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ÖZET
Bu araştınnanın amacı Malatya ılı ilköğretım okul Iannda beden eğirimi öğretmenlerininseçmeli
spor etkinlikleri dersi uygulamalarına ilişkin görüşlerini incelemektil'.
Araştırınaya rastgele yöntemle seçilmiş 19'u bayan Ye 64'üi erkek olmak üzere 83 beden eğitimi
öğretmeni katılmaktadır. Araştıımada veri toplama aracı olarak araştırınacılar tarafından geliştirilen 12
maddelik bir anket uygulanmıştır. Veriler yüzdeler (%) halinde anlamlı çapraz çizelgeler ile sunulmuştur.
Öğretmenlerin görüşleri arasındaki farklılıklar a= 0,50 anlamlılık düzeyinde Mann Whitney U Testi ve
Knıskal Wallis Varyans Analizi ile sınanmıştır.
Sonuç olarak, ilköğretim okuııarının tam<ımına yakııunda seçmeli ders olarak spor etkinlikleri
dersinin tercih edildiği görülmüştür. Ancak bu dersi beden eğitimi öğretmenlerının dışında okul yöneticileri ile sınıf öğretmenlerinin de okuttukları görülmüştür. Bunların yanında öğretmenlerı dersm öğretim
programı hakkında olumlu görüşlere sahip olduğu '·e bu ders için haftalık 2 ders saarinin yeıerli olduğnnu
belirtmişlerdir. Fakat bu ders için verilen semineri ve rehberlik hizmetlerinı çok yetersiz bulmuşlardIL
Yine öğretmenler spor etkinlikleri dersinin yürütülmesinde okulun tesis ve olanaklarını kısmen yeterli
bulmuşlar, ünitelendirilmiş yıllık planlarında belirttikleri etkinliklerin yıl boyunca ancak yarısını uygulayabilmişlerdir. Bn etkinlikler ıle diğer derslerdeki ilgilı kazanımları çok az ilişkilendirerekuygulamışlar
dır. Bununla birlikte öğretmenlerin cinsiyetierinin bu gÖriişlcrini fazla etkilemediği, ancak öğretmenlerin
hizmet yıllarının bu göriişlere büyük etkisinin oldUğu sonUCıı bulunmuştnı'.

Anahtar Kclimclcr: İlköğretim Okulu, Beden Eğitimi Öğretmenı. Spor Etkinlikleri Dersi.

PRYSICAL EDUCATION TEACRERS' GENERAL VIEWS RELATED
TO APPLICATION OF ELECTIVE SPORT ACTIVITIES LESSON AT
PRIMARY SCROOLS
AB5TRACT
The aiın of tlıis study LS to investıgate physieal edııeation teaehers' yıe\vs related to applie<ıtion
of electiye sport <ıetivities lesson at prımary sehools ın Malatya provinee.
This invcstigation eomposcd of totally 83 physıcal edueation teaehers. randamly seleetcd 19
women and 64 men. A gnestionnaire devetoped by researchers was med to totally ı 2 iıems as instnJment
of the data gathcring on tım investigation. Dares were presemed with pereentages (%) and signifıeant
erosstables. Diffcrences among teaeher,' views were eOl1lpared witlı signifıeant level of a=D.US by using
ofMann V,ibitney U Test <ınd Kruskal Wallis Variance Analyse.
Findings indicated that sport activities Icsson was prcfen'ed for cleetive lesson near!)' all of the
pnmar)' school,. But this lesson \vas not Instrueted only' by physieal cducation ıeachers, also was ın
stnıelcd by school admınıstralOrs and class teachers In addition, ıeaehers had positlYe yıe\\'" about thc
lesson ll1stıı.ıctıon program and they pointcd out that tlııs lesson \Vas adcquate for 2 lıours in a week.
However, they [(ıund that there were ver)' insuftıeıenl senıınars <ınd guidancc serviecs giying for this
lcsson. Also ıeaclıers foıınd that school f<ıcilities and possibilitics \Verc suflıcıent partıally, but they coııld
apply only half of activitıes throughout a year that poını<:d ımt ııı thcır scholal' annnal pl,m They could
not apply cnough thcsc actıvıtıes relatce! to the gaining of the ııther lessons. In additıon. sex of teaehcr,,'
vicws were not atTceted 100 mlich. bul found out those duty years
(caclı,:rs ınade bıg infltıencc to these

or

vıew~.
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GİRİş

ınakta

gelişimin

Bilimsel ve tekl1olojik
tında

bulunan dünya, yenilikleri ve ge liş
yanında

meyi kavrayan, bunun
rine

etkisi al-

düşen

farkında

görevlerin de

çağdaş

ulaşması

toplumlar

için bilgilerin,

guların

bireylere

yetersiz

kaldığı

leri de

sorgulanır

olan bi-

başlamıştır.

reylere ihtiyaç duymaya
toplumun

kendi üze-

eğitim

sistem-

öğretme-öğrenme anlayışında

bilimlerinde
oluşan

gelişmeler, eğitimde

eşitliği

artınnanın

kaliteyi ve

gerekliliğinden doğan

muştur.

değerlerin

geliştirilme

süreci

zonınluluğu

eğitime

Dünyada

de

son

teminde de çok

ile bu

yıllarda

değişim

Türk

bu

deği

eğitim

sis-

olmuştur.

