
ve

ba~mda

yer alan (l.8. ile neye

i) Her ogrenme alam ve kazammm en azmdan dii~iinme ve problem 90zme metodu ile tist dtizey beceriler kazandlracak
nitelikte oldugu soylenebilir.

geli~tirecek

j) Konularm ozellikle gtinliik hayatla baglantIh olarak, bilimsel, sosyal ve ktilttirel boy utI anna dikkat edilerek
soylenebilir.

olu~turuldugu

k) igerik eksikligi, eklenmesine veya 91karI!masma ~art goztiyle baktlgmlz kazammlar; spor dallan ve sport if
etkinliklerin uygulanmasl ile ilgili "ogretmenin geleneksel anlaYl~mdan ni9in uzakla~masl" programm yaplsma uygun
olarak hangi mada, nasI! ve nelere dikkat edilmesi gerektigine ili~kin a9Iklama olabilir.
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1) Programda ogretmeni geli§tirmeye, tamamlamaya, uyarmaya yonelik olarak hazlrlanan bilgilendirici metinler,
a9lklamalann varhgl ve yeterliligi uygundur. Bu konuda ztirnre toplantllannda ogretmenlerin programl birlikte tartl§malan
ve birbirinin gorti§lerine ba§vurmalan ve BESYO'lardan destek alarak kendilerini geli§tirebilirler.
3. Ogrenci Ozellikleri Apsmdan
a) Programm ogrencilerin ilgi, ihtiya9, kabiliyet ve beklentileri gibi bireysel farkbhklanna cevap verecek yaplda
olu§tumlmu§tur. Usttin yetenekleri ogrenciler i9in program neyi tavsiye etmektedir?
b) Birle§tirilrni§ smlfiarda uygulanabilirligi: UygulaYlcilardan elde edilen verilerin incelenmesi gerekmekle birlikte,
teorik ve uygulama anlammda bireysel ogretime uygundur.
Program igerigi ile ogrencilerin bilgi ve beceri ihtiya91annm kar§Ilandlgl, saghkll ya§am, dengeli beslenme, etkinliklerin
ders-okul i9i-okul dl§mda dtizenli yapilmasl, ilgi ve isteklerinin dikkate almdlgl, yeteneklerinin ke§fedilmesi ge§itli spor
bran§lanmn kazamrm ve bazl etkinliklerle beden egitimi ve spora ili§kin hayal, oneri ve beklentilerini kar§llayacagl
soylenebilir. Burada;
• Dersin planlanmasl ogrencilerle birlikte yapilmahdlr.
• Ya§ gmplan gene I olarak dikkate ahnml§tlr. ( 7-9 ya§ arasmdaki ogrenciler temel hareket becerileri, 10-11 ya§mdaki
ogrenciler ozelle§rni§ hareket becerileri, 12-14 ya§mdaki ogrenciler ise spor bilgi ve becerileri ve Etkin katlhm ve saghkll
ya§am yoluyla dersin ama91an gergekle§tirerek ya§am boyu fiziksel etkinliklere katlhr. )
• Okullarda ogrencilerin motivasyonun 90k dti§tik oldugu gortilmektedir. Beden egitimi dersi okulu daha gekici hale
getirebilir.
• KlZ ve erkek ogrencilerin beden egitimi dersinden farkll beklentileri dikkate almmahdlr.
• Ogrencilerin aktivite oncesi ve sonraSl beslenme dummlan hakkmda bir a9lklama bulunmakta mldlr?
4. Program Zaman Apsmdan
a) Programda yer alan ogrenme alanlan ve alt ogrenme alanlann program igerisinde onerilen daglhmlannm stire
a9lsmdan uygunlugu,
b) Programda yer alan kazammlar i9in on gortilen stirelerin uygunlugu: Zamana yayIlml§ olarak hazlrlanan her bir
ogrenme alam ve kazammlann ilkogretim beden egitimi ders saatinde uygulanabilirligi mtirnktindtir. Program, slmf
ogretmeninin ge9mi§teki gtinltik plan yapma ah§kanhklara uygundur. Beden egitirni ogretmeni a9lS1l1dan dti§tintildtigtinde
fazla detayh ve ah§llml§1l1 dl§1l1da gortinmektedir. Bu a9ldan bakIldlg1l1da beden egitimi ogretmeni performans1l1a ve
ki§isel 9abalar1l1a bagh olarak stireyi kullanacaktlr.
c) Aglrhkh veya sadele§tirilmesi gereken kazamm ve ba§hklar: Sportif etkinlikler daha a9lklaYlcl olmahdlr.
5. Program Ol~me Degerlendirme Siire~leri Apsmdan
a) Programda onerilen 019me ara9lann1l1 amaca hizmet etmektedir. Yeni programla birlikte ogrencilerin "Odevi-yazlh
yok, notlan sozlti ve uygulamah olarak ahrlar." ctimlesi ile ifade ettigi 019me ve degerlendirme degi§iklige ugraml§tlr.
Bu dogmltuda oz degerlendirme, akran degerlendirmesi, gmp degerlendirme, tutum 01gekleri, gozlem formlan, kontrol
listeleri, proje ve performans Odevleri, ogrenci tirtin dosyalan vb . 019me ara9lanmn kullamlmasl onerilmektedir.
b) Programda onerilen 019me ara9lan uygulanabilirligi ve uyarlanabilir. Ancak okulun irnkiinlan ve ogretmenin
harcayacagl zaman ile dogm orantlhdlr. BaZl §ikayetler §imdiden okullardan gelmeye ba§lamI§tlr: Kaglt kullanmadan
daha pratik yollarla degerlendirme, her kazamm ve ogrenci i9in degil, toplu degerlendirme 9izelgesi olsun, Urtine bakahm,
sadece uygulama yapahm, veliye nasil bilgi vereyim?, derse girdigim §ube/ogrenci/okul 90k fazla, proje ve performans
odevi nasil olacak?
c) Programda onerilen 019me ara91an ile yontemlerin ge§itliligi biraz fazla olmakla birlikte zamanla pratik hale
getirilebilir.
d) Programdaki kazammlann ve etkinlikler, 019me ve degerlendirmenin 3 amaC1l1a hizmet etmektedir. Ogrenciyi
tamma, bi9imlendirme ve deger bi9meye yonelik 019me ara9lan mevcuttur. Bu anlamda ogretmenin ihtiyaca gore 019me
ara9lan geli§tirmesi ve degerlendirmeye almasl yararh olur. Program1l1 yapllandlrmacl yakla§lm dogmltusunda stire9
degerlendirmeyi onermekle birlikte elde edilen tirtin de dikkate almmahdlr. Ge9mi§te okullarda rehberlik hizmetleri
alan1l1da ya§anan "ogrenciye anket uyguladIk, dosyas1l1da dumyor. . . Ama degerlendiremedik" mantlg1l11l1 yerle§memesi
i9in bu form ve 01geklerin degerlendirilmesi ve pratikte yommlanarak ogrencinin geli§irnine katkI olarak sunulmas1l1a
ihtiya9 vardrr.
6. Program Gorsel A~ldan: Kapak sayfasmda yazl ile resimler birbirinden aynlmahdlr.
a)

