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MiNi BASKETBOL'DA (6-12 YA$LAR ARASI)
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Filiz BELER
Akdeniz Universitesi Beden Egitimi ve Spor Yiiksekokulu
Ul ke mi zde yoc uklann farkll y a~ grupl annda bir spor bra n ~ ln a ybnlendirilmesi
yog u zaman tesadufi gi bi gb runm ektedir. Bu ybnlendirme, daha yo k bo!? zamanl ann
dege rl endirilmesi ve yoc ugu n dl ~a dbnu k bi r ki ~ ilik kazanmas l, sosy a ll e~ m es i gibi nedenlerl e ge rye kl e~ m e kte dir. 90cugun seyti gi spor bra n ~ l , bnce likle iyinde yeti ~ti g i ortam da ka r!? ll a~tl gl ye~ itli faktbrl er taraflnd an belirlenmekted ir. Mahaliede oyn anan
oyun Wrl eri , oyun ar ka d a~ l a n (agabey, abl a, karde~ l e r veya ko m ~ u yoc uklan) , bzellikIe bir spo r b ra n ~ lnd a ba~a n elde et mi ~ y eti ~ kinl e r, televizyond aki spor prog ramlan,
yocu gun ke ndine brn ek aldl gl sporcular, gazetedeki spor haberl eri , anne ve baban ln
h o~ l a n d l g l spor b ra n ~ 1 bu faktbrlerd en baz ll andlr. 90cu gun okul dbneminde basketbo la yb nelmesi daha yo k okul ybnetiminin ve slnlf bgretmeninin il gisine ve aktif olarak
u gra~ m as ln a bag lldlr. Oyun sahas lnln , basketbol topunun bulunm as l ve okuld a bu
spor dallnln yayg lnl a~tlrllm as l onlann bze l yaba lan ile ge ryek le!?mektedir.
Ail elerin yevre lerind eki yoc uklarda gbzledi gi ve gene I bir yarglya ul a~tlkl a n ~ u du~ un ce ilgin ytir. 90gu aile, "yoc ugum basketbol ayn arsa boyu daha uzun olur" diye du~ unu r. Oysa yoc ugun ilgisinin , yeteneginin ve ge li ~ im duzeyinin dikkate allnarak bilin yIi bir ~e kild e bu ybnlendirmenin ya pllm as l ge rekir.
9ocugun, bir spor bran ~ 1 ile u g ra~ ma gereksinimini bilinyli bir ~e kild e kim ka r~ lI ayabilir?
6- 12 ya!? Mini Basketb ol taklml 6-7 y a~, 8-9 ya~, 10-11 ya~ olmak uzere 3 gru ba
ay nl m l ~t l r. Her y a~ grubund a uygulanacak basketbol egitimi yoc uklann ge li ~ im du zeylerine, ilgi ve ge reksinimlerin e uygun olmalldlr.
Mini Basketbol'da yoc uklann eg itim sorumlulu gunu ustl enen ki ~ i bg retm en ya da
antrenbrd ur. H e r~eyd en bnce bu ki ~ il e rin bra n ~a bzg u bil gi ve bece ril erin yanl slra
eg itim psikolojisi ve ge li ~ im psikolojisi alanlannda yeterli bil giye bir b a~ ka deyi ~ l e pedagoj ik formasyona sahip olmalan ge rekme ktedir.
Aksi taktirde alanlannda yo k iyi olsalar bil e yocu kl ann duyg ulanna ve ge li ~ im duzeyine uyg un ya kl a~l ml arda bulunamadlklan iyin nitelikli bir eg itim ortaml yaratamazlar, iyi bir ko y hiy olamazlar. 90cu kl arda ku yuk ya~ l a rd a ya!?a nan olumsuz olayl ann ve
ruhsal ya ralanmalann 0 anki ve ileri ki ya~a ml a nnl olumsuz yb nde etkil eyeceg i bili nd iginden ko nu oldukya hassastlr. Bu nede nle mini basketbo l b ra n ~ ln da antrbnbrlu k
yapa n ya da yapm aYI d u ~ un e n ark ada~ l a nml za yoc uk ge li ~ iminin en bnemli bzell iklerini vurg ulayarak baz l hatl rlatm alar yapmak ve bun larl a il gili olarak baz l bneril er sunmak istiyoruz.
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Motor Geli~im
Bebekler, dOnyaya refleks olarak isimlendirdigimiz bir dizi istem d l ~1 tepkilerle gelirler. Bu tepkiler bebeklerin dl~ dOnya ile ilk bag lann l kurma lannl saglarlar. 4. aydan
itibaren, reflekslerin yogu ortadan kalkar ve istemli davranl~ l ar kazanllmaya ba~lanlr.
<;ocuklar 0-2 ya~lar arasmda ya~am iyin gerekli oturma, yOrOme, tlrmanma gibi beceriler kazanilir. 2-7 ya~lannda spor aktivite lerine temel o lu ~turan, ko~ma, sekme, Slyra-'
ma, atlama, flrlatma, top yakalama, topa ayakla vurma gibi teme l beceriler kazan ili r.