Türk

Milli

Sistemi'nin,

Cumhuriyetimizin

amaçlanan nitelikte insan gü-

cü

yetiştirebildiğini

ya

Bankası

söylemek güçtür. Dün-

Türkiye RapOlu ( Wold Bank,

Pisa

(2003),

Prills

(200 i)

ve

Timms-R (l999) gibi

uluslararası araştır

eğitim

sisteminin yetersizli-

malar ülkemiz
ğini

ortaya

Eğitim

Bakanlığı

Başkanlığı,
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koymuştur.

okullannda uygulamaya konulilköğretim programında yapı

alındığı

esas

göre

öğretim, öğrencilere

önce-

ması

değil, öğrenmenin kolaylaştı

olarak

rılması, öğrenme işinde öğrenciye dış

ilişkin

dün-

kendi bireysel bilgi, anlam ya

yommlarını yapılandırması

için

yardım

ediLmesi sürecidir (Jonassen, 199 I; Biggs,
Yapılandınnacı

1989).

göre

öğrenme

öğremne yaklaşı

aktif bir süreçtir. Bi-

rey, bilginin elde edilmesinde aktif bir role
sahiptir. Birey,
olarak

dıştan

geçmiş yaşantılarına bağlı

gelen

uyarıcıları farklı

olarak

algılamaktadır. Öğrenme oltamında sürekli

Eğitim

yıldır,

tüm

belirlenmiş içeriğin doğmdan aktarıl

den

mına

hızlı değişimlerin yaşan

neden

kumluşunda

içinde

yansımıştır.

özellikle son 40

2005),

değerler

eğitim alanında yaşanan

şim dalgası,

masına

küresel

eğitim veöğreti.ın yılında

Yeni

kuramına

da

ulusal

(MEB, 2005) ve

edilmiştir. Yapılandınnacı öğrenme

ifade

yarlı

bireysel ve

eğitim

dokuz ilde, 120 okulda

landınnacı eğitim kuramının

yaya

eğitimin gerekliliği,

yeni il-

2004-2005

denenmiştir

pilot olarak

ihtiyaçlar, ekonomiye ve demokrasiye dubir

bir

ğrerim yılında

ilkÖğretim

gelmiştir. Eğitim

hale

ve

düzeyine

doğıudan aktarılmasının

ilköğretim programlarında

köğretim programları,

2005-2006

ve duy-

Aıt.

değişikliğe gitmiştir. Hazırlanan

Bir

inançların

günümüzde,

olan

Mehmet GlIllU ve

Bu

Talİm

doğmltuda

Milli

Terbiye Kuruln

uzun zamandan beri ku ııaml-

olarak çözülmesi gereken bir problem olmalıdır

(Dinter, i 998). Bunlarla birlikte

yapılandırınacı

öğrenmeyi

sahip
da

öne

öğrenme

çıkanr,

olduğu bilgilcrı~

yaklaşımı

bireyin

yim,

öğrenci-öğrenci

halihazırda

yeni bilgiler

ilişki kUlması gerektiğini

aktif

arasın

belirtir. Dene-

öğrenci-öğretmen

ve

arasında karşılıklı etkileşim yapılandmna

cılığın araçlarındandıL

ise

Bir

anlamı ı öğrenmenin,

görevleri ile

oluşacağına

diğer özelliği

özgün
vurgu

öğrenme

yapmasıdır·

.\kllln~1 (j II LLU

\'C

:\r~

(Eggen and Kauchak, 1998; Woolfolk,

nı flarda

1998).

ders saati olarak yer almaktadu (TD,

Yapılandınnacı öğrerune yaklaşımı, öğre

2007).

nenin

dünyayı

anlamak için

yapılandınnada

öğrendiklerini

aktif rolüne vurgu yapan

sayılı

] ders saati ve 4-8.

Btı

sını flarda

derste 28.08.2006 tarihli ve 345

karar ile kabul edilen

ramı uygulanmaktadır(TD.

öğretim

prog-

2006a).

bir gelişim ve öğrenme görüşüdür. Yapı

Seçmeli spor etkinlikleri dersinin yeni

landırmacılar, bilginin,

retim

olarak

gerçeklerin bireysel

yapılandırmasının sonucu olduğunu

ileri sürer.
renme,

Onların bakış açısına

öğrenenlerin

göre

gözlediklerini

öğ

aç~kla

mak için kural ve denenceleri sürekli yeniden

oluştunnasıdır

(Shunk, 2000; Eggen
YapılanduTIlacı öğ

and Kauchak, 1998).

renıne yaklaşımda öğrenciler sınıfta

yet gösteren birer bilim

adamı

faali-

olarak görü-

de

2

öğ

programında genel amaçları şu şekil

sıralanmıştır

Bağımsız

(MEB, 2006):

yapılandırılmış

ve

değiştinne (yüıiime, koşma

oyunlarda yer

ve sekme gibi),

dengeleme (yuvarlanma, denge ve
aktarımı

ağırlık

gibi) ve nesne kontrolü (atma,

yakalama, vurma ve çarpma gibi) temel
hareket becerilerini göstermek.
Temel hareket becerilerini; oy tın, sportif

lür (Lorsbach ve Tobin, 1992).

etkinlikler veya rekreasyonel etkinliklerde

Yapılandınnacı

gösternıek.

öğre nın e

yaklaşırllinda

öğretim programı, öğretmen, öğretim
tamı

ve

öğrencinin

rinde önemli

nitelik,

değişikI ikler

işlev

or-

ve roUe-

öngörmektedir.

kımın

Stratejik bir

puan

almasını

şekilde (karşı

önlemek, kendi pua-

nını artırmak veya doğa sporlarında iyi

rota,

ulaşım

karar vennek veya jimnastikte

landıran kişidir (Şimşek, 2004).

altınnak

eğitim anlayışıyla

birlikte,

öğretim programlarının yapılan

dırmacı

eğitim

anlayışına

düzenlenmiş, bazı
miş, bazı

göre yeniden

derslerin isimleri

değiş

derslerin çizelgelerindeki yerleri

ve ders saat

sayıları değiştirilmiş, bazı

dersler programdan

kaldırılmış

yeni dersler programa

eklenmiştir.

ve

bazı

Spor, oyun,

liklerde

neriıni

ve rekreasyonla

gösterınek.

ve stresle

başa çıkma

tim becerilerini ve sosyal
şantılarının

ternıek.

ders çizelgesinde 1-3. sl-

karşılaşma

Karar verme, amaç belirleme, zaman yö-

lerden biri de "seçmeli spor etkinlikleri

okulları haftalık

şekilde çalışma

ilgili gelenek, kurallar ve stratejileri etkin-

boş

değişikle ilköğretiııı

için en uygun

perfonnansı

gibi) uygulamak.

