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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

DERSİNİNİ ETKİLEYEN SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN 

İNCELENMESİ: KARS İLİ ÖRNEĞİ 

Pervin TOPTAġ DEMĠRCĠ 

DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Ġkram ÇINAR 

Bu araĢtırmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin engellilerde beden eğitimi ve spor 

dersini etkileyen sorunlara iliĢkin görüĢlerinin incelenmesidir. Öğretmen görüĢleri 

dikkate alınarak, programdan, öğretmenden, araç- gereç ve fiziki koĢullardan, okul 

yönetiminden, engelli öğrencilerin kaynaĢtırılmasından, hizmet öncesi eğitiminde 

karĢılaĢılan sorunlar saptanmıĢ, sorunları gidermek amacıyla öğretmenlerin ne gibi 

çözüm yolları önerdiği açıklanmıĢtır. Bu araĢtırma tarama modelinde betimsel bir 

çalıĢmada kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma evrenini 2011-2012 eğitim öğretim yılında 

Kars il merkezinde görev yapan sınıfında engelli öğrenci bulunan sınıf öğretmenleri 

(n=99) oluĢturmuĢtur. Bu araĢtırmada sınıf öğretmenlerinin engellilerde beden eğitimi ile 

ilgili görüĢ ve önerilerinin derinlemesine betimlenmesi için elli beĢ sorunun yer aldığı 

anket kullanılmıĢtır. Veri toplama aracının geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıĢ; iç 

tutarlılık katsayısı .86 olarak hesaplanmıĢtır.   

Sonuç olarak, öğretmenlerin görüĢüne göre, programdaki kazanımların açık ve 

anlaĢılır olduğu, engellilerde beden eğitimi ve spor konu alanını kapsadığı belirlenirken, 

engelli çocukların ihtiyaçlarını karĢılamadığı, topluma uyumunu kolaylaĢtırmadığı, 

engelli öğrencilerin engelleri ve yetenekleri doğrultusunda hazırlayamadığı, yeteneklerine 

göre spor branĢlarını belirlemedikleri, derslerin engel ve yetenek seviyesine göre 

iĢlenmediği uygun eğitimsel uygulamaları içermediği, çocukların motor becerilerini 

geliĢtirmediği sonucuna varılmıĢtır. Öğretmenlerin hizmet içi kurs ve seminerlere 

katılmadıkları, sportif beklentiler oluĢturamadıkları belirlenirken, engellilerde beden 

eğitimi ve spor ders programdaki geliĢmeleri  
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izlediği, engelli öğrencilerle güven verici iliĢkiler kurdukları, ilgili uzmanlarla iĢbirliği 

yaptıkları, engelli öğrencilerini geliĢtirdikleri, engelliler ile ilgili planlama yaptıkları, 

araç-gereç hazırladıkları, eğitsel oyunlara yer verdikleri, rehberlik yaptıkları, kendilerini 

yeterli gördükleri sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Aynı zamanda, öğretmenler spor salonlarının, spor alanlarının, okul bahçelerinin 

ve araç-gereçlerin yeterli olmadığı, alt yapıyı yeterli bulmadıkları belirlenmiĢtir. Diğer 

taraftan, okul yönetimi engelli öğrenciler için okul bahçesini ve spor salonlarını 

hazırlamadıkları, sportif etkinlikler düzenlemedikleri, çocukların beden eğitimi ve spor 

dersi yerine baĢka derslere katılımını destekledikleri, çocukların ders dıĢında spor 

yapacakları önlemleri almadıkları belirlenirken, fiziksel aktivite konusunda öğretmenlerle 

iĢbirliği yaptıkları, ailelerle bilgi alıĢ-veriĢinde bulundukları, kaynaĢtırma eğitimini 

destekledikleri, öğretmenlerin engelliler ile ilgili hizmet içi eğitime katılımını 

destekledikleri sonucuna varılmıĢtır. Öğretmenlerin okullarında kaynaĢtırma eğitiminin 

verimli biçimde uygulanmadığı, normal öğrencilerin engelli öğrencilere karĢı 

tutumlarının olumlu olduğu, engelli öğrencilerin beden eğitimi ve spor derslerinde 

problem yaĢadığı, fiziki koĢulların yeterli olmadığı, zorlandıkları, birden fazla engelin 

