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BEDEN EĞİTİMİ DERSİ 

MÜZÂKERE KONULARI 
 

 

 

 

Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. 

Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri öğretmenlerimizin 

katılımıyla komisyonlar oluşturuldu. Bu komisyonlar, belirlenen ana başlıklar çerçevesinde ilgili 

dersleri müzakere ettiler ve dile gelen görüşler raportörler tarafından yazıya geçirildi. İllerde 

birleştirilerek gönderilen bu dosyalardan seçilen bazı önemli maddeler “Eylül-2014 Mesleki 

Çalışmalarda” öğretmenlerimizin görüş alışverişine ve müzâkerelerde bulunmasına esas olması için 

buraya alınmıştır. Bu metin, yayınlanmış bir eser, akademik bir çalışma veya Din Öğretimi Genel 

Müdürlüğünce hazırlanan bir rapor değildir. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde belirtilen 

mesleki çalışmalar çerçevesinde, alan öğretmenlerinin görüşlerinden oluşan ve birbirinden farklı 

teklifleri de içeren bir metindir.  

Emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederiz. 
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A. ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KAZANIMLARI 
 
 Eğitim sürecinin en önemli unsurlarından biri, kuşkusuz öğretim programlarıdır. 
Yaşamın başarılı bir biçimde sürdürülmesini sağlayacak becerilerin öğrencilere 
kazandırılmasında öğretim programları kılavuzluk etmelidir.          
 Bir öğretim programı, hedeflediği alanda, kişinin kısa ve uzun vadede sahip olması 
gereken becerileri öngörebilmeli, bu becerilerin kişilere kazandırılmasının geçerli yollarını 
öğretmenlere sunabilmelidir. 
 Öğretim programı, yaşamda ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve becerileri öngörerek, 
bunları belirli sürelerde öğrencilere kazandırmayı hedeflemelidir.  
 Öğretim programı, okullardaki eğitim-öğretim etkinliklerinin belirleyici olmalıdır. 
 Fiziksel etkinliklerin insan yaşamının önemli bir boyutunu oluşturduğu ve örgün 
eğitim sürecinin bir parçası olduğu kabul görmüş ve bilimsel olarak ortaya konmuştur.  
 Beden Eğitimi; eğitim programlarının bütünleyici bir parçası olma özelliği dolayısıyla 
bireyin fiziksel aktiviteler aracılığıyla psikomotor, bilişsel, duyuşsal ve sosyal alanda 
gelişimine katkıda bulunmaktadır.  
 Beden eğitimi dersinde öğretim programları ve kazanımları gerçekleştirme sürecinde 
öncelikli hedef, çocukların fiziksel etkinlikler yani hareketler yolu ile eğitimini sağlayarak her 
öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye çıkmasını sağlayarak sağlıklı  yaşam  
alışkanlıkları  edinmede yol gösterici ve destekleyici olmak, aynı zamanda çocukların fiziksel, 
zihinsel sosyal ve duygusal gelişimlerinin en üst düzeye çıkarılmasına katkıda bulunmaktır. 
 Buradan hareketle öğrenim yaşantısı boyunca bu dersi yeterince alan öğrencilerin 
gelişimi diğer disiplinlere de katkı sağlayacak şekilde oluşmakta, toplum içerisinde 
istenmeyen obezite, şiddet, madde kullanımı v.b. davranışları daha düşük seviyelere 
düşürmesi beklenmektedir. 
 Eğitim öğretimde önceleri öğretmen merkezli yaklaşım ağırlıklı iken son yıllarda 
öğrenci merkezli yaklaşıma dönülmüştür. Öğretmen merkezli yaklaşımda; öğretmen ne 
öğreteceğine, nasıl öğreteceğine, nasıl değerlendireceğine karar vermekte, ders tanımları 
öğrencinin kazanacaklarına odaklı olarak değil içeriğe bağlı olarak yapılmaktadır.    
 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin hareket bilgi ve becerilerinin, ulusal bilinç ve spor 
kültürünün geliştirilmesinde hiç kuşku yok ki Beden Eğitimi dersinin önemi büyüktür.  
 Program içeriğinin öğrencilerin yaş grubuna ait gelişim ve öğrenme özelliklerine 
uygun olduğu,  ünitelerin öğrencilerin ilgisini çekecek nitelikte olduğu belirtilmiştir. 
 Programda yer alan öğretme-öğrenme etkinlikleri açık bir şekilde ifade edilmiştir.  
 Program öğrencilerin ilgisini çekecek top ile oyun, topsuz oyun, yarışma gibi zengin 
etkinliklere yer verir niteliktedir. Programda yer alan etkinlikler teorik olarak sınıf içinde ve 
uygulamalı olarak da oyun alanı, oyun sahası gibi yerlerde uygulanabilir niteliktedir.  
 Programda önerilen araç-gereçler ulaşılabilir niteliktedir.   
 Öğretim programları içerik yönünden yeterli ve ulaşılmak istenen hedeflere uygundur.  