İlköğretim okullarında yeni eklenen ders-

dersi"dir. Bu ders, son

bir

biçimi ve malzeme seçimine

Örneğin öğrenci, düşünen, yaratan ve yapı

Yeni kabul edilen bu

ta-

gibi özyönc-

davranışları

ya-

tüm bölümlerinde (aile, okuL.

zaman ve ii işki leri dc içine alan) gösEtkili

savunma:

ilişkiler

işbirliği

kurmak, hak arama,

i letişim,

yapıcı eleştiri

lerde bulunmak ve liderlik becerileri gös-
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farklılıklara saygılı

tennde Bireysel

ınak. Farklı görüş, düşünce,

inanç,

değerleri hoşgörü

ve kültürel

ile

01-

değerlerin

ve evrensel

yansımalarını

olarak sporu

spor etkinlikleri derslerine girememektedir.

karşıla

Seçmeh spor etkinlikleri ders içi ve ders

anlayışının,

ulusal

spor etkinliklerine

kavramak. Bir kültür ögesi

tanımak

seçmeli

anlayış

mak. Çevreyi koruma bilinciyle hareket
etmek. Atatürk'ün spor

eğitiıni öğretmeni bazı sınıfların

ve folklorik sporlara

dışı uygulamalarında
rumları

görülen olumsuz dukaldınnak veya

tespit edip ortadan

uygulamalarda görülen güzel ve olumlu
durumları

sin

diğer

örnek olarak göstermek, bu der-

seçmeli derslere göre konumunu

ilgi duymak. Bireylerin ve toplumun ya-

daha da güçlendirecektir. Tabii ki spor

şam

etkinlikleri ders içi ve ders

kalitesini artmnak için

ve verimli olmanm
sağlamanın

gerekliliğini
kuralının

temel

egzersiz yapmak

sağlıklı,

mutlu

ve bunu

ise düzenli

olduğunu bilmek.

olumlu veya olumsuz

dışında

görülen

uygulamaları

tespit edecek kişilerden birisi de hiç

en iyi

şüphe

siz beden eğitimi öğretmenleridir.

genel amaçlar çerçeve-

İşte bu araştmnanın amacı da 2006-2007

'sinde yürütülen seçmeli spor etkinlikleri

eğitim ve öğretim yılında Malatya İl mer-

Yukarıda sayılan

dersini, beden
le

eğitimi öğretmenleri sevinç-

karşılamışlardır.

Çünkü daha önce beden

eğitimi

ve spor faaliyetleri sadece beden

eğitimi

dersi ile

sınırlandırılmıştı.

rum spor etkinlikleri dersi ile
artık öğrencilerin

bulundukları

mevcut

olmuştur.

yeni bir ders daha

ile bu dersi, beden

sayılı deği

eğitimi öğretmen

başka sınıf öğretmenlerinin

yürütebilmelerine olanak
2006b). Bu

öğretmenlerinin

timi
yılı

ilköğretim okullarında

değişiklik

genel

incelemektir.Bu amaca

ulaşmak

daki alt problemlere cevap

görüşlerini

için

aşağı

aranmaktadır:

de

sağlanmıştır (TD,

ile haftada 6 ders

rumu nedir?
2. Beden

eğitimi öğretmenlerinin seçmeli

spor etkinlikleri dersi
hakkındaki görüşleri

3 Beden

etkinlikleri ders i en çok tercih edilen bir

daki

Bu durumda olan il-

okullarını IT

bazılarında

beden

öğretim programı

nedir?

eğitimi öğretmenlerinin cinsiyet-

etkinlikleri dersi

19

öğretim

ı. ilkÖğretim 4. 5. ve 6. smıflarda seçmeli

gereken okul yöneticileri için seçmeli spor

köğretim

ve

uygulamalarına ilişkin

Ierine ve hizmet

almıştır.

eğitim

eği

boyunca seçmeli spor etkinlikleri dersi

saati zorunlu olarak bir derse ginneleri

ders halini

bir

beden

spor etkinlikleri dersinin okullardaki du-

Ancak, 12.05.2006 tarihli 1333

lerinden

değişmiş,

daha fazla sportif aktivi-

telerde

şiklik

Bu du-

kezinde

yıllarına göre

öğretim programı hakkın

görüşleri arasında fark

4. Beden

seçmeli spor

var

mıdır?

eğitimi öğretmenlerinin seçıneli

. spor etkinlikleri ders i

öğretim programı

Mehmet GGLLC

için verilen rehberlik hizmetleri.

hakkındaki

düşünceleri nasıldır?

5. Beden

lerine ve hizmet

yıllarına göre

seçmeli spor

öğreti III programı

etkinlikleri dersi

hakkındaki

verilen rehberlik hizmetleri
görüşleri arasında üırk

6. Beden

var

i.çin

mıdır?

eğitimi öğretmenlerinin

eği

tim ve öğretim yılı boyunca yürüttükleri
uygulamaları

seçmeli spor etkinlikleri dersi

eğitimi öğretmenlerinin cinsiyet-

Ierine ve hizmet

yıllarına göre

etklnlikleri dersi
fark var

uygulamaları

eğitim

2006-2007

ve

öğretim

eğitimi öğret

sınırlıdır.

menleri ile

yönelik bir
saptamasına

nedenle

yılı

dunımu

çalışmadır. Araştırma,

yöne lik bir

araştırma

ta-

ve betimlemeye
durum

araştırmadır.

tarama modeli ile

Bu

yapıl

evrenini, 2006-2007

Malatya il merkezinde

ilköğretim okul-

Iannda görev yapan 28'i bayan ve 90'[
erkek olmak üzere toplam 118 beden

eği

konusunu

nırlandınlmıştır.