Program gorsel tasanm olarak sade ve anla§lhrdiL

b)

Programda yer alan §ekil, diyagram, tablo gibi gorsellerin bilimsel a9ldan dogmlugu ve uygunlugu,
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Ara disiplin kazalllm ~izelgesinin sadele§tirilmesi (ornek sf.77 giri§imcilik kazanmu mor renk ile beliltilmi§) ve bazl
resimlerdeki goriintii kirliliginin incelenmesi gerekebilir (sf. 216,217).

7. ilkogretim Beden Egitimi Dersini ilgilendiren Diger Ba~hklar
a) Beden egitimi ogretmeninin niteligi ve yeterlilikleri
Beden egitimi derslerine 4 ve 5.smlfiarda bran§ ogretmenlerinin girmesi onemlidir. ilkogretim okullannda temel
hareket egitirninin ba§lama donemi olan 1.2.ve 3. sllllfiarda da ~ocuklanmlzm geli§imleri a~lSlndan beden egitirni
ogretmenlerinin derse ginnesi daha uygun olacaktlr. "Nasll bir ogretmen olmahdlr?" sorusuna yalllt ogretmen olarak hem
alalllnda uzman hem de ogrencilere kar§l sayglh davranmasl, istek ve onerilerini dikkate almasl yontindedir. Beden egitimi
ogretmenleri ile smlf ogretmenlerinin ve diger bran§ ogretmenlerinin i§birligi yapmasl gereken noktalar bulunmaktadlr.
2007 egitim ogretim donerninde YOK tarafmdan "Beden Egitirni Ogretmenligi Lisans Programl" nda yapllan degi§iklikler
dogrultusunda aydm bir ki§ide bulunmasl gereken entelekttiel donalllm, kendisine soyleneni yapan teknisyen ogretmen
yerine, problem ~ozen ve ogrenmeyi ogreten ogretmen olmahdll'.
Programla getirilen ogrenim standartlan, aylll §ekilde ogretmenler i~in de bazl ogretim standmtlanllln getirilmesini
zorunlu kllmaktadlr (Graham vd, 2001 ,669). Bunlar nelerdir? 1. Ogrencileri talllma 2. Beden Egitiminin onemi hakkInda
bilgili olma 3. Ge~erli ogretim uygulamalan 4. Ogrenci merkezli egitim 5. Ogrenciler i~in ytiksek beklentiler 6.
Ogrenme Oltanu (zevkli, heyecanh, macera dolu) 7. Ogrenciye uygun ders plan ve program se~me 8. Degerlendirme 9.
Adil, Tarafslz, Saygm olma 10. Yansltlcl uygulamalan ve profesyonel anlamda geli§mesi 11. Daha aktif ya§am bi~irnine
ge~me 12. Meslekta§lar ile i§birligi 13. Aile ve toplum Oltakhgl
b)