olmasının problemlere neden olduğu ve öğretmenlerin kendilerini yeterli buldukları 

belirlenmiĢtir. Sınıf öğretmenleri mezun oldukları fakültelerinde engellilerde beden 

eğitimi ve spor konusunda aldıkları derslerin yeterli olmadığını, lisans programı 

içerisinde daha fazla yer verilmediğini bu dersin yeteri kadar önemsenmediğini ve dersin 

süresinin yeterli olmadığını ifade etmiĢlerdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, beden eğitimi ve spor dersi, engelli öğrenciler, özel 

eğitim 
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ABSTRACT 

Postgraduate Thesis 

 

INVESTIGATING CLASSROOM TEACHERS’ OPINIONS ON THE PROBLEMS 

AFFECTING PHYSICAL EDUCATION AND SPORT LESSONS OF DISABLED 

PEOPLE: THE CASE OF KARS 

Pervin TOPTAġ DEMĠRCĠ 

Advisor: Asst. Prof. Dr. Ġkram ÇINAR 

Purpose of this study was to investigate class teacher’ opinions on the problems 

affecting physical education and sport lessons of disabled. Given the views of teachers, 

problems based on curriculum, teachers, equipment and physical conditions, school 

administration and integration of students with disabilities and encountered in preservice 

education were determined, and the suggestions of teachers for these problems were 

explained. This study was organized as a descriptive and serway model.   The population 

of the research consisted of classroom teachers serving in the city center of Kars Province 

and having students with disabilities in their classrooms in 2011-2012 education period. 

Fifty fife questions were directed to classroom teachers in order to profoundly define 

their views and suggestions about physical education for people with disabilities (n=99).  

In this study a questionnaire having 55 guestions were used to find out the point of views 

of teachers in details about physical education for disabled students. The validity and 

credibility analysis of the questionnaire was studied on and the iner consistency cofficient 

was accounted as 86.     

As a result, it was determined that the acquisitions with the help of curriculum 

were clear and comprehensible, covered the physical education for people with 

disabilities and its subject area, however did not fulfill the requirements of students, did 

not facilitate their integration to society, were not prepared in line with their skills, did 

not determine the sport branches according to their skills; and lessons were not taught 

according to the levels of disability or skills, did not included appropriate educational 

implementations, and did not develop motor skills of children. According to the teachers’ 

point of views, while it was found out that the  
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teachers didn’t attending-service courses,  they didn’t organize expectations about sports  

but supported children to participate in other lessons instead of physical education and 

did not take necessary measurement for sports activities of children, on the other hand 

worked in cooperation with teachers about physical activities, exchanged information 

with parents, supported integration education, and supported the participation of teachers 

in in-service training about students with disabilities.  

At the same time, the teachers explained that the sports halls, sports areas, school 

gardens, materials ann physical conditions were not much more enough. On the other 

hand ıt was understood that while the school management didn’t prepare the schhol 

garden and sport halls, didn’t plan sportive activities, support the students to participate in 

other lessons instead of physical education, didn’t get ready some important precautions 

fort he students to attend and participate in physical activities, The findings of the study 

included the facts that integration education were not provided in the schools of the 

teachers, normal students had positive attitudes towards disabled students, students with 

disabilities had problems and difficulties in physical education and sports lessons, 

physical conditions were insufficient, the presence of more than one obstacles caused 

problems and teachers evaluated themselves as adequate. In this study it was found out 

that classroom teachers had taken inadequate lessons regarding physical education and 

sports for disabled people in the faculty they graduated from; these lessons were not 

placed in undergraduate curriculum and were not given enough importance, and the 

course time were inadequate. 