2006-2007

ilk kez 1-6.

oluşturan seçmeli

Çünkü
eğitim

sınıflarda

ve

ilköğretim

rastgele (random) yöntemle

83 beden
dır. Veri

eğitimi öğretmeni oluştum1akta
aracı

toplama

tarafından geliştirilen

araştırınacılar

olarak

2 maddesi beden

sı

üzere toplam 12 maddelik bir anket ku][a-

ile

okuIia-

öğretmenleri, seçnıeli

öğretim

beden

eği

ler

oluşturulmuş

Türkçe

okutamamaba ve

talama

(TD,

Bu

başvurulmuştur.

tir.Anket 2007

görüşme

görüşmeler

sonucunda

\'e uzman

görüşlerine

Son olarak da anket iki

öğretmeni tarafından

hatalarını

spor

hakkındaki düşünceleri,

ve beklentileri üzerine

yapılmıştır.

anket

sürecinde, ilk

eğitimi öğretmeni. ile

olarak i O beden

spor etkinlikleri

sınıflarda okutmaktadırlar

2006b; TD. TD, 2007).

hazırlama

Anket

sanınları

olarak geçilecektir.

sınıflarda

mlmıştır.

oku-

Ayrıca yapılan değişikliklerde

bilgileri ile

ilgili ve LO maddesi konu ile ilgili olmak

sınıflarda

ve

seçilmiş

spor

öğretim yılında

eğitim

okulla-

bayan 64'ü erkek olmak üzere toplam

etkinlikleri dersi

önümüzdeki

sadece 4-8.

rında

ömeklemini,

baş

mlmasına

dersini i -3.

Araştırma

uygulamnaya

Bu dersin 7-8.

kademeli

sımflar

ilköğretim

lanımştır.

yıllarında

2007).

eğitimi öğretmenlerinin kişisel

etkinlikleri dersi 4. 5. ve 6.

timi

arasında

ilköğretim okul-

Iannda görev yapan beden

Araştırma

nımlamaya, açıklamaya

ı 9'u

Malatya il merkezinde

rında

seçmeli spor

mıdır?

Araştırma,
yılı

mevcut olan bir

timi öğretmeni oluşturmaktadır (OBESiS,

nasıldır?

7. Beden

araştım1a

mıştır. Araştırmanın

bir

Ark

MATERY AL ve METOD
Bu

eğitimi öğretmenlerinin cinsiyer-

Ve

imla ve nok-

gidennek için

yılı

llaziran

incelenmiş

ayında ilköğre

tim okulları seminer haftasmda 83 beden
eğitiıııi öğretmcn)ne uygulanmıştır.
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Anketten elde edilen veriler SPSS 11.00
for Windows paket

programına yüklenmiş

ıçın

karşılaştırmalar

ikili

Whitney U Testi ve çoklu

ıçın

Mann-

karşılaştırmalar

ve bu paket programda veri analizleri ya-

için KlUskal- WatJis Varyans Analizi kul-

pılmıştır.

lanılmıştır.

lamlı

çapraz çizelgeler ile

Verilerin
medikleri
test

Veriler yüzdeler (%) halinde an-

n0111ıa1 dağıhm

gösterip göster-

Kolmogorov-Snıirnov

edilmiş

normal

sunulmuştur.

Testi i le

ve bu test sonucunda verilerin

dağı lım gösterınedikleri görülmüş

tür. Veriler nonnal

fark

Çoklu

bulunması

gruplar

karşılaştınna

halinde, bu

farkın

arasında kaynaklandığmı

için Mann- Whitney U Testi
Anlamlılık

anlamb
hangi

bulmak

uygulanmıştır.

düzeyi a= 0.05 olarak belir-

lenmiştir.

dağılım gösterınedikleri

BULGULAR
Tablo ı. Araştınnaya Katılan Beden Eğitimi ÖğretmcnlerinmCinsiyet Dağıinnları

:·n·
19 i

22~9.

,64: .

77,1

CİNSİYET

i:";:::n"Ç~r::~~:
Erkek

100

Toplam

Anket
istatistiksel

forınlarında

analizleri

toplanan veriler

yapıldıktan

sonra

çapraz tablolar halinde

Verilmiştir.

Araştırmaya

eğitimi öğretmenlerinin

bayan ve %77,1 'i (64

katılan

beden

%22,9'u ([9

kişi)

kişi)

erkektir.

Tablo 2. AraştIDuaya Katılan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Hizmet Yılları Dağılımı

HİzMET YILI

"it~5yir
6 - 10 yıl
.ıi;~~$,.:Yir'>;/:
16 yıl ve üzeri
Toplam

45~8 ....
27,7
ı:O~5 .
6,0

..

Araştırmaya katılan
öğretmenlerinin

hizmet

yılında.

hizmet

yıl ında.

21

83." ...

beden

%45,8'inin (38

%27,7' si nin (23
%20.5' inin (17

eğitimi

ki;;İ)
kişi)

1-5
6-10

kişi) ı ı -15

100

hizmet

yılında

ve

üzerinde hizmet
mektedir:

%6'sının (5 kişi)

yılında oldukları

l6 ve
görül-

Tablo 3. İlköğretim Okullarının Hangi S Llll fları nda Spor Etkinlikleri Dersinin Scçildiği

Spor Etkinlikleri Derslerinin Hangi

Sınıflara Okutillduğu

.S~4t.:ce;:ts~fliar{Üi
Sadece 5. slOlflarda
·s;l!:Cil~~g4;y·e:5L~rimar;d.it
Sadece 5. ve 6. sınıflarda
4~';:5.: \i~6;sinl(lgôİı;tııW;~P:ıirida'.' •
Okıılda bıı ders hiçbir sıOlfta seçilmedi.
Toplam
Araştırmaya katılan

menlerin

okullarının

"0,

okutulmaktadır.

