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FILIZ YAYlACI

gitim ara:;;tlrmalannda, mevcut Beden Egitimi ders-

Dr., Akdelliz Universitesi Bedell Egitimi ve Spor YUksekokulu
Ogretill1 Uyesi

nelik gah:;;malara daha kapsamh yer verilmesi ge-

lerinin pedagojik agldan nitelikli uygulanmasma yorekmektedir. Bu amagla Beden Egitimi dersi ogretimine ve dersin nitelik geli:;;tirme sorununa ili:;;kin a:;;aglda
bazl gerekc;:elere yer verilmi:;;tir.

I. Beden Egitimi dersinin gocuk geli:;;imine sagladlgl katkl , dersin niteligini geli:;;tirmenin gereklili gini ortaya
koymaktadlr.
Fiziksel geli:;;ime katklda bulunmak egitim bOtUnlOgO
igerisinde yalnlz Beden Egitimi ve spor araclhgl il e olmaktadlr. Qocugun hareket ihtiyaci ilkogretim programlannda
Beden Egitimi derslerinde oyun etkinlikleri ic;:erisinde geli:;;tirilir (1). Ara:;;tlrma bulgulan hig spora katllm ayan c;:ocuklann kas yapllannln az geli:;;tigi, algllama-ogrenme yeteneklerinin yava:;; oldugunu gostermektedir(2). Bu ders
sayesinde gocuk saldlrganhk, ofke, utanghk, klskanghk
vb. duygularda bo:;;allm sag lar, bunlan kontrol etmesin i
ogrenir. Baskl altmdaki duygusal enerjiden kurtulmanm
bir yolu spor yapma ya da oyun etkinliklerine katllmaktlr
(3).

Beden Egitimi derslerinde c;:ok c;:e:;;itli etkinliklere yer
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verilerek yocuklann ba:;;anh olmalanna flrsatlar ta-

mutlu ya:;;amda, yocukluktan ba:;;layan spor et-

mnmahdlr. Uyumsuz ve ba:;;anslzllklar iyerisindeki

kinlikleri bOyOk bir onem ta:;;lmaktad lr (7).

ogrencilerin topluma kazandlrmalan iyin Bed~n
Egitimi dersi etkinlikleri e:;;siz birer flrsat olmaktadlr (4). Okulda :;;iddet olaylanmn giderek arttlgl
gOnOmOzde, Beden Egitimi dersinin niteli-

II. Beden Egitimi dersinin
genel amaylanna ula:;;mak ic;:in
dersin niteliginin geli:;;tirilmesine ihtiyac;: vardlr.

ginin geli:;;tirilmesi zorunludur. Derslerin
zeng inlik, renk ve uyum iyinde i:;;-

Fiziksel etkinliklere ka-

lendigi durumlarda ogren-

tlhm yoluyla, hareket
bilgi

cide birikmi:;; olumsuz
duygulann

becerilerini

geli:;;tiren ve bu bece-

de:;;arjl

saglanabilecek

ve

rileri ah:;;kanhk haline

ve

yocugu olumlu yone

getiren;

kanalize

kuralian, bilgi ve be-

edebile-

spora

ozgO

cerileri ya:;;antlslnda ve

cektir.

ki:;;isel geli:;;iminde kul Sosyo - ekonomik

lanabil en, sosyal bireyler

dOzeyi dO:;;Ok veya Sl-

olarak yeti:;;tirmek ic;:in bu

mrh imkanlara sahip ai-

dersin niteliginin geli:;;tiril-

leier, yocugun iyinde bu-

mesine ihtiyay bulunmak-

lundugu ortaml baskici hale
getirebilmektedir.

tad lr (8). Boylece yocuk ve genylerde

Werthem'e

gore aile ortamlna uyum saglayamayan yocuklar
enerjilerini atmak iyin

sp~ra

ya:;;am boyu spor yapma ah:;;kanhgl kazandlrmak
mOmkOn olacaktlr.

ya da kotO all:;;kanllk-

lara yonelmektedir (5).