Bu becerilerin niteligi, deneyimlere ve yevrese l flrsatlara bagll olarak degi~ir.
Hareket flrsatl sag layan ve fiziksel aktivitelere katllmaY I destekleyen yevre ler, temel
hareket beceril erin in gerek form, gerekse performans olarak daha Ost dOzeyde ba~a
nlmaslnl saglamaktadlr.
Motor geli~imin son a~amasl, Sporla ili~kili Hareketler Donem idir. 7 ya~ ve yukansmda bu lunan yocuklar, yani il kokul yocuklan yeni beceri ler kazanmaktan yok daha
once kazand lklan teme l beceri leri daha aklc l, daha dogru ve daha ince olarak ortaya
koyarlar. Temel hareketleri ye~ itli ~eki ll erde birl e~tirerek, yeni hareketlerin Oreti lmesinde kullanlrlar. Ornegin; Temel hareketler doneminde ko~ma, flrlatma, top yaklama, top
Slyratma gibi beceri ler kazanilir. Bu donemde ise, bir basketbol oyununda oldugu gibi ,
ko~arken topu flrlatma, ko~arken topu Slyratma, ko~arken topu yakalama gibi hareketler Oretilerek sportif oyun lara transfer edilir.
<;ocuklann yogu 7 ya~mda, bOtOn temel hareketleri olgun formda yapabi lecek dO zeye ula~ml~ olurlar. Ancak, yocugun hareket etkin li klerinde sm lrlandlrl lma&l ve destelenmemesi, dolaYlslyla hareket deneyim inin yetersiz o lu ~u gibi nedenlerden dolaYI,
hareket yetenekleri gereg i gibi ge li ~meyebi lir. Bu nedenle, deneyim eksiklig i olan yOcuklann erkenden tanmarak "yeteneksiz yocuk" olarak nitelendirilmesi ve sportif etkinliklerden uzakla~tlnlmasl on lenmel idir.
Yukarda belirtildig i gibi, temel hareketler donem indeki ba~anslzllk, bireyin bu donemde oze l beceri i~lemelerini ba~arma yetenegini etkilemektidi r. Yan i temel hareket
becerileri ge li ~mem i ~ bir yocugun tenis, futbol, basketbol, voleybol gibi bran~lann gerektirdigi beceri leri kazanmasl ve kapasitesini kullanmasl oldukya zordur.
Basketbo ldan bir ornek verec~k olursak, yocugun ko~ma, yakalam.a, flrlatma yetenekleri olgun dOzeyde degilse, basketbol oyununda ba~an ll olmaSI ve kapasitesini sonu na kadar kul lanmasl beklenemez .
Ozetleyecek olursak, sporla ili~ki l i hareketler donemindeki ilerleme, ailenin yOCUgu fizikse l aktivite lere yonlendirmesi, desteklemesi, yeterl i oyu n alan lannm bu lunmaSl, yevrede spor yapan bireylerin varllgl gibi c;:evrese l faktorlere ve motivasyon, bi li ~ 
se l, duyu~sal ge li ~im , yetenek gibi bireysel oze lliklere baglldlr.
Bu donem birbirine bagll 3 fazdan o lu ~u r.
a- Genel Faz; 7-10 ya~ c;:ocuklan tarafmdan karekterize ,edi li r. Spora yogun bir ilgi
vardlr. <;ocuk tOm spor dallan ile ilgilenir. Kendini fizyo lojik, anatbmik ve yevrese l faktorler yonOnden s mlrl and lrllml ~ hissetmez. Beceri ve yeterlilik sm lrl ld lr.
Performansda beceri ve dogru luk yerle~tirilmeye ya ll ~ lldl gmda stres ortaya Ylkar.
b- Oze l Faz; 11 -13 ya~ yocuklan bu donemdedirler. <;ocuk fiziksel kapas ite ve Slnlrllilklannm farkma varmaya ba~ l ar. Bel irli bir spor tOrOne yonelir. Performansl art lrma c;:abasmdan dolaY I stres ortaya C;:lkar. Performans l artlrmak iyin tek c;:ozOm, bol uygu lama yapmakt lr. <;ocugun hareket mode linin dOzgOn olmas l oneml idir. Her ne
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kadar bir spor bran~lna ybnelme sbz konusu olsa da yocugun diger spor bran~lan il e
ilgilenmesine flrsat verilmelidir. Sportif egitimde, yocugun becerilerinin yok ybnlu ge li ~
mi amay edini lmelidir.
c- Uzmanllk fazl; 14 ya~ ve daha buyuk yocuklan kapsasa da spor bran~lna gbre
ya~ da farkllilk gbru lu r. Bir bran~la bir yliln uzerinde ilgilenen yocuklar taraflndan karekterize edi lir. Bran~a bzgu, teknik ve becerilerin kazanlldlgl fazdlr. Performans otomatik olarak gbrulur. Birey kapas itesini n sln lrlanna yakla~lr. Motor ge li ~imin sporla
ili ~kili hareketler dbnemi, ge li ~imse l bir slra olmasln ln yanlslra kar~lm l za bir egitim
modeli olarak da Ylkmaktadlr. Qocuklar gerek form, gerekse performans olarak farkll
duzeylerde temel hareket becerilerine sahip olarak bu a~amaya ula~lrlar. Ancak bu
a~amadaki ilerleme, tamamen yevrese l ve bireysel faktbrlere bagll olarak geryek l e~ ir.