okulların

büyük bir

4., 5. ve 6_

Bununla

kısmında

sınıfların

haftalık

5-9;'

ders çizelgelerinde seçmeli dersler

arasında

ilk defa yer alan spor etkinlikleri

dersinin okullarda öncelikle tercih edi ldiğini

göstennektediL Bu durum, ülkemizde

sporcu

(%59'u) ise
seçme li

yetiştirilmesi ve başarılı sporcu larm

seçilmesi

açısından

büyük önem

taşımak

tadır.

ders olarak spor etkinlikleri dersinin seçildiği

4,8

100

birlikte

tamamında

!31;4

,,; ",,-,::,; i.,O:.

herhangi birinde seçme li spor etkinlikleri
ders i

_. .1;4
2,4

ıık

6.sınıflannın

4., 5. ve

'-i':"
2'

. ··.. 4,:;.':
4Q:

öğret

bütün

'R:

görülmektediL
Bu sonuç, 2006-2007

retim

yılında

başlamak

eğitim ve öğ

üzere

okulların

Tablo 4. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin, Spor Etkinlikleri Dersini Hangı Sınıflarda Okuttuğu

=------

Beden Eğitimi Öğretmeni Hangi Sınıfların Seçmeli Spor Etkinlikleri Derslerini Okııtmakta

::S~~~~~~4'~:sm.~ô::spijil~~ijiw~~:t~~~ştittb~~L;if;\
.·!ji!~i, . . ~"'" i·
Sadece 5. sınlflann spor etkinlikleri derslerini
ii;Ş~~' ~j!j::~lQ~~i'~";;ii:i'"~QirJ{II'IJma.~~~~~~~şl~~t~~;;!::;.,,'~'i!:ii:illııı;imi~"~:··
Sadece 4. ve 5. sımflarm spor etkinlikleri derslerini
i!:ş~~ec;~;iŞ v~:6.:sı!ıİ.ilahQ\'$'p6.r~ ~hıua~if:~.·';~.t:ri··1 . ,:!;1::i:i[iL,~T"~ii'
4., 5. ve 6. sımflann spor etkinlikleri derslerini
H.ifi'Ç',~(UlfNil~~tıfi3tn}tk;~~dır}:

...,....

...

7,2

::.. ':nt~~ı';d;U:::W::i
.

38,6

.",ii

~MJ:'

100

Toplam
Araştırmaya

öğretmenlerinin,

katılan

büyük

beden
bir

eğitimi

kısmının

incelendiğinde

luğunu

beden

seçmeli spor etkinlikleri derslerini yürüttü-

madığı

sonucu

ğü

4.

sınıflar

ile 5.

sınıflarda

seçilen spor etkinlikleri derslerinin

sınıfların tamamında

(%38,6'S1) 4.. 5. ve 6

9,6
;1~!~1:~

çoğun

eğitimi öğretmeninin

okut-

çıkaıiılabilir.

görülmektedir. Ancak tablo. dikkatlice

22
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Tablo 5. ilköğretim Okuııarında Beden Eğitımı Öğretmenınden Başka Kimlerin Seçme ii Spor Etkinlikleri Dersini

Okuttuğu

Beden Eğitimi Öğretmeninden Başka Kimlerin Seçmeli
Spor Etkinlikleri Dersini Okuttuğu

"O kurYönit~cil~fi(StPıf:Ögretmeni Kö kenli)

. Okul Yörieticij~Ü'V~:smıföğtetnıenleri
Hiçbiri
Toplam

tim

okullarında
dışında

rinin

öğretmeni

(%SS,4'ü) ve
kısmı

göıüldüğü

beden

ilköğre

gibi

eğitimi öğretmenle

okul yöneticilerinin,
kökenli,

yarıdan

sınıf öğretmenlerinin

sınıf

3

3,6

14

.16~·9

20

24,1

83.

100

Bu durum, spor etkinlikleri ders i
programında

kısmında branş

seçimi bölümünün 22, 24,

ve 25. maddelerine göre beden

az bir

retmeninde bile

okutmaktadırlaı-.

öğretim

açıklamatar

2007)

(MEB,

fazlası

(% ı 6,9) seçmeli spor etkinlikleri

derslerini

s'5~4

46

Sınıf Öğretmenleri

Tablo 5 'te

%

n

eğitimi öğ

uzmanlık

arayan bir der-

sin, okul yöneticilerinin ve

sınıf öğretmen

lerinin yürütmeleri bir

tezatlık oluştunnak

tadır.

Tablo 6. Araşunnaya Katılan Beden Eğıtimi ÖğretmenlerininScçmeli Spor Etkinlikleri Dersi Öğretim Programı
Hakkındaki Görüşleri

Bed. Egt. Öğr. Görüşleri

.:. '.:""

.;:ı~:4:

65,1
_J~;.,(_ .
. 1~,3

.. ;4~8';, ..
100

Toplam
Tablo 6'da

görüldüğü

eğitimi öğretmen [eri nin
luğunun

dersi

üzere beden

büyük bir

çoğun

(%6S, i 'i) seçmeli spor etkinlikleri

öğretim

prograInt

hakkında

"olumlu"

görüşleri mevcuttuı-.

Beden

lamlı

düzeyde fark

lunmuştur.

Beden

cin-

programına

ılişkin

seçmeli spor etkinlikleri

menlerin

programı hakkında görüşleri arasında

23

an-

eğitimi öğretmenlerinin

programına ilişkin

erkek

öğretmenlerin

011.=45,12) bayan

görüşlerinden (sıra

daha olumlu

orta-

a[ındtğında dersin öğretim

görüşlerinin (sıra

ögretim

(p<O,OS) bu-

görüşlerini farklllaştııınaktadlL Sıra

siyetlerine (U=408,50 A.Sig.= 0.01) göre
dersi

olduğu

cinsiyetlerinin dersin

lamalan dikkale

eğitimi öğretmenlerinin

,<

öğret

011.=3 ı ,50)

olduğu görülmüştüı-.
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Öğretmenlerin

yıllarına

hizmet

2

(X (3)=12,076 A.Sig.=O,OO) göre seçmeli
öğretim programı

spor etkinlikleri dersi

hakkındaki görüşleri arasında anlamlı
olduğu

zeyde fark
Bu

farklılığın

hizmet

yılına

p<0,05)

1-5 hizmet

sahip

arasında,

daha fazla hizmet

yılı

ile 11-15

öğretmenler (U=203,50

1-5 hizmet
yılına

yılı

sahip

oranda

ile 16 ve

öğretmenler

yansından

lerinin

etkinlikleri dersi

fazlası

(%53 'ü) spor

kazanımlarının

haftalık

ders saati

olmasını

sayısının

önerınektedirler.