B.ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 
 

 Beden eğitimi ve spor öğretiminde hedefe ulaşabilmek için öğrencilerin ilköğretim 
basamağında almış oldukları beden eğitimi ve spor dersleri ve genel spor kültürlerini 
oluşturan egzersizler, oyunlar, bireysel sporlar, takım sporları ve antrenmanla ilgili bilgi 
düzeyleri belirlenmeli, üniteler uygulanırken öğrencinin bilgi birikimi dikkate alınmalıdır. 
 Günümüzde Beden Eğitimi, yetişmekte olan nesillerin temel öğesi olan insana, fikren 
ve bedenen sağlık kazandıran bir faaliyet alanı olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple, henüz 
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çocukluk ve gençlik devresinde olan, çeşitli, bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar kazanma 
çağını yaşayan her kademede okul öğrencilerinin, çağımızın eğitim anlayışına uygun bir 
şekilde, kendi kapasitesi ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirilmeleri önemle ele alınmalıdır. 
 Dersler işlenirken özellikle hareket eğitiminin bilişsel boyutuna ilişkin kazanımlara ait 
etkinliklerde anlatım, soru-yanıt, dramatizasyon, örnek olay inceleme, tartışma, beyin 
fırtınası, gösteri, grup yada takım oyunları, gözlem, gezi ve projelerden yararlanılmıştır. 
 Ders işlerken öğrencilerin özellikleri, çevre koşulları, okulun olanakları, öğrencinin 
ilgi, istek ve gereksinimleri ve engelli öğrencilerin varlığı vb. değişkenlere göre öğretim 
yöntemlerinden faydalanılmalıdır.  
 Hareket ve Teknik Eğitimi basamaklar halinde, kolaydan zora doğru gösterilmelidir. 
 Beden eğitimi dersi uygulamalı bir derstir ve bu nedenle derslerin uygun ortamlarda 
uygun ders materyalleri ile işlenmesi esastır. 
 Beden eğitimi ve spor dersi öğretim yöntem ve metotlarını incelediğimde son yıllarda  
yapılandırmacı yaklaşımın da etkisiyle öğrenen merkezli öğretim yöntem ve teknikleri çok 
etkili ve faydalı olmaktadır; yöntem ve tekniklerde  sorun bulunmamaktadır. 
 Ders işlenirken ısınma konusu ve işlenerek konuyla ilgili kültür-fizik hareketleri 
yaptırılır. Daha sonra spor eğitim modeli ile ilgili ders konuları öğrencilere aktarılır.  
 Dersler spor araç-gereçleri ile zenginleştirilerek uygulamaya ağırlık verildi ve dersler 
eğlenceli ve öğrencilerin zevk alacağı şekilde oyun formatına dönüştürülerek işlenir. 
 Grup çalışmalarında öğrencilerin daha aktif hale geldiği gözlenmektedir. 
 Okul takımlarında bulunan öğrencilerle sürekli olarak ilgilenilmelidir. Beden eğitimi 
öğretmeni okulda aynı zamanda bu öğrencilerin eğitim koçu durumundadır. Bu koçluk 
faaliyetlerinin yazılı doküman haline getirilmesi, öğrencilerle ilgili not kartları ve gelişim 
kartları tutulması, sorumlu olunan veli ve okul yönetimine karşı güvenilirliği artıracaktır ve bu 
olması muhtemel birçok problemin önüne geçecektir. 
 Okul bahçesinde işlenen derslerde sürekli kontrolü elde tutmak gerekmektedir. 
Disipline aykırı davranışların, oluşabilecek kazaların ve devamsızlıkların önüne geçmek için 
öğrencilerin sürekli takibi yapılmalı ve gözetim altında tutulmalıdır. 
 Konular açısından öğrencilerin takım olabilme problem çözebilme sosyal beceriler 
elde edebilme, iletişim kurabilme liderlik özelliklerini geliştirebilecek farklı uygulamalar 
yapılmadır. 
 Beden Eğitimi derslerinde ders içerisinde öğrencinin öğretmenden daha aktif rol 
alması sağlanmalı. Çoklu zeka kuramı anlayışı ile öğrencilerin sahip oldukları zeka gurubuna 
göre yaklaşılarak, dersimize uygun olan bedensel kinestetik zekaya sahip öğrencilere daha 
fazla görev verilmesine özen gösterilmeli. Taksonomi anlayışı ile basamaklama yöntemi 
kullanılarak konuların basitten zora doğru verilmesine özen gösterilmelidir. 
 Zaman zaman öğrencilerle, derse ilgi-tutumlarının ne düzeyde olduğunu öğrenmek 
için konuşmalar yapılarak dersle olan beklentilerin ne kadarı karşılanıyor derste başka neler 
yapılmasını istersiniz gibi küçük yazı çalışmalarıyla dönüt alınabilir. 