Qocugun bir spor bran~lnda uzmanla~masl, ba~anil bir sporcu olmasl ve ba~an 
Sln ln be lirli bir zaman dilimi iyinde devam etmesi iyin , genel ve bzel fazlardan geymesi gerekmekted ir. Once tOm spor bran~lanna katllmasl, bu bran~larda yeteneklerini tanlmasl ve bran~lara bzgu beceriler kazanmasl amaylanlr. Ozel fazda uzmanla~acagl
spor bran~1 belirlenmesine ragmen, yocugun zamanlnln bnemli bir bblumunu diger
spor bran~lanna aYlrmasl istenir. Burada amay, yocugun yok ybnlu ge li ~mes idir.
Ornegin ; Ozel fazda basketbol bran~lna ybnelmi~ bir yocugun, basketbola aYlrdlgl
zaman kadar yuzmeye, cimnastige, futbola ve tenise de aYlrmasl istenir. Uzmanllk a~a
maslndaki ba~an ve ba~annln devaml bu etkinliklere baglldlr. Qocuk sag elini kullanabildigi kadar, sol elin i de kullanabilmeli, ellerini kullanabildigi kadar ayaklannl da kullanabilmeli , hlz gerektiren i ~ l emler kadar gUy ve esneklik gerektiren i ~lemleri de ba~arabilmelidir.
Spor uzmanlanna gbre, en buyuk tehlike erken uzmanla~madlr. Antrenbrler, bir an bnce
~amp iyonlu ga ula~mak iyin genel ve bzel fazlan atlayarak uzmanllk egitimine ba~lamakta
dlrlar. Qocuk, yogun egitimin hemen arkaslndan yuksek performans gbsterse de belirli bir
sure sonra tlkanlp kalmakta, geriye dbnu~ yok hlzll olmaktadlr. Bir ba~ka deyi~le, yocuk
ba~anya yabuk ula~makta ancak ba~an suresi klsa olmaktadlr.

Bu donemle ilgili onemli noktalan !?u !?ekilde siralayabiliriz;
1- Qocugun performans duzeyi, adblesan bncesi dbnem boyunca gUylu bir artl~ gbsterir.
2- Herhangi bir spor bran~lnda uzmanla~ma iyin bncelikle temel hareket yetenekleri
nin olgun formda, kusursuz bir ~eki ld e ba~anlmasl gerekmektedir.
3- Motor ge li ~imi, daha yuksek beceri duzeyine ula~tlrmak iyin temel hareket yetenek
lerinin kusursuz bir temeli olmas l gerekir.
4- ilkoku l beden egitimi program lannda, bran~la~maya yer verilmemelidir.
5- Hareket becerilerinin gel i ~im i iyin hem yapliandlrllml~ hem de yapllandlrllmaml~
hareket deneyim leri gereklidir.
6- Ogretmen , aktiviteleri bgrencilerin ge li ~ im se l gereksinimleri ve kapasitelerini gbzb
nune alarak seyer ve ye~itlend irir.
7- Beceri leri en iyi ~ekild e ve dogru olarak ba~armalan iyin, gerekli olan konsantrasyo
nu saglamalan amac lyla yan~malar duzenlenebilir.
8- Spor yan~malan yocuklann ya~amlnda bnem li yeri olan unsurlardlr. Ancak yocukla
nn gel i ~imsel olarak yan~ma iyin gerekli deneyimlere sahip olmalan gerekir.
9- Sporla ili ~k ili aktivitelerin hepsi denge, lokomasyon, ve manipulasyona dayall hare
ket becerilerinin kullanlmlnl gerektirir.