Zaten mevcut

haftalık ı

öğretmenler

olduğu

(U=25,OO p<0,05)

arasında

görülmektedir. Bu durum, beden

haftalık

ders saati ve 4.- 8.

2 ders saati olarak

için

2 ders saati

yılı

sahip

tam an[a-

öğrencilere kazandırılabilmesi

ile

durumda seçmeh spor dersi 1.-3.

yı lma

büyük

eğitiııu öğretmen

(U=36,00 p<0,05) araslOda ve 6-10 hizmet
ile ı 6 ve daha fazla hizmet

yıllarının

etkilediğini göstennektedir.

Tablo 7'de beden

mı

h İzmet

programına ilişkin görüşlerini

dersin

dü-

görülmüştür.

(p<0,05)

eğitimi öğretmenlerinin

sınıt1arda

sınıflar

da ise

okutulmaktadır

(TD, 2007).

Tablo 7. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Spor Etkinlikleri Dersi Kazanunlarının Tam Anlamı ile Öğrencilere
Kazandırılabilmesi için Önerdikleri Haftalık Ders Saati Sayısı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Spor Etkinlikleri Der- ·······"'R'I
si için Önerdikleri Haftalık Ders Saati Sa ISI

%

"h:::::;'iiH .

:i'~:~~~1$a~~ii:ii;

2 ders saati
,:;i3:;~~[$Öş~~~~~i' n'i"
4 ders saati

::5::~:~i'

~:: !!!!U:;~>i!!:~:"

,,'aafi..
Toplam
Beden

eğitimi öğretmenlerinin

cin-

daki

görüşleri arasında da

siyetlerine göre spor etkinlikleri dersi için

A.Sig.=0,28)

haftalık

ğı

arasında

önerdikleri ders saat

sayısı oranları

(U=555,50 A.Sig.=0,53)

anlamlı

(p>O,05)

lı

edilmiştir.

ders saati

eğitimi öğretmenle

yıllarına

göre seçmeli spor

rinin hizmet

etkinlikleri dersi

düzeyde fark

görülmüştür.

olmadı

Bu durum

menIerin cinsiyetieri ve hizmet

düzeyde fark o lmadığı (P>0,05) tespit
Yine beden

anlamlı

(X2(J)~"'3,82

öğret

yılları

fark-

o lsa da spor etkinlikleri için önerdikleri

duğunu

saY1sının

hemen hemen

aynı

ol-

göstermektedir.

öğretim programı hak..kın-

24
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Tablo 8. Araştıımaya Katılan Beden Eğiliım Öğretmenlerınin Spor Etkinlikleri Dersi Öğrelim Programı Tanı
tım Semınerinı

Yeterlı

Bilgilenme Yönünden

Bulma

Verilen SeminerLeri Yeterli Bulma

. çqkY~terJ.J;a.ti.)d.Iiıiı . .

Oranları

Oranları

Yeterli Buldum
J<~şll1.e.n;Yet~f:~B~i d.Ü~;
Yetersiz Buldum
Toplam
Tablo 8'de
tırmaya katılan

görüldüğü

beden

üzere

eğitimi öğretmenle

rinin büyük

çoğunluğu (%4 Tsi)

likleri dersi

öğretim programı

ptlan

tanıtım

araş

spor etkin-

ile ilgili ya-

seminerini yetersiz

bulmuş

Bu sonucun

yanında

tanıtım

oranları arasında

A.Sig.=0,40)

anlamlı

(P>0,05) görülürken beden

39

47

83

100

12

tanıtım

semi nerini

yeterli

eğitimi öğ-

göre

bilgilenıne

yapılan

yönünden

arasında

ise

(X\,)=8,54 A.sig.=0,03) anlamlı düzeyde
fark

olduğu

1-5 hizmet

sahip

Bu

ile 6--10 hizmet
(U=249 p<0,05)

görülmektedir. Bu sonuç

hizmet

tanıtım

konusunda

yılı

öğretmenler

öğretmenlerin

dersin

görülmüştür.

(P <0,05)

arasında oLduğu

olmadı

yıllarına

oranları

bulma

yapılan

(U=537,OO

düzeyde fark

38';6

yılına

seminerini bilgilenme yönünden

yeterli bulma

ğı

göre

32

eğitimi

beden

öğretmenlerinin cinsiyetIerine

ıA

%

retmenlerinin hizmet

farklılığın

lardır.

n
2'
10

yıllarına

yeterliliği

seminerlerinin

farklı görüşlere

göre bu

sahip oldukla-

rını gösterınektedir.