 

Keywords: Classroom teachers, physical education and sports lesson, students with 

disabilities, Special education 
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TEŞEKKÜR 

Ġnsanın yaĢam süreci doğumdan ölüme kadar bebeklik, okul öncesi ve okul 

dönemi, ergenlik, yetiĢkinlik ve yaĢlılık dönemini kapsar. Bu dönemlerde bireyin 

büyümesini gösteren fiziki geliĢimi, geliĢimin göstergesi olan hareket geliĢimi, dil 

geliĢimi, sosyal geliĢim, duygusal geliĢim, biliĢsel geliĢim ile ilgili belirli özellikler 

görülmektedir. Ġnsan geliĢimi tüm bu geliĢim alanlarını kapsamakta ve geliĢimin 

değerlendirilmesi her yaĢ grubunda bu alanlarda gözlenen özellikler doğrultusunda 

yapılmaktadır. Son zamanlarda birçok ülkede beden eğitimi ve spora eĢit ulaĢım, katılım 

olanaklarının sunulması amaçlanmakta ve ayrıĢtırılmıĢ ortamlardan ziyade kaynaĢtırma 

programlarına odaklanan bir eğilim görülmektedir. Bu nedenle, birçok ülkede sınıf 

öğretmenleri, kendi eğitim geçmiĢlerinde bulunmamasına ve ilgi duymamalarına rağmen 

çok çeĢitli alanlarda ders iĢlemek ve bu alanları öğrencilere öğretmek zorunda 

kalmaktadır. “Sınıf Öğretmenlerinin Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Dersini 

Etkileyen Sorunlara ĠliĢkin GörüĢlerinin Ġncelenmesi: Kars Ġli Örneği” isimli bu 

araĢtırmada, sınıf öğretmenlerinin değiĢken özelliklerine göre engellilerde beden eğitimi 

ve spor uygulamasını nasıl değerlendirdikleri araĢtırılmıĢ, bulgular ıĢığında çözüm 

önerilerinde bulunulmuĢtur. 

 Yüksek lisans programının her döneminde ve özellikle tez çalıĢmalarım 

esnasında, benden zamanını ve desteğini hiç esirgemeyen danıĢmanım Yrd. Doç. Dr. 

Ġkram ÇINAR hocama, anket sorularının Ģekillenmesinde zamanını ayırarak görüĢ ve 

önerilerini sunan hocam Doç Dr. Ali Osman ENGĠN ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özmen’e, 

istatistiksel hesaplamalar konusunda yardımcı olan Yrd. Doç. Dr. Muhammed 

ġAKĠROĞLU’na, ve yasal prosedürlerde yol gösterici olan Sosyal Bilimler Enstitüsü 

çalıĢanlarına, yüksek lisans eğitimim süresince, özellikle bu tezin hazırlanması 

aĢamasında çevirileriyle bana destek olan eĢim Dr. Nevzat DEMĠRCĠ’ye içten 

teĢekkürlerimi sunarım. 
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 1 

BÖLÜM I 

GĠRĠġ 

 Bu bölümde araĢtırmanın temelini oluĢturan problem durumu, problem 

cümlesi, alt problemler, araĢtırmanın amacı ve önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve 

araĢtırmada kullanılan terimlere iliĢkin kavramsal bilgiler sunulup, araĢtırmada 

kullanılacak kısaltmalara yer verilmiĢtir.  

1.1. Problem Durumu 

Ġnsan çok boyutlu sosyal bir varlık olmakla birlikte, kültürel koĢullar içinde 

sosyal iliĢkiler, hem toplumun, hem kültürün, hem de bireyin yapısını etkiler. Bireyin 

tüm yaĢamı çevresine uyum sağlama çabası içinde geçmektedir. Bu uyum çabası 

doğumdan baĢlayarak bir geliĢim göstermektedir. Bu öğrenme doğumdan ölüme dek 

tüm yaĢam boyunca devam edebilir ve bu süre içinde bireyin çevredeki insanlarla 

iliĢkileri ve diğer çevre faktörleri sosyal uyumunda önemli rol oynadığı söylenebilir 

(Yavuzer, 2000: 55).  Eğitimin genel amacı, sosyal bir varlık olan insanların 

toplumsal yaĢama sağlıklı ve verimli bir biçimde uyum sağlamalarına yardım 

edebilmektir. Bu uyumun gerçekleĢmesi için bireylerin ilgi ve yeteneklerinin eğitim 

yoluyla en son sınırına kadar geliĢtirilmesi son derece önemlidir. Ġnsanın 

geliĢtirilmesi gereken boyutlarından birisi de psikomotor boyutudur. Eğitim ve beden 

eğitimi aynı amaçları paylaĢarak, öğrencilerin bir bütün olarak geliĢmesini 

sağlayabilir. Öğrencilerin zihin ve bedenlerinin en üst düzeyde büyüme ve geliĢme 