III. C;ocuk ve genc;:lerin dezavantajh bolgelerde
ya:;;amasl, Beden Egitimi dersinin niteliginin geli:;;-

Beden Egitimi ve oyun etkinlikleri c;:ocuklann

tirilmesini gerekli kllmaktadlr.

sosyalie:;;meleri iyin uygun ortamlar olu:;;turur.
Okuliarda iyi planlanml:;; Beden Egitimi derslerinde yocuklar istenilen sosyal ve ahlak kavramla-

de yayglnla:;;tlnlmasl, toplumsal kalklnmaya katkl

n kazamrlar. C;ocuklar katlhmln degerini bilir ve

saglayarak dikey hareketlilige yol ac;:abilir (8). Yo-

onaylarlar. Kabul goren veya gormeyen davram:;;-

gun goc;: alan ve sosyo-kOltOrel yapisl nedeniyle,

Ian tamrlar. ilkogretim okulian Beden Egitimi der-

Beden Egitimi derslerinde dezavantajh bolgelerde

si ogretim programlan genel amaylan ic;:erisinde

ogrenim goren ogrencilerin geli:;;imini destekle-

dostc;:a oynama ve yan:;;ma, kazanam takdir etme,

mek bu dersin bir fonksiyonudur. Ailenin sosyo-

kaybetmeyi kabulienme, hile ve hakslzhgln kar:;;l -

ekonomik ve kOltOrel durumu ile bireyin fiziksel,

slnda olma gibi c;:ocugun sosyal geli:;;imine yone-

bili:;;sel ve sosyal geli:;;imi araslnda pozitif yonlO

lik davram:;;lar kazandlrllmasl amaylanan davra-

dogrusal bir ili:;;kinin var olmasldlr (9). Ogrenciler,

m:;; ozeliikleri olarak belirlenmi:;;tir (6). Gelecekte

Beden Egitimi dersinde ozeliikle sosyal geli:;;imini

toplumsal sorumluluklar yOklenecek olan yocuk

desteklemek amaclyla fiziksel aktiviteler yoluyla

ve genc;:lerin iyi ah:;;kanhklar edinmesinde gerek

yeni sosyal rolieri ogrenme flrsatl bulacaklardlr.

bireyler arasl gerek toplumlar arasl iyi ili:;;kiler

IV. Beden Egitimi ogretim programlannln og-

kurmaslnda ve devam ettirm esinde, ban:;; ic;:inde

retmenler taraflndan uygulanmasl veya uygula-
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yamama durumunda kan;;lla!;illan e;:e!;iitli sorunlann

niteliginin geli!;itirilmesine katkl saglanmasl gerek-

e;:6z0mOne katkl saglamak ie;:in Beden Egitimi der-

mektedir.

sinin niteliginin geli!;itirilmesine ihtiyae;: bulunmak;:,

tad l l ~

yapiiandirmaci

rede ba!;ilaYlp bittigi dersin niteligini olumsuz etki-

yakla!;ilma gore modern anlaYI!;ila geli!;itirilmi!;i ve

lemektedir. Okul taklml yan!;imalan vb. gereke;:eler

2005 Ylhndan itibaren uygulamaya gee;:ilmi!;itir.

derslerin yapilmasini engell emekted ir.

Beden

Egitimi

programlan

Ancak programln uygulanmaslnda ve ders i!;ileme tekniklerine yansltllmaslnda sorun lar ya!;ianmaktadlr. Geleneksel ders i!;ileme tekniklerinin
terk edilemedigi gozlenmektedir. Diger taraftan
reform basklslnln ogretmenler Ozerinde olumsuz
e~l<ileri

de gorOlmektedir. Bire;:ok ogretmen egitim

reformculannln hedeflerini onayhyor. Fakat ertesi
f'

Her Beden Egitimi ogretmeni aynl zamanda bir
spor adaml olmak durumundadlr. Bu aynmln ne-

VI. UNESCO "Okulda Beden Egitimi ie;:in KOresel Misyon" projesinde Beden Egitimi dersine yonelik aldlklan kararlarda ilk kez dersin kalitesinin
yani niteliginin geli!;itirilmesine yonelik ifadelere
rastlanml!;itlr. Bu kararlar Beden Egitimi dersinin
niteliginin geli!;itirilmesine temel dayanak olu!;iturmaktadlr (8). Bu ifadeler klsaca;

gOn Beden Egitimi dersinde bun Ian nasll uygulayacaglnl bilmemektedir. Bu belirsizlik duygusu bir