Tablo 9. Üköğretim MüfettişIerinin, Spor Etkinlikleri Dersİ ile ilgili Karşılaşılan Problemler Konusunda Beden
Eğitimi ÖğretmenlerineYardımcı Olma Or~nlan

MüfettişIerin Beden Eğitimi ÖğretmenlerineL\~e Ölçüde

%

Yardımcı Oldukları

,(>ök:Nj:}iiilç6ir~İ}d~ya;i,dırtıci'oldu

Orta düzeyde

'2
12
23

yardımcı old u

çok:~z:4tieyd~ y~dıİncı oldu
Hiç

yardımcı olmadı

Toplam
Tablo 9'a
katılan

beden

bakıldığında araştırmaya

eğitiıni öğretmenlerinın yarı

sıııdan fazlasının (%55A'ü)

ri dersinde
sunda

karşıbştıkları

ilköğretim

spor etkinlikle-

problemler konu-

müfettişierinin

eğitimi öğretmenlerine hiç yardımcı

25

beden
olma

'. ': :.:'; ·.:~~~;E;:~·
14(5
27~7

46

55,4

83

100

d i k ları görü lınektedir. ilkÖğretim l11üfettiş
kri;

ilköğrctimde çalışan

yardımcı

olmak ve

çözüm ürütmek
etmek

öğrctmcne

her

karşılaştığı

amacıyla

amacıyia- lh~r eğitim

sorunlara

-yani rehberlik
ve

öğreıim yılı

boyunca ik i kez okub gel mekted irler. 00-
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layısı

ile

ilköğretim müfettişIerinin

eğitimi öğretmenlerinin

büyük bir

luğunıın sorunlarına

yardımcı

sı

hiç

çoğu n-

olmamaeğitimi

bu rehberlik hizmeti nin, beden

ve spor

alanındaki

beden

açısından tartı

dersler

anlamlı

düzeyde fark

rülmüştür.

6-10

Bu

olduğu

farkıdık J -5
yılına

hizmet

hizmet

arasında.

yılı

yılına

yılı

ile

öğretmenler

sahip

(U=286,OO p<O,05)
ile 11-15 hizmet

(P<0,05) gö-

6-10 hizmet

sahip

öğretmen

şılması gerektiğini

göstel111ektedir. Bunla-

ler (U= 120,50 p<O,05)

rın yanında,

eğitimi öğretmenlerinin

hizmet yılı ile i 6 ve daha fazla hizmet yılı

beden

cinsiyetIerine göre

müfettişierin onların

sorunlarına yardımcı

olma

oranları

anlamlı

da (U=606,50 A.Sig.=O,98)
olmadığı

zeyde fark
beden

ara5lndü-

(P>O,05) görülürken

eğitimi öğretmenlerinin

hizmet

yıl

larına göre ise (X (3)=8,70 A.Sig.=0,03)
2

öğretmenler

na sahip

arasında

ve 6-10

(U=30,50 p<O,05)

arasında kaynaklandığı görülınektedir.

durum,

öğretmenlerin

müfettişlerİn

hizmet

sorunlara

yıllarına göre

yardımcı oLına

görüşlerinin farklı olduğunu

nusunda

Bu

kogös-

tennektedir.

Tabl() 10. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Spor etkinlikleri Dersi Uygulamalarında Okulun Tesis ve Olanakları
nı Yeterlı GönneOranları

Ders

Uygulamalarında

Okulun Tesis ve
terli Geldi mi?

Tablo lO'da beden
menlerinin

çoğunun (%51,8 'si)

likleri dersi
ve

uygulamalarında

olanaklarını kısmen

sonucu

eğitimi öğret

spor etkin-

okulun tesis

yeterli

gördüğü

bulunmuştur.

Beden
siyetlerine

A.Sig.=O,97)

cinve

hizmet yıllarına (X~{3)=4.40 A.Sig.=O,22)
göre spor

etkinliği

ders

Ye-

uygulamalarında

%

okulun tesis ve

olanaklarını

oranları arasında anlamlı
madığı

beden

(P>O,05)

düzeyde fark ol-

görülmüştür.

yılları farklı

likleri dersi
ve

yeterli görme

Bu sonuç,

eğitimi öğretmenlerinin cinsiyetleri

ve hizmet

eğitimi öğretmenlerinin

(U=605,OO

Olanakları

olsa da spor etkin-

uygulamaları

için okulun tesis

olanaklarının yelerldiği

rüş farklılıklarının

konusunda gö-

o lınadığ1n 1 göstennek-

tedir.
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Tablo ıl. Bcden Eğitimi Öğreımenlcrinın Spor etkıniıkleri Der~i Üllıtelendırilmış Yıllık Planlannd8 Bdiı1tiklcri
Dcrs Etkin lı klerin i Uygulama

Or81lları

Ders Etkinliklerini Uygulama

Oranları

Tablo II 'e göre beden

eğitimi öğ

çoğunluğunun

(%36'1 'i)

yıllık

planlarında

spor etkinlikleri dersi

4,8 .

4
27
30
II
11
83

Büyük bir kısmını uyguladım
X~r~w.i uyguladun,.
Yarısından da azını uyguladım
Çok~hitkı.smjnLuygul~dirn
Toplam

retmenlerinin

%

II

TamamıQl uyguladım

32,5
36,1 ..
13,3
.1jJ

100

Tablo i 2'ye göre beden
lerinin

çoğunluğunun

kinlikleri ders i

eğilimi öğretmen

(%49,4 'ü) spor et-

kazanımlan

ile

diğer

ders-

belirtilen ders etkinliklerinin yarısını uygu-

lerdeki (Fen Bilgisi, Türkçe vb.) ilgili ka-

ladıldan

zammıarı ilişkilendirerek

retmenlerin
iyi

edilmiştir.

tespit

ünitelendirilmiş yıllık planları

planlamadıklarını
Ayrıca,

rının

göstem1ektedir.

(U=507,50 ASig.=0,25)
fark
den

ünitelendirilmiş

uygulamaları

plan

olmadığı

(P>O,05)

anlamlı

rülmüştür.

6-10

Bu

yılları

hizmet

ı-s

yılına

sahip

(U=236,00 p<O,OS)
met

yılı

sahip

(P<0,05) gö-

farklılık

hizmet

arasında

yılı

ile

öğretmenler

ve 6- i

ile 16 ve daha fazla hizmet

öğretmenler

°

hiz-

yılına

(U=17,00 p<0,05) ara-

sında

kaynaklandığı

durum,

öğretmenlerin

göıiilmektedir.