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Duygusal ve Sosyal Geli~im
Bu devrede, oku la ba~layan yocuk "latent" dbnemdedir. Latent kelime olarak gizli,
durg un , sakll an lamlna ge lmektedir. Fre ud'a gbre enerji (libido) vOcudun hiy bir yerinde yogunla~maz. DolaYlslyla bu dbnemde yocuklarda enerji fazladlr. Bu ise bgrenme
gOcOnO artlrmaktad lr. Enerji ve bgre nme gOcO artan yocuklar merak ettikleri her konuda bir~eyler yapmak isterler. Ogretmen ya da antrenbr , yocug un merak ve bgrenme
gOc OnO tanlmaya ya ll ~ma ll d lr. Bu dbnemde, yocuktan bazl zihinsel ve sosyal beceri ler kazanmasl beklenir. C;ocuk beklentilerin farklndadlr ve gbsterilen ba~an beklentilere uyarsa kendisini ba~an ll , uymazsa ba~anslz hisseder. Erikson 'a gbre bu dbnemdeki yocuklar olumlu bzellik olarak yall ~ka nllk, olumsuz bzellik olarak a~ag lilk
duygusu kazanlr. C;a ll ~kan llk ; bireyin oku lda bgrenmesi gereken becerileri kazanabilmesi iyin gbsterdigi yabaYI ifade eder.

A~aglilk duygusu ise, yocugu n ba~ans l z oldugu zaman kendisini nasll algi landl gln l ifade eder. C;ocuk, evde ve oku lda, sOrekli etkinlik durumundadlr. Bu etkinlikl eri
de kusursuz bir ~ekilde geryekle~tirm eye yall ~lr. Eger bu yaba lan na kar~1 ylkllir ve
begenilmezse yocuk yaptlklarlnln degersizligine inanlr. Ve a~ag lilk duygusuna kaplIlr. A~agillk duygusuna kapllan yocugun cesaret ybnO ve g i ri~imcilik ybnO azallr. "Ben
bunu atamam", "Bu oyunu oynayamam", "Ben bunu yapamam" gibi becerilerini geli~
tirmede isteksizlik ve gOvensizlik gbrOIOr. C;ocugu n etkinliklerd eki ba~ansl onaylanlrsa
i~birli gi , payla~ma, degerlilik duygu lan kazanlr. Becerilerin i geli~tirmeye istekli olur ve
yeteneklerine gOven ir. Erikson, iyi bir ana-baba ili~kis i iyinde yeti~en yoc uklann , teme l
gO ven duygusunu kazandlgl iyin, okulun kendisin e getird igi yeni bgrenme durumlannl
korkmadan kar~ llad l gln l ve ba~anll olabi lecegini belirtmi~tir. Temel gOve n duygusunu
kazanamaml~ yocuklar ise tam ba~an gbsteremezler. Bili~sel geli~me nin hlzll oldugu
ve okulda biryok beceriler bgren ildigi bu dbnemde, yoc ugu n sosyal ili ~k ilerinde de bir
sOreklilik ve tutarllil k gbrO lOr. ilkoku l yocugun sosya l ili ~kilerinde de bir sOreklilik ve tutarllilk gbrOlOr. il koku l yag lnda yoc uklar kendi cinsindeki a rkada~ l a n ile oyun oynamayl tercih ederler. Bir ba~ka dey i ~ le klzlar ve erkekler kendi gruplan iyinde oyu n oynarlar. Bu ya~taki yocuklarda arkada~ llk bnem kazanlr (COceoglu, 1991. s. 358).
Ya~ltlan ile hem arkada~ llk kurmak isterler hem de bir beceri ve yetenek OstUnlUgO ile sivrilme yabaslndad lrlar. OvOlmeye baYlllrlar. Bu duygular, dOzenli spor yapmaya ybneli~in en bnemli neden lerinde n biridir. Birbirlerinin kusurlan ile ~ i ~man llk, zaYlfIlk, gbzlUk takma gibi alay ederler. Ba~kalannln gOysOz lOgOnO gbrd Okye kendilerini
daha gOylO gbrOrler. Bu dbnem, yocukta cinsel ilgi ve merakln yatl~tlgl, sb ndOgO
dbnemdir.
Bu donemde antrenore du~en gorevler:
1- Bu ya~ grubu yocuklan, olumlu ybnlere kanalize edilmelidir. Bbylece, yall ~kan bir ki~i

li k bzelligi kazanmalanna yardlm edilmi~ olur. Yapabilecekleri ~eylerde on lara sorum luluk verilme li, ba~ka lanna zarar vermed igi sOrece hatalan ho~ kar~llanmalldlr. Ornegin ;
spor malzemelerinin depodan allnmas l, kulelerin sahaya yerle~tirilmesi gibi.
2- Cesareti klrl lml ~ yocuklar motive edilmelidir. Bu dbnemde yeterince ybn lendirilmeyen
ve antrenbr taraflndan yan ll ~ ybnlendirilen, yeterli destegi bulamayan yocuklar ba~an
SIZ olduklannda utanlr ve kendilerine olan gOvenlerini yitirirler. Bu durum, yocuk larda
a~agl il k duygusunu ge li~tirir ve yocuklar sinsi ve klskan y hale gelebilirler.

... ..........--------------------------------~~:
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3- Ogrenciler gerc;:ekc;:i hedeflere yonlendirilme lidir.<;ocugun yeteneklerini tanlmaSI ic;:in
c;:e~ itli etkinliklerde bulunmaslna hatta kendi aralannda oyun lar oynamaslna izin veri lmelidir. (Kazancl, 1989,41)
4- Spor etkin liklerine katllmak istemeyen c;:ocuk lan zorlamak yerine, il gi c;:ek ici egitse l
etkinlikler il e c;:ocuk spora ozend irilm eli dir.