Toplumsal Sagllk = Ogretim Programl + Pro-

sOre sonra "bu reformu da atlatlrlz" yakla!;ilmlnln

fesyonel Ogretmen + Kaliteli Beden Egitimi Hiz-

geli!;imesine neden olmaktadlr. Bu duru!;i yerle!;iir-

meti" olarak ozetlenebilir.

se gelecekte egitim sistemini "reform sendrom"
tehdit edecektir.
Diger taraftan gene;: ogretmenlerin okullarda

VII. Beden Egitimi dersinin amae;:lannin gere;:ekle!;imesi ie;: in ogrencilerin yaparak-ya!;iayarak
ve a!;iamah !;iekilde dOzenlenmi!;i ogrenme etkin-

dOzenli ve yeni programa uygun ders yapmasl,
bunun deneyimli ogretmen ler Ozerind e olu!;iturdugu rahatslzhk, bir sOre sonra gene;: ogretmenlerin
dersl erini n engellenmesi olarak ortaya e;:lkmaktad lr. Beden Egitimi Ogretmenlerini, "Bedenci"
;.; olarak tanlmlanmaktan kurtaracak olan gene;: ogretmenlere oku l yonetimi taraflndan da yeterince
destek verilmedigi gozlenmektedir.

V. Beden Egitimi derslerinde genellikle voleybol , basketbol ve futbol gibi herkes taraflndan
bilinen bran!;ilar merkeze ahnarak etkinlikler yapllmaktadlr. Bu ise ogrencilerin derse olan ilgi ve
motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Ogren cilerin derse kar!;il motivasyon ve ilgisini artlrmak
ie;:in Beden Egitimi dersinin niteliginin geli!;itirilmesine ihtiyae;: bulunmaktadlr.
Programda var olan yeni etkinlik ve uygulamalara artlk gee;:ilmesi (10), bunlara yenileri eklenerek
(yOzme, futsal, frisbee gibi) Beden Egitimi dersinin
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lanmaslm gerektirmektedir.
Okullar ve c;:evrede Beden
Egitimi dersinin niteliginin
geli~tirilmesinde bu i~ birli gine ihtiyac;: duyulmaktadlr.

GOnOmOz c;:ocuklanmn
yogun egitim etkinlikleri araslnda planll sportif c;:all~ma 
lar okullardaki Bed en Egitimi derslerinde yapllmaktadlr
(10) Saghkll beden

geli~imini

engelleyen asil neden evde
ve okulda c;:ok oturarak sec;:i len ya~am bic;:imi olmaktadlr.
Beden Egitimi derslerinde
belirli bir ya~tan once kazamlmayan hareket, beceri ve
liklerine katllmalan ve etkinlik sOrecinin sonunda
ne kadar geli~me sagladlklanmn farklnda olmalan
gerekir. Dersin degerlendirilmesi, ogrenci ve ogretmenlerin oz yeterliliklerinin belirlenmesi konuIan, ogretmenlerin hizmet ic;:i egitim ihtiyac;:lannl
ortaya koymaktadlr. Bu nedenle ogretmenlerin
mesleki geli~imlerinin saglanarak, dersin niteligi nin geli~tirmesine yonelik katkllanm ortaya koymalan beklenmektedir.
VIII. Artan nOfus oram, slmflarda kalabahk og-

renci gruplannln Beden Egitimi derslerinde bir
arada bulunmalannl zorunlu kllmaktadlr. Bu ise
derslerin nitelikli yapllmaslm engelleyen onemli bir
faktordOr. Beden Egitimi dersinin niteligini geli~ 
tirmeye katkl saglayacak konulardan biri de dersin organizasyonudur. Bu konuda saylca az olan
ogretmenlerin, kalaballk slmflarda daha nitelikli
bir ders organizasyonu yapabilmeleri saglayacak
Olke genelinde uygulama orneklerine ihtiyac;: duyuldugunu gostermektedir.

IX. Sagllgl korumada en ucuz tlbbi yontem dOzenli ve bilimsel egzersiz yapmaktan gec;:er. Bu ise
"halk sagllgl ic;:in spor" hakklnda Belediyeler ve
Milll Egitim MOdOrlOgO i~ birligini ve bunlann plan-
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spor yapma all~kanllklannln
sonradan edinilmesi oldukc;:a gOc;:tOr.