C. ÖĞRETİM MATERYALLERİ 
 

 Beden eğitimi dersinde materyal kullanımı en fazla olan derslerin başında gelmektedir. 
Hem teorik hem de pratik uygulamalı bir ders olduğundan teknolojiden ve sporlara 
özgü materyallerden ne kadar fazla yararlanılırsa hedeflere o denli kolay 
ulaşılmaktadır. 

 Her branşa özgü top, raket, file kullanılmalıdır. 
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 Hareketi yaptırma, ritim ve komutlara uyma ile ilgili materyal; düdük top, huni, 
minder, ağırlık malzemeleri, raketler file, saha, yelek, kitap, cd ve ritim verici aletler 
kullanılmalıdır. 

 İşlenecek konuyla bağlantılı olan spor branşlarına ait materyallerin yanı sıra etkinlik 
için kullanılacak olan oyunlara ait materyallerinde okullara temin edilmesi 
gerekmektedir. 

D.SOSYAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 
 
 Beden eğitimi dersinin sosyal ve kültürel etkinlikleri, öğrenciler tarafından çok 
istenilen ve yapıldığında katılımın yüksek olduğu durumlardır.  
 Spora özgü öz yönetim, sosyal ve düşünme becerilerinde amaçlanan ise, 
öğrencilerin sportif etkinliklerde, gerekli güvenlik önlemlerini bilmeleri, kendilerinin ve 
başkalarının sağlık ve güvenlik risklerini azaltacak düzenlemeler yapabilmeleri, grup/takım 
içerisinde aldıkları rolleri ve sorumlulukları yerine getirebilmeleri, grup/takım hedefleri 
doğrultusunda arkadaşları ile iş birliği yapabilmeleri, sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim becerileri 
sergileyebilmeleri, kişisel bakım ve temizliklerini alışkanlık hâline getirmeleri, spor yaparken 
adil oyun davranışı sergilemeleri, bireysel farklılıklara (özellikle farklı engel gruplarında yer 
alan sınıf arkadaşlarına, beceri düzeyleri düşük olan akranlarına) saygı göstermeleri ve onlarla 
iş birliği içerisinde çalışabilmeleri, okul içinde ve/veya dışında ilgilendiği sporla ilgili 
etkinliklere ve faaliyetlere gönüllü olarak katılmaları veya bu etkinlikleri yürütmeleridir. 
 Doğa Yürüyüşü 
 Kros Ve Atletizm Takımı  
 Masa Tenisi Takımı 
 Badminton Takımı 
 Futbol Takımı 
 Basketbol Takımları 
 Kayak Takımı 
 Okul İçi Yarışmalar 
 Halı Saha Maçları 
 Satranç, sınıflar arası futbol turnuvası, masa tenisi turnuvası gibi okul içi faaliyetler 
uygun olacaktır aynı zaman da öğrencilerimiz bir kısmına ilçe içi futbol, voleybol, masa 
tenisi, satranç turnuvasına katılımlarını sağlayarak okulları sosyal faaliyetlerde temsil 
etmelidir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
 Beden eğitimi ve spor dersinde ölçme ve değerlendirme yapılırken 2 uygulama sınavı, 
1 performans görevi ve isteğe bağlı proje ödevi ile öğrenciler değerlendirilmektedir. 
 Proje, Performans ve ders içi performansta ölçeğe bağlı kalınarak değerlendirmeler 
yapılmalıdır. 
 Sınavlar uygulamalı yapıldığı için ölçmede derecelendirmeli anahtar (Rubrik) 
kullanılmalıdır.  
 Performans görevleri de atletizm, voleybol, masa tenisi gibi sporlar ile ilgili alan 
çalışmaları üzerinden verilebilir.  
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 Uygulama notları: Öğrencilerin uygulama sırasındaki gözlemlere, derse katılımlarına, 