5- Mini basketbolda oldu gu gibi c;:ocug un yeti~kinlerin oynadlgl spor Wrune uyumun dan ziyade spor Wrlerini c;:ocuga uyarlamak daha dogrudur.
6- <;ocuklarda guven duygusunu ge li ~t irm ek ic;: in spor organizasyon lanna katllan c;:ocuklara katlilm be lgesi ya da c;:e~ itli oduller verilmelidir. (Muratll, 1995, s. 17).
Bil i ~sel Ge li ~ i m

Bu donemdeki c;:ocuktan okuma-yazmaY I ogrenmesi, aritmetik yapmasl, okul
problemleri uzerinde ak ll yurutmesi beklen ir. Dort i~ l em, slnlflama, s lralama gibi zih in se l i ~ l emler i yapabilir. Oku lun ve ailenin c;:ocuktan zih in se l beklentilerine, bir de oku lda
ya da oze l olarak bazl dersler ic;:in kurs alm as l ve ba~an ll olmasl beklenmektedir. <;0cuklar bu donemde, ortak kura ll an ve amac;:lan payla~arak gerc;:ek bir e~gudum ve yan~ma davran l ~ 1 gosterirler.
Bu donemdeki c;:ocuklann egitiminde antrenore dO~en gorevler:
1- Goze hitap eden arac;:lar ku li anmaY I mumkOn oldugu kadar artlrln lz. Somut nesnelerden yararlanlnlz (Film , tepegoz, video vb . gib i)
2- y'e~itli tak lm oyun lannl izlerken oyunlarda hatalar varsa gorencil ere bu ldurunuz.
3- Ogretilen konuya uygun bo l ornek sunarak model ve soze l direktif leri birlikte veriniz .
4- Ogrencilerin dO~Oncelerin i c;:ekinm eden soy leyecekleri bir ortam yaratlnlz . O lu mlu
pek i ~tirec;: l er sununuz.
5- Akll yurOtmeyi gerektiren dO~Once becerilerini ge li ~t i ren durumlar veriniz ve durum
il e ilgili soru lar sorunu z (Kazancl, 1989, 41).
6- Sozel direktifleri klsa tutunuz. <;OnkO c;:ocuklann dikkat sOre leri 15-20 dakikaYI gec;:memektedir. Alg i sOresini klsaltlp daha da c;:abukla~t lrm ak amac lyla c;:e~ itli teknikler, yollar ge li ~tiril eb ilir. Algi ic;:in gerekli olan zaman genelde egzersizle klsa lt li abilmektedir.
Ornegin basketbolda kalaba ll k hOcumlarda birden durup topa yon deg i ~tirme egze rsiz leri yaptlrllabilir.
<;ocuklan n bir konuya dikkat sOre leri klsa oldu gu ic;:in, antrenor uzun aC;: lklama la rdan kaC;:lnmal ld lr.Ancak dikkat sOresi on ya~lndan sonra artmaktad lr.
7- <;ocugun geli~im dOzeyi gozonunde bu lu nduruldu gundan ba~langlc;:ta oyu n, daha
so nralan yan~malara yonelik a ll ~t l rma l ar yapllmalldlr.
8- Ba~anlann degerlendirilmesi, once leri c;:oc uklarda meydana gel en olumlu davranl~
degi~ ikli kler in e daha sonra lan daha iyi performans gosteren c;:ocuk lara onem veren b ir
~ek ild e yapllmalldlr.
9- Bili~sel ve motor beceri lerin ogretilm esi nde Wmevanm yontemi kullanllmalldlr.
(Parc;:adan bOWne dogru) .
10- Yen i beceriler ogretilirken basit ve onceki og rendikl erind en az degi~ ikli k gosteren
haraketlerde anlnda ogrenme ler gerc;:ek l e~ ir.
11- Bireysel ve grup c;:al l ~ma l a n birbirin e destekler nitelikte ve sOrekli yaptIrJlmalldlr.
<;OnkO ogrendik lerin i klsa sOrede unutabilirler (Murat ll , 1995, s. 17) .
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Yontemsel Yakla~lmlar
Eg itim , bireyin davranl:;;lannda kendi ya:;;antisl yoluyla ve kas ltl l olarak istend ik
davranl:;; degi:;;ikligi meydana getirme surecid ir. Davran l:;; lardaki degi:;;iklikten kastedi len yoc ugun yaparak ve ya:;;ayarak olu mlu davranl :;;la n kazanmasldlr. yocugun ge9mi:;;inden getird igi ya da sah ip oldugu baz l olu msuz davranl:;;lar, olumlu davran l:;;lara
donu:;;tOru leb ilir mi ? Bunun iyin davranl:;; degi:;;tirme yontemleri nelerdir?