X. Ulke genelinde Beden Egitimi dersi uygulamalannda c;:e~itli sorunlar ile kar~lla~llmaktadlr.
Bu sorunlann Olke genelinde dersin niteliginin geli~tirilmesine yonelik c;:ozOmler Oretilmesine bagll~Ir.

Beden Egitimi dersinde;
a) Okul yonetimi ve Beden Egitimi ogretme-

ni: Beden Egitimi ogretmenlerinin nasll
gerektigini konusunda yeterli bilinc;:

c;:ah~masl

olu~turulama 

ml~tlr. Ogretmenlerin c;:all~malanm denetleyecek,

alanda yeterli egitim denetimi yapllamamaktadlr.
Okullann pek c;:ogunda Bed en Egitimi ogretmeni
bulanmamakta, diger ders ogretmenlerine verilerek Beden Egitimi dersleri doldurulmaktadlr (11).
Beden Egitimi ogretmenlerinin
lara yonelik yapllan bir

kar~lla~tlgl

ara~tlrmada,

sorun-

daha c;:ok

okul yonetimi, okul ve fiziki ~artlar, egitim yonOnden ve strese neden olan sorunlar ile k a r~1 kar~l 
ya kaldlklan gorOlmO~tOr. Bayan Beden Egitimi
ogretmenlerinin okul yonetimiyl e daha fazla sorun
ya~adlklan

sonucuna

ula~llml~tlr

(12).

b) Tesis ve malzeme: Eldeki tesisler Bed en
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Egitimi derslerini yapllabilecegi kadar yeterli ve

ve degerlendirme tekniklerinin kullanllmaslna ihti -

ogrencilerin ilgisini gekecek nitelige sahip degildir

yag duyulmaktadlr (11).

(11).
Beden Egitimi ogretmenlerinin, ogrenciye Be-

XI. Kaliteli Beden Egitimi Oersi = Kaliteli Beden Egitimi Ogretmeni olarak tammlanabilir. Bu

den Egitimi dersine spor klyafeti ile derse gelme-

nedenle dersin niteliginin geli:=,;tirilmesinde kalite

si konusunda inandmci olamadlklan, klyafeti 01-

gah:=,;malanna yer verilmesi gerekmektedir.

mayan ogrencinin okul bahgesinin bir kenannda
oturmaYI tereih ettigi gozlenmektedir.
c) Ailelerin ve toplumun Beden Egitimi dersine
kar:=';l tutumu: Beden Egitimi konusunda aydlnlanmaml:='; olan ve gocugunun terleyip hasta olacaglnl

Beden Egitimi dersinin kalite kriterlerinin belirlenmesi ihtiyaci (13) a:=,;agldaki bazl hususlann goz
onOnde bulundurulmaslnl gerektirir.
a) Okul igi ogretim ve :=,;ubelerin planlanmasln da kalite kriterleri

du:=,;Onen veya Beden Egitimi etkinlikleri iginde yer
almaslnl istemeyen ailelerinde bulunu:=,;u bir sorun
~

olam\< ortaya glkmaktadlr. Okul taklm gah:=,;malan
ve maglan nedeniyle eve geg saatte giden, bazen
derslerinden geri kalan ve bunlan telafi etmek igin
ekstra gah:=,;ma igine girmek zorunda kalan ogreneiler, ailelerin tepkisi ile kar:=';lla:=,;maktadlr. Bu tOr

b) Oersin :=,;ekillendirilmesinde kalite kriterleri
c) Ogrencilerin desteklenmesi ve te:=,;vik edilmesine ili:=,;kin kalite kriterleri
d) Ba:=,;anYI te:=,;vik ve degerlendirme ile ilgili kalite kriterleri.

sorunlann ortaya glkmasl ailelerin Beden Egitimi

Oersin kalitesi nasll artmhr? Oers verirken nele-

dersine kar:=';l olumsuz tawlar igine girmesine ne-

rin iyi yaplldlgl ve performansda ne gibi degi:=,;iklik-

den olmaktadlr (11).
d) Oers saatleri: Haftahk ders programl igerisi.,de 2 saat ile slnlrh Beden Egitimi derslerinin
modern anlamda etkili olmasl mOmkOn degildir.
t Ogr~ nci Beden Egitimi dersinden gok yorgun ola-

rak glkmaktadlr. Terli ve yorgun olarak girdigi diger derslerde ba:=,;anh olamayacaktlr (11).
e) Ogretmen saYlsl: Okullarda Beden Egitimi
ogretmenleri saylca az bir durumdadlrlar. Mezun
saYlsl fazla olan ancak ogretmen atamasl yapllmayan Beden Egitimi ogretmen adaylanmn alan
gozetimi yapllarak sistem iginde degerlendirilmesine acilen ihtiyag bulunmaktadlr (11).