Beden egitimi del'S saatlerinin saYIsI artll'llmahdlr (Orne gin Cumartesi gtinti neler yapllabilir?).

c)
Beden egitirni dersinde etkili ders i§leme yontem, teknikler ve verimliligin artll'llmaSI i~in onlernler almmahdlr.
Orne gin smlf mevcudunun kalabahk olmasl dersin verimliligini etkilemektedir. Y llhk planda degerlendirmenin ne zaman
ve hangi ara~larla ger~ekle§tirilecegi belirtilmelidir. Dersler kavgaslz, gtirtiltiistiz, mutlu bir §ekilde ge~melidir. Bah~esi
terniz bir del'S olmahdu.
d)
Dersin admm degi§tirilmesine ihtiya~ val' nudlr? Dersin admm degi§mesi yerine beden egitirni dersine ve
beden egitimi ogretmenlerine sayglyl geli§tirmek ve meslekte profesyonelle§meye gitmenin daha dogru oldugunu
dti§tinmekteyim. Ogrenciler genel olarak beden egitimi dersini, spar aglrlzklz bir ders olarak gormektedir. Bu iki kavram,
2006-2007 egitim-ogretim donerninde iki ayn del'S olarak birbirinden aynlml§ ve ogrencilerdeki kavram karga§asl a~lkllga
kavu§turulmu§tur. Birincisi geli§tirilrni§ olan ve uygulamaya ge~ilen Beden Egitimi Dersi Ogretim Programl, ikincisi yeni
Spor Etkinlikleri Dersi Ogretim programldlr. Ogrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri dogrultusunda bran§ se~me §ansl, spor
etkinlikleri dersini zorunlu beden egitirni dersinden aYlrmaktadlr.
e)
Beden egitimi dersinde ogretmen ve ogrenciler birlikte materyal geli§tirebilir.Beden egitimi derslerinin nasll
i§lenmesi gerektigini gosteren (ornek hentbol dersi) video kaYltlan, saghkll beslenme panolan olu§turulabilir.
f)

Gelecekte beden egitimi dersini bekleyen muhtemel problemler a§aglda sunulmu§tur:

Saghk kontrolti yapllmamasl, derste oltimler; §iddete kar§l ~oztim yolu olarak goriilmesi ancak sporda saldll'l
duygusunun on plana ~lkanlmasl; ko§tur-yan§tlr anlaYI§mda degi§menin olmamasl; performans Odevleri olarak se~ilen
konulann ogrenciye katklsl; ogrenci ba§ma dti§en ogretmen saylSl; ma~/turnuvalann oldugu gtin derse girecek beden
egitimi ogretmeninin olmamasl; dersi planlama; programlannm tallltllmasl sorunu; ders dl§l egzersizler; derslerin hava
§artlanna gore i§lenmesi; ogrenci saYIsI ve ders i§leme sahasl goz ontinde bulundurularak ol~me ve degerlendirmenin
zorlugu; raporlu ogrenciler; ogretmenler tarafmdan pedagojik formasyonun onerninin anla§Ilamamasl; milli sporcu olup
atanan ogretmenlerden elde edilen verirnin degerlendirilmesi.
Gelecege dontik olarak yukanda stralanan bazl sorunlann tek
aranmahdlr.
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ogretmen yeti§tinne sisterninde ve tilkenin