Bir davranl:;;1n sonuylannln olu mlu veya ol umsuz olmas l ki:;;inin bunu algl lamaslna ve kendisi iyin ta:;; ldlg l degere bagl ldlr. ilkokulda bir ogrenci nin sln lfta alkl :;;lanmaSI olumlu ; aynl durum lise veya universite ogrencisine komik ge lebi lir. Baz l dav ranl :;;lann kailci olmas l ve slkllkla yap llmaslna sebep olan baz l uyancllar ya da durum lar
o davranl:;; 1n peki:;;tirici ozel li ginin bu lunmas lna bag ll dlr. Ornegin:
1- Akran grubu taraflndan kabu l gorme, taklma seyi lme, bir statO sah ibi olma.
2- Bireyse l 9all :;;ma.
3- Yan:;;ma (slnlfta ilk be:;;, ilk on araslna girme); gru pya yan:;;malarda ba:;;arll l olma.
4- Ogretmen, anne-baba ve antrenor taraf lndan kabul gorme.
5- Te:;;ekkur etme takdir edi lme.
Peki:;;tirme, gene Ide surekli ve aral lkll olmak uzere iki tOrlu yap llabi lir. Bi r davran l:;; 1n
kazandlrl lmaslnda onceleri surekli zaman la arall kll olarak peki:;;tireyler sunulmal ldlr.
Genelde,oku llarda yok yanll:;; ve istenmeyen davran l:;;lar uzerinde du rulur.
Antrenor tak lmln da aynl :;;eyi yapmall ml? Bazl yocuklar yanll:;; ve isten meyen hare ketlerle antrenorun dikkatini yekmeye ya ll :;;ab ili r. yunku antrenorun ogrenciye onem
vermes i bu tOr davran l:;;larln devam etmesine neden olur.
Antrenor, olumlu davranl:;;lar uzerine dikkatin i yogu nla:;;t lrl r aynl zamanda isten meyen davran l:;;lara onem vermezse istenmeyen davranl:;;lann azalma olas lll gi yukselir. Ayn l sonu9, antrenorun tak lm ln davran l:;;lann l ovme; bireyse l istenmeyen davranl:;;lan ho:;; gormedigini soylemeyi bir arada yaptlgl zaman da elde edilmektedir.
Olumlu davranl:;;lann kazandlrllmaslnda bir ba:;;ka yontem, ama9 olarak kazand lrmak
istedigimiz davran l:;;lara ula:;;mak iyin once bu davranl:;;a benzeyen davran l:;;lann peki:;;tirilmesidir. Bu i:;;leme istenen standarda ula:;;lncaya kadar a:;;amall olarak devam
edi lir. Etkili peki:;;tirme yollanndan biri de az yapllan davran l:;;lann yok yapllmasl istenen davran l:;;lardan once yaptlnlmasldlr. Ornegin, once ben im dedigimi yap; sonra
kend i isted igini yaparsln gibi. Bun un i9i n 90cuklan gozlemek on larln zevk aldlgl
durum ve davranl:;;lan bilmek yararll olur.
Be lkide en onem lisi,taklmdaki 90cuklann gosterdikleri olumlu ve olumsuz ge li:;;im
ve degi:;;imler iyin bir gozlem formu olu:;;turu lmasldlr.
Davranl~ Slkllgrnrn Azaltllmasl, Ortadan Kaldrnimasl : Ceza

Olum lu ve olumsuz peki:;;tirme yo llanyla davran l:;;larln slkll gl artar. Ceza yoluyla
ise istenmeyen davranl:;;lar baskl altlnda tutulur ve tamamen ortadan ka ldlrllmaya ya11:;;lllr. Eger bir davran l:;;, aCI veren , slklntlll veya istenmeyen bir durum yaratlyorsa, 0
davranl:;;1n tekrar edi lme slkllg l azall r. Gelecekte ayn l durumla kar:;; lla:;;an bir ki:;;i 0
hareketi yapmaktan kaYInIr. Ornegin, al l:;;tlrmaslnl yapmayan bir ogrenciye ogretmenin faz ladan al l:;;tlrma vermesi bir cezadlr. Bu uygulama teneffuse ylkarmamak gibi
bir ceza i:;;levi gorur.
Taklmda yaramaz ll k, grubun duzenin i bozma, kavgacl il k vb. gibi problemler da-
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yak la cezaland lrllmama ll dlr. <;;ocugun taklm ie;;inde dbvu lmesi, ba!?ma topu otma,
kulak e;;ekme, itme gibi taVirlara birde a!?ag llaYlc l sbzler eklenmeme lidir.