ler yapllmasl gerektigini belirlemek igin ogretmenin uygulayacagl ge:=,;itli yontemler bulunmaktadlr.
Bu yontemlerin bazllan :=,;unlardlr: Yazlh Anket, Ol:=';
Gozlemei, Odevler ve Slnavlar, indeks Kartlan,
Oilek Kutusu, iki Oakikahk Sorular, E:=,;li vall:=,;ma,
Ogreneilerin Sesli ya da Sessiz ifadeleri/Mimikleri,
Ogretmenin Kendi OO:=,;Onceleridir (14).
Okullarda kalite geli:=,;tirmenin gekirdek sOreci
olan derslerin kalitesi bu konudaki dO:=,;Oncelerin
merkezini olu:=,;turmaktadlr. Bu sOreg yogunlukla
kalite geli:=,;tirme ile birlikte bireysel geri bildirim,
oz degerlendirme, okul organizasyonu ve okul
yonetimi, taklm olu:=,;turma, slnavlar ve degerlendirme, ileti:=,;im, gOven kOltOrO ve proje yonetimi

f) Oersin sevdirilmesi: Ogrenciye kabiliyeti 01-

gibi alanlan kapsamaktadlr. Oers, ogretim i:=,;i ile

gO sOnde en Ost dOzeyde yapabilecegi hareketler

ugra:=,;an ki:=,;inin aktif bir performansldlr ve ogren-

,t. Ozer"nde durulmah onu a:=,;an hareketlerde Israr

me sOrecinde ogrenciler vasltaslyla gergekle:=,;ir.

edilmemelidir. ZorlaYlcl uzun sOreli, zor hareket-

Ogretim i:=,;i ile ugra:=,;an ki:=,;i ders sOrecinin kali -

ler ogrenciyi dersten sogutmakta ve hatta derse

tesinden sorumludur (15). Bu nedenle okullarda

girmemeleri igin saghk raporu almalanna sebep

Beden Egitimi dersinin kalite geli:=,;tirme gall:=,;ma-

olmaktadlr. Not verme esnaslnda alternatif olgme

lanna bir an once ba:=,;lanmahdlr. Oersin kalitesi ile
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ilgili "c;:erc;:eve 9artname"nin hazirianmasl gerekir.

Genel Mudurlugu Orta6gretim Beden Egitimi Dersi Og-

Bu c;:ah9malarda odak nokta, ogrencilerde yan9-

retim Programl ( 9 - 12. Slnlflar ) Bursa

maktan c;:ok sorumluluk payla91mlnln sagianmasl
olacaktlr (16).

munun <;ocugun Okul Ba$anslna Etkisi E.O. Edebiyat

Yukandaki gerekc;:eler 1919lnda Beden Egitimi

9. Asian, K. (1996) . Ailenin Sosyo Ekonomik DuruFakultesi, izmir

dersinin niteliginin geli9tirilm esine yonelik uygu-

10. T.C. Mill! Egitim Bakanligl (2006). ilk6gretim Ge-

lama ve degerlendirmelere ihtiyac;: duyulmaktadlr.

nel Mudurlugu ilk6gretim Beden Egitimi Dersi Ogretim

Bu c;:ah9malann bir an once ba9 latllmasl, dersin
niteliginin artlnlmaslna yonelik uygulama orneklerinin hazirianmasl ve bunlann sanal ortamlarda
payla911maslnln mumkun oldugu dU9unUlmektedir.

programl (1 - 8. SINIFLAR), Ankara
11. Din<;:tUrk, S. (1988). Beden Egitimi ve Sorunlan
Ankara s. 44-47-51 -53-55
12. Dogan , B. (2007). Spor Sosyolojisi ve Uygulamali Spor Sosyolojisine Giri$ Nobel YaYln Dagltlm, An -
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