Bu

yılları na

göre

hizmel

spor etkinlikleri dersinin

diğer

n ile

yıllık planlarım

arasında

kazanımla

etkinlikleri uygulama oran-

(U=449,OO A.Sig.=0,05) an-

lamb düzeyde fark
lumnuşken;

cinsiyet-

kazanımlan

derslerdeki ilgili

lan

hizmet

olduğu

Ierine göres poretkinlikleri ders

düzeyde

na göre ise (X 2(3)=12,10 A.Sig.=O,OO) anlamll düzeyde fark

eğitimi öğretmenlerinin

ilişkilendirerek

be-

etkinlikleri uygu-

görülmektedir. Bunlarla birlik-

arasında

bulunınuşken;

eğitimi öğretmenlerinin

[amadıkIan

te, beden

eğitimi öğretmenle

beden

cinsiyetierine göre

yıllık

öğ

Bu durum

beden

olmadığı

(P>O,OS) bu-

eğitimi öğretmenlerinin

hizmet yıllarına göre ise (X2(3)= ı 9,59
anlamlı

A.Sig.=O,OO)
(P<O,OS)
hizmet

görülmüştür.

yılı

öğretmenler

olduğu

farklılık
yıhna

ı-s

sahip

(U= ı 8S,00 p<O,OS) arasmda
yılı

öğretmenler

ile ll-IS hizmet

yılına

(U=207,50 p<0,05) ara-

sında

·kaynaklandığı

sonuç,

öğretmenlerin

spor etkinlikleri ders

göıiilmektediL

Bu

yıllarına

göre

hizmet

kazanımları

uygulamaları arasında farklılıklar olduğunu

derslerdeki

ilgili

göstermektedir.

konusunda

farklılıklar

mckredir.

Bu

ile 6-10 hizmet

ve 1-S hizmet
sahip

düzeyde fark

kazanımları

ile

diğer

uygulama

olduğunu

gösler-

Mehltıd (;LJLLÜ '" Ark

Tablo 1 Z. Beden Eğıtimı Öğretmenleriııin Spor etkinl iklerı Dersı Kazantmları ııe Diger Derslerdck.i (Fen Bilgısi.

Türkçe \·b.) ilgılı Kazanımları ilişkilcndirerek. Etkinliklerı Cygu\ama Oranlan

Ders Etkinliklerini Uygulama
Ev.~t,··~ygı:ila~i.ın,·

Oranları

%

n·

39

~,(j
47

,41

49.~4

·:3

Kısmen uyguladım.

Ha)Vr:Riç ıiygQi;ltiiadırn.:

100

Toplam
TARTIŞMA

sinin yürütülmesinde okulun tesis ve ola-

İlköğretim okullarında 2006-2007
eğitim

ve

ramında

öğretim yılında müfı:edat

seçmeli dersler

arasına

prog-

spor etkin-

likleri dersi yeni

ginniş

başlatılmıştır.

araştırınanın amacı,

Bu

köğretim okullarında

ve okutulmaya
il-

eğitimi öğret

beden

naklarını

ortaya

görüşlerini

genel

koymaktır.
Araştırına

[eri etkinliklerin

okullarının tamamına yakınında
sınıflarda

lendirerek

edildiği

leri dersinin tercih

Ancak bu dersi okutanlar

eğitimi öğretmenlerinin yanında
kısmının sınıf öğretmeni

neticilerinin
beden

olduğu

için
nu

olumlu

haftalık

büyük bir

görülmektedir.

Ayrıca

hak-

sahip olup bu ders

2 ders saatinin yetcrli

olduğu

Bunlarla birlikte beden

eğitimi öğretmenleri

spor

etkinliği

dersi

için verilen semineri ve rehberlik hizmetlerini çok yetersiz

bulmuşlardıl'.

eğitimi öğretmenleri,

Yine beden

spor etkinlikleri der-

diğer
ilişki

çok az

eğitimi öğretmenleri

fazla bir

farklılık

genel

göıiişleri

ol madığı görü-

öğretmenlerin hizmet yıllarına
uygulamalarına ilişkin

dersin

genel

göre

görüş

arasında farklılaşma olduğu görülmüş

tür. Bu
yıllna

farklılaşma

sahip genç

sayılabilecek

sahip

özellikle 1-5 hizmet

öğreunenler

ile tecrübeli

ve daha fazla hizmet

yılına

öğretmenler arasında çıkmıştır.

Bu sonuçlar

seçmeli spor

öğretim programı

göıi.işlere

belirtmişlerdir.

beden

kökenli okul yö-

eğitimi öğretmenleri

etkinlikleri dersinin
kında

lürken;

arasında

beden

uygulamalarına ilişkin

4, 5 ve 6.

leri

bu etkinliklerle

cinsiyetlerine göre spor etkinlikleri

arasında

görülmektedir.

yarısını

uygulannşlardır.

Ayrıca
nın

belirttik-

boyunca ancak

kazanımları

derslerdeki ilgili

ilköğretim

seçmeli ders olarak spor etkinlik-

yıl

uygulayabilmişler ve

dersi
sonucunda,

bulmuşlar.

yeterlj

ünitelendirilmiş yıllık planlarında

menlerinin seçme li spor etkinlikleri dersi
uygulamalarına ilişkin

kısmen

larda beden

doğrultusunda,

okul-

eğitimi öğretmeni olması

du-

rumunda öncelikle spor etkinlikleri derslerini

sınıf öğretmeni

ticilerinin
lar

ve özellikle okul yöne-

okutmalarmı

çıkaı1ılmalı

veya beden

öğretmeninden başka
öğretmcnlerden

belgesi

engelleyen kanun-

istenıneli:

eğitimi

dersi

bu dersi okutacak

i kinci
beden

kademe antrenör
eğitimi öğretmen-
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lerine spor etkinlikleri dersleri için daha
fazla seminer, kurs ve rehberli k
sağlanmalı;

okulun spor tesis ve

artınımalı

bunların yanında

ve

bizıneri

olanakları

beden

timi

öğretmenleri

plan ve
katlice

de spor etkinlikleri dersi

programlarım

daha itinal! ve dik-

hazırlamalılardır.

eği-
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