göstermesi için sportif etkinliklere ihtiyaç vardır. Eğitim; tüm organizmayı 

ilgilendiren, zihinsel ve bedensel bir iliĢki olduğuna göre, zihin ve beden bir bütün 

olarak ele alınır. Eğitimde hedeflerin gerçekleĢmesi öğrencinin zihinsel eğitimi 

yanında, fiziksel eğitimi ile olanaklıdır. Genel eğitimin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir 

parçası olan beden eğitimi, aynı zamanda bu amaçları gerçekleĢtirmek için gereklidir 

(GüneĢ, 2002:1-2). 

Ertürk (1994:12) eğitimi “bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla 

istenilen yönde değişim oluşturma sürecidir” Ģeklinde tanımlamaktadır. Bireyin 

ihtiyaçlarının karĢılanmasında birincil etken bireyin gereksinimi olan eğitimin 

sağlanabilmesidir. Her birey gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de kendine 

özgü özellikleri, ilgi, yetenek ve öğrenme ihtiyaçları bulunmaktadır. ÇağdaĢ eğitim 
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anlayıĢı gereği, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bu özellik ve ihtiyaç çeĢitliliği 

dikkate alınarak “bireyi merkez alan” eğitim modeliyle öğrenimlerini sürdürmeleri 

en doğal haklarıdır (Yaylacı, 1998:95). Eğitimden beklenen bireylerin, gizil güçlerini 

ve yeteneklerini ortaya çıkararak en üst düzeyde geliĢtirilmesine yardım 

edebilmektir. Bireyleri bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönleriyle bir bütün 

olarak yetiĢtirmek, modern eğitimin temel ilkelerindendir. Modern anlayıĢa uygun 

olarak eğitimdeki amacın gerçekleĢmesi, bireyin zihinsel eğitimi yanında bedensel 

eğitimi ile mümkün olabilir. Beden eğitimi, genel eğitimin vazgeçilmez bir parçası 

(Aracı, 1998:14); iĢbirliğinin, uygun düzeyde rekabetin, kiĢisel ve sosyal 

sorumluluğun öğretildiği ideal bir alandır (Pettifor, 1999). Engelli çocuklar aktif ve 

sağlıklı bir yaĢam biçimi için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kendiliğinden 

geliĢtiremezler. Bu geliĢim ancak öğrenme süreci içerisinde mümkün olabilmektedir. 

Bu nedenle öğrenme, çocukluk döneminde baĢlamalı ve okulların üzerine düĢen 

görev ise, öğrenme ortamını hazırlamak, engelli öğrencilerin günlük bedensel 

etkinliği hayat boyu alıĢkanlık hâline getirmesini ve sağlıklı bir yaĢam biçimi 

kazanmalarını sağlamaktır. Yöneticiler ve öğretmenler çocuklara bedensel etkinlik 

fırsatları sağlayabilmeli ve çocukların hayat boyu bedensel etkinliğe katılım isteğini 

geliĢtirmelidir (Education, 2006:1).  

Kale (2003)‟e göre; ilköğretimin vazgeçilmez bir unsuru olan beden eğitimi ve 

spor dersi; öğretmenlerin, eğitimin hedeflerine ulaşması için kullandıkları 

araçlardan sadece bir tanesi, doğru kullanıldığında belki de en etkilisidir. 

Günümüzde yetiĢmekte olan nesillerin temel kaynağı olan insanın fiziksel, zihinsel, 

duygusal ve sosyal geliĢimini amaç edinen, genel eğitimin tamamlayıcısı ve ayrılmaz 

bir parçası olarak görülen bilinçli ve planlı faaliyetlerdir. Okul öncesi ve ilköğretimin 

I. kademe eğitiminin geleceğimiz açısından hayati önem taĢıdığı bir gerçektir. Bu 

dönem öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alıĢkanlıkların ve zihinsel yeteneklerin 

en hızlı geliĢtiği ve biçimlendiği bir dönemdir. Alınan eğitimin ve kazanılan 

deneyimlerin, ileri yaĢlardaki öğrenme yeteneği ve akademik baĢarı üzerindeki 

önemli etkileri göz önüne alındığında pek çok eğitimci çocuk eğitimi üzerinde 

önemle durmuĢlardır. 