malzeme getirip getirmediklerin, öğrencilerin ders sırasındaki düzen ve tutumlarına, 
uygulamalarına göre verilebilir. 
 Performans notları: Öğrencilerin Ulusal bayram ve anma günlerinin önemi ve anlamını 
kavrama ve bu törenlere katılımına göre ve sene başı belirlenen performans ödevlerinin 
değerlendirilmesine göre verilebilir. 
 Uygulamaya dayalı ölçme ve değerlendirme yapılmakta, öğrenciler kabiliyetleri ve 
başarılı oldukları alanlara göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu da öğrenci motivasyonu ve 
başarısını olumlu etkilemektedir.  
 Beden Eğitimi dersinin değerlendirilmesi derste uygulama sırasında yapılan çizelgeler 
sayesinde ders içinde yapılmalıdır. 
 Uygulamalar esnasında öğrencilerin kişisel yetenekleri, durumları, göz önüne alınarak 
bireysel değerlendirilmelidir, 
 Yapılandırmacı yaklaşım sürecinde beden eğitimi dersi için öngörülen ölçme ve    
değerlendirme yöntemlerinin uygulanabilirliğinin yükseltilmesi için, öğrencilerin eksik 
kavramları ve ön bilgileri konuya başlamadan önce yapılacak bir ölçme yöntemiyle 
değerlendirilip, konu öğretiminde bu eksikleri tamamlayıcı yöntemler kullanılmalıdır.  
 Beden eğitimi öğretmenlerince kazanımların her birine uygun örnek ölçme ve 
değerlendirme formları, ölçekleri geliştirilmeli ve bu konular öğrencilere teorik ve uygulamalı 
olarak kazandırılmalıdır. 
 Bireysel farklılıkları olan ve engelli öğrencilerin varlığı hâlinde onların da etkinliklere 
kendi yeterlilikleri doğrultusunda katılmaları sağlanmalı ölçme ve değerlendirme yapılırken 
bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. 
 Performans ve proje görevleri verilirken öğrencilerin ilgi, istek, merak ve bilgileri göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
 Sınıf içi performans değerlendirmesi, performans değerlendirmesi ve proje 
değerlendirmesinde kullanılan ölçekler öğrenciye açıklanmalı ve bu ölçekler doğrultusunda 
not verilmelidir.  
 

G. MESLEKİ GELİŞİM 
 
 Öğretmenlerin mesleki gelişimi kesinlikle kendi çabalarıyla olmaktadır. Gerek okulda 
gerek sahada gerekse salonda öğretmenliğin yanında antrenör, sağlıkçı, ebeveyn rolleri de 
alınmakta olup bunlar branş bakımından öğretmenin gelişimine katkı sağlamaktadır. 
 Öğrencilerin beklentilerini göz önünde bulundurarak, öğretmenin kendini güncel 
tutması, gelişen teknolojiye ayak uydurabilmesi konusunda çalışmalar yapması gerekir. 
 Öğretmenlerin değişen oyun kuralları, saha ve malzeme bilgileri konularını gerek 
yardımcı kitaplar ve gerekse internet adreslerinden öğrenip öğrencilere aktarması gerekir. 
 http://www.gsb.gov.tr/ 
 Beden eğitimi dersi meslek gelişimi için beden eğitimi ile ilgili internet sitelerinden, 
çeşitli beden eğitimi dersi kitaplarından (sınıf içi -dışı eğitsel oyunlar) yararlanılabilir. 
 Spor branşları bazında öğretmenlere seminerler verilmelidir. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı İl Temsilciliği ile sürekli iletişim halinde olunmalı dünyadaki spor gelişmeleri 
ortakça takip edilmelidir.  
 Üniversitelerle MEB’in anlaşarak öğretmenlerin kişisel gelişimi için lisansüstü eğitim 
vermeleri için olanak sağlanmalıdır. 