<;;ocuklarda bazl ruhsa l sorun lara rastlanabilir. Bunlar uyumsuz e;;ocuklar, korku lar,
baglm llllk, kekemelik, tik, sap lant lll du!?unceler, yataga i!?eme ve d l!?k l kae;;lrma, ie;;e
kapanlkl lk, davranl!? bozukluklan; yalan-e;;alma-saldlrganllk-yerinde duramayan e;;ocuk lar olabilir. Bu sorun lan yuzunden e;;ocugu ceza landlrmak yerine bir psikolog ya da
danl!?ma gbnderi lmesi konusunda aile i!?birligi yapllmalldlr.
Fiziksel ve Psiko lojik Cezan ln <;;ocuk Uzerindeki Etkisi :
Ceza gene lli kle !?u istenmeyen durumlann dogmasma neden olabi lir.
- Ceza ki!? il erde kaygl, nefret, kin ve sald lrgm llk gibi davranl!?larm olu!?masma neden
olabi lir.
- Cezaya maruz ka lan cezaya all !?lr. Zaman la cezaYI !?iddetlendirmek gerekebi lir. Bu
da e;;ocukta kar!?1 gelme eg ilimini artlrlr.
- Ki!? il ere istenmeyen davranl!?lar yerine alternatif davranl!?lar kazandlrma yo llannl ve
bu arada olumsuz peki!?tirme yoluyla kae;;mma davranl!?lannl kazandlrmak daha etkili
olabi lir.
- CezaYI uygulayan yaptlg l i!?in iyi sonue;;lar verd igini gbrmeye ba!?laymca, ceza yoluyla disipli n saglamaY I tek bnlem olarak du!?unebilir. Bu ise e;;ocuklann antrenbrden korkmasma ve antrenbru model almaya ybneltir. Onlarda kavgacl, sert, ha!?in mizae;;11
olabi lirl er.
- istenmeyen davran l!?lan ortadan kaldlrmanm ba!?ka bir yolu, olumsuz peki!?tirmedir.
Odevlerini ders suresi ie;;inde bitirmeyen e;;ocuklara teneffuse bdevin i bitirdikten sonra
e;; lkabileceg ini sbylemek gibi.
Ornekler : <;;ocuklar birbirine ha!?in ve kirici davranlyorsa, on lan sessizce i!?birligi
yaptlklan e;;a ll !?malarda gbzlemek ve anmda yaptlklan i!?b irligi ie;;in bvmek gerekir.
Yalan sbylemeyi ortadan kaldlrmak ie;;in durust davranl!?lar bvu lmeli; yapllan yanll!?lan
bze l olarak din leyebilecegini antrenbr gbstermelidir. Kural lan bozan bir e;;ocugu azarlamak yerine kurallara uyan takdir ed ilmeli dir. (Fidan. 1985, s. 52)
Antrenbrun Tut umu : Otoriter, liberal, demokratik bir tutum. Bu ise taklm ybnetim ini ve disiplin i bel irler.
Antrenbr dayaga e;;ok slk ba!?vurursa ve bunu bir eg itim araci olarak kullanlrsa ya
antrenbrun tutumu yan ll !?t lr ya da e;;ocuk davran l!? lyla surekli onu dayaga
zorlamaktadl r.
Sonue;;ta, antrenbr yap llan her hata ya da sorun ie;; in dayaga ba!?vurmamall, ho!?gbru lu ve insanca davran l!?larda bulunmall dlr. <;;ocuklarda davranl!? degi!?tirmen in en
iyi yo lu ruh sagl lgl yerinde olan ve kendine guvenen antrenbrun tatll-sert bir tutu mia,
taklml sindirmeden , on lann dikkat lerini ve ilgi lerin i ybnlendirmek ve egitmektir. Yoksa
amae;; sadece basketbo lu bgretmek olmamal ldlr.
Taklmda istenmeyen davranl!?lar varsa; ne gibi bnlem ler almabi li r?
Bunun ie;; in ;
1- Davranl!? e;;lgnndan e;;lkmadan ya da sue;; i!?lenmeden e;;ocuk durdurulma ll dlr.
2- Sue;;una kar!?lllk, e;;ocuk sevdigi bir !?eyden yoksun blrakllabilir.
3- <;;ocuga yapt lgln l duze lttirme yolu izlenir. Zarar verdigi bir eg itim aracm l, malzeme-
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yi kendi olanaklanyla yerine koymasl gibi.
4- Ceza vermeden once gocugu dinlemek, haks lz ya da a~ln ceza land lrma olas lll glnl azaltlr.
Ceza zorunlu olmadlkga kul lanl lmamall, kul lanl ldlgl taktirde ise ~u hususlara dikkat ed il melid ir. Cezalandlrma iki ~ek il de olabil ir. Ya davran l ~tan sonra, istenmeyen bir
durum la kar~lIa~tlrma ya da davranl~tan sonra, iyi, zevk veren bir durumun ya da
odulun ortamdan gekil mesidir. Buna gore:
- Ceza geciktiri lmeme lidir. Ceza istenmeyen davran l ~1n hemen ardlndan gelme lidir.
Hafta iginde yap llan yan l l~ l ar top lanarak hafta sonunda ceza i~ l emine gegi lmemelidir.