Beden eğitimi ve spor, engeli olan öğrencilerin yaĢadığı çevreye ve dolayısıyla 

topluma katılımını ve kaynaĢmasını en üst düzeyde sağlayan derslerin baĢında 

gelmektedir. Çocukların okul yaĢamının önemli bir kısmını oluĢturan beden eğitimi, 

onları gerçek yaĢama hazırlayacağı gibi, yetiĢkin yaĢa geldikleri zaman bir yaĢam 
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Ģekli olarak benimsemiĢ oldukları fiziksel aktivite alıĢkanlığı, hareketsiz yaĢamın 

getireceği olumsuzluklardan kendilerini uzak tutabilecektir. Sağlığın yükseltilmesi ve 

korunmasında önemli ve etkin bir rol oynayan beden eğitimi dersi, engeli olan 

kiĢilerin kendilerini daha iyi, mutlu hissetmelerine ve vakitlerinin bir kısmını 

eğlenerek geçirmelerine yol açabilmektedir. Engeli olan çocukların beden eğitimi 

aktivitelerine katılımlarının sağlanması için öğretmenin, aile ve çevresinin katılımı 

kolaylaĢtırıcı davranıĢları ne kadar önemli ise, bu alanların ulaĢılabilir olması da o 

kadar önemlidir. Burada okul idaresine, yerel yönetimlere ve devlete önemli 

sorumluluklar düĢmektedir (Pivik, Mccomas and Laflamme, 2002:97-98). 

Ġlköğretim okullarındaki engelli çocuklar için düzenli beden eğitimi ve spor‟un 

faydaları yıllardır vurgulanmasına rağmen, pek çok sınıf öğretmeni beden eğitimi 

dersini etkili bir Ģekilde yürütecek güven, öğretim ve zaman eksikliği yüzünden bu 

dersten kaçınabilmekte (Morgan ve Bourke, 2004) ya da beden eğitimi ile ilgili yeni 

fikirleri kendi bilgi ve uygulamalarına katmayı reddeden veya bu fikirlere kayıtsız 

kalan sınıf öğretmenleri, terk edilmiĢ, güncel olmayan bilgi ve uygulamaları 

sürdürebilmektedir. Beden eğitimi öğretiminde, yetersiz malzeme ve olanaklar ile 

öğretmenlere sağlanmayan mesleki geliĢim fırsatları da hem beden eğitimini ve spor 

hem de okulun diğer bedensel etkinlik programlarını etkilemektedir. Birçok sınıf 

öğretmeninin engellilere yönelik almıĢ oldukları eğitimden kaynaklanan eksiklik, 

beden eğitimi ve spor öğretimine yönelik tutumlarını olumsuz etkilemektedir. Ayrıca 

sınıf öğretmenleri için beden eğitiminin önemi diğer derslerle kıyaslandığında daha 

az olmakla birlikte, nitelikli bir beden eğitimi dersinin hazırlığı ve öğretimi 

öğretmenin diğer sorumluluklarından feragat ederek çok fazla zaman ve enerji 

harcamasını gerektirmektedir. Öğretmenlerin beden eğitimi programlarını yürütürken 

kontrolleri dıĢında olan ders saati, beden eğitimi tesisleri, profesyonel geliĢimlerini 

sağlayacak parasal kaynak, malzeme alımı, idari saygı ve destek gibi pek çok faktör 

bulunmaktadır. Bilgi, deneyim ve çevresel Ģartlar sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi 

programlarında engelli öğrencilerin katılımlarını engelleyen nedenler arasında 

gösterilmektedir (Roth, 2005:152-153). 