- Cezada gocugun tUm k i ~il i g i deg il , ceza konusu olan davran l ~ odak noktasl
yap ll mall dlr.
- Ceza vermeye karar verince, ceza konusu tart l ~l l ma l ld l r.
- Bastlrl lmak istenen davran l ~ gulerek peki~tirilmemel i d i r.
- Okulda ku llan llacak cezalar; ogrenci ile oze l konu~ma , olum lu peki~tiregten mahru miyet, gruptan klsa surel i ayn lma gibi olabilir. KotU ve onur kiri ci sozlerden
kaglnma ll d lr.
En etkili disiplin yontemi : Ozdenetim yani duzen li ve sorum lu davranl~ once likle
antrenor ve gocuk araslndaki an l aY I ~ ve guven teme li ne dayanmal ldlr. (Yorukoglu,
1980, s. 150) .
Aynca butUn bun Ian antrenorun bi lmesi yeterli deg ildir. Bir ~ekilde uygun bir di ll e
aile ve oku l yonet imine bu ya~ grubundan gok buyuk beklenti ler ig ine girmemeleri gerektig i, gocuklannln kat lldlklan ~en li klerden altln madalyalarla, ~ i lt l er l e donmeyecekleri ve popu ler gocuklar yaratmad lklannln an lat ll mas l gerekir. Amacln taklm hali nde
yapl lan bu spor tUrunun gocugun duygusal ve ki~ilik, sosyal ve zih inse l geli~ i min i aileokul eg itiminin yanlSlra desteklemek ve bu alanda uzman l a~manln daha sonraki YII larda olabileceg ini hissettirmek ve anlatmaktlr.
Yine antrenor, zaman zaman gocuklarla toplanarak payla~ma, arkada~lna zarar
vermeme, i ~bir li g i , rekabet, kura llara uyma, derslerini aksatmama vb. gibi konu larda
gocuklarla sohbet etme li ve on lann taklm ln iy i le~tiri l mesi ve sorunlann gozumunde
fik ir a l l~-ver i ~inde bu lunmall dlr..

Antrenor - C;ocuk ili~kisi
1- C;ocugu sevmel i, yaklndan tan lmal l, duygu lann l an lamaya ga l l~ma l ld l r. Zaman
zaman kendin i gocugu n yerine koyarak olaylan degerlendirmeye gal l ~ma l ldlr. C;ocuga
kar~ 1 tepkilerini ayarlayabilme lidir.
2- C;ocuklann yetenek lerini tan lmaSlna yardimci olmalld lr ve uygun ~eki l de
yon lend irme lid ir.
3- C;ocugun basketbolu sevmesine ve ilg i duymaslnl saglamall dlr.
4- Her gocugun kend i ge l i~ i m gizgis inde tek ba~lna oldugunu kabu l ederek, birbirleri
ile klyas lama gibi onur zedeley ici bir yakla~ l mda bu lunmamall dl r.
5-C;a ll ~malara devaml l kat llma ve tak lmln kurallanna uyma a ll ~kanllgln l kazand lrma ll dlr.
6- C;ocuklann ruhsal sag ll gln l bozacak her tUrlu tutum ve davranl~tan kaglnma ll dlr.
7- Antrenorun davran l ~la n , gocugu n k i ~ i l i k ge li ~imini etki leyen onem li bir faktordur. Bu
neden le, her ~eyde n once iyi bir model olmall dlr. (K lll k, klyafet, beslenme,
a l l~ka nl l klan)
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8- C;ogu zaman , antrenb rOn yocuk Ozerinde anne-babas lndan daha etkili oldugu gbrO lmektedir. Bu nedenle, antrenbr iyi bir bgretici olmasmm yanl sira yoc uga kar!?1 du yarll olmall ve yocugu bir bOtOn olarak ele almal ldlr.
Antrenbr;
- Akademik ba!?ansl,
- Beslenme,
- Klllk, klyafet, all !?kanllkl an (Sigara iyme gibi),
- Arkada!?lan ile ili!?kileri (yard lm etme, kura llara uyma, payla!?ma, i!?birli gi) ,
- Aile iyi ili!?kilerde, iyi bir brnek olmal ldlr.
9- iyi bir basketbolcu olmas mdan bte iyi bir insan (olumlu bze lliklere sa hip) olmas l
Ozerinde odakla!?mall dlr.
10- Ba!?kalan ile alay etmesine izin vermemelidir.
11- C;ocug un ba!?anslz oldugu durum larda bu soru nun Ozerinde durmal ldlr.
12- C;ocukta olumsuz duygu lar yaratmadan ba!?anll olabi lecegi flrsatlar sag lamalldlr.
Sonuy olarak, yocu k iyin bnem li olan : mini basketbo lu sevd iren bir antrenbrOn,
on u an layan ve yoc uklugunu ya!?amaslna izin veren bir tak lmmm olmas ldlr.
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