Dünyanın birçok ülkesinde, ilköğretim beden eğitimi derslerini iĢleme 

sorumluluğu tamamen sınıf öğretmenlerine bırakılmaktadır. Beden eğitimi dersi de 

dâhil olmak üzere birçok alanda ders verme iĢlevini yürüten sınıf öğretmenlerinin 

sahip olması gereken önemli özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler, belirlenen 

hedeflere ulaĢmada büyük bir sorumluluk üstlenen sınıf öğretmenlerinin, iĢlerini 
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verimli bir Ģekilde ve ustalıkla yapmalarında olumlu yararlar sağlayacaktır. Gerek 

eğitim, öğretim programının uygulanabilirliği, gerek fiziki olarak okul, sınıf ve salon 

Ģartlarının uygunluğu yönünden, gerekse de sosyal ve ekonomik imkânsızlıklardan 

dolayı hem beden eğitimi derslerini veren sınıf öğretmenleri hem de engelli 

öğrenciler eğitim dönemleri içerisinde programın uygulanabilirliğiyle ilgili sorunlarla 

karĢılaĢmaktadırlar. Bu nedenle; engelli bireyler için son derece önemli olan beden 

eğitimi dersi öğretmenlerinin tutumları ile ön plana çıkar. Sınıf öğretmeninin engelli 

öğrencilere yönelik göstereceği kabul sınıf ortamında genel kabul havasının 

yaratılması açısından da gerekli olmaktadır. Çünkü öğretmen davranıĢlarıyla 

sınıfındaki öğrencilerin kendilerine, birbirlerine yönelik tutumlarını oluĢturmada bir 

model olmak durumundadır. Bu nedenle engelli bireylerin biliĢsel, duyuĢsal, sosyal 

ve beden eğitimi için özellikle psikomotor becerilerinin geliĢimi için uygulanan 

programların baĢarısı bu programları uygulayan eğitim personelinin engele iliĢkin 

bilgi düzeyinin yanı sıra, engelli bireylere yönelik tutumlarıyla yakından iliĢkilidir 

(Özbaba, 2000:16-17). Ġlköğretim I. kademe okullarında, öğrencilerin engel 

durumlarına göre, beden eğitimi ve spor derslerinin kısıtlı imkanlar ve fiziki Ģartlar 

dahilinde uygulanabilir olduğu ve programın engellilere yönelik bir programdan 

ziyade normal eğitim veren ilköğretim okulları beden eğitimi ve spor programlarında 

daha uygulanabilir olması, ilköğretim I. kademede beden eğitimi derslerinin branĢ 

öğretmenleri yerine sınıf öğretmenlerince verilmesi nedeniyle, beden eğitimi 

derslerine giren sınıf öğretmenlerin beden eğitimi ve spor dersi iĢleyiĢlerinde 

güçlüklerle karĢılaĢmalarına sebep olmaktadır. Dolayısıyla araĢtırma, programdan, 

öğretmenden, araç-gereç ve fiziki koĢullardan, okul yönetiminden, beden eğitimi 

dersinde engelli öğrencilerin kaynaĢtırılmasından ve sınıf öğretmenliği programından 

kaynaklanan eksikliğin giderilmesine katkı sağlamak amacıyla, sınıf öğretmenlerinin 

engellilerde beden eğitimi ve spor dersini etkileyen sorunlara iliĢkin görüĢlerinin 

incelenmesi planlanmıĢtır. 

Problem Cümlesi 

Sınıf öğretmenlerinin görüĢlerine göre engellilerde beden eğitimi ve spor 

dersinde ortaya çıkan sorunlar nelerdir? 
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Alt Problemler 

AraĢtırmanın mevcut sorununu cevaplamak için problem cümlesi alt 

problemlere ayrılmıĢtır. Bu alt problemler;  

Ġlköğretimin I. kademesinde (1-5. sınıf) engellilerde beden eğitimi ve spor 

dersini etkileyen sorunlar;  

          a – Programdan, 

          b – Öğretmenden, 

         c -  Araç- gereç ve fiziki koĢullardan, 

         d -  Okul yönetiminden, 

         e -  Beden eğitimi dersinde engelli öğrencilerin kaynaĢtırılmasından, 

          f -  Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitiminde engellilerde beden eğitimi ile ilgili  

                sınıf öğretmenliği programlarından  

                kaynaklanan sorunlar nelerdir?    

1.2.   AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

 Bu araĢtırmanın temel amacı sınıf öğretmenlerinin engellilerde beden 

eğitimi ve spor dersini etkileyen sorunları ne ölçüde incelediklerini öğretmen 

görüĢleri doğrultusunda belirlemektir. Bu doğrultuda öncelikle sınıf öğretmenlerinin 

engellilerde beden eğitimi ve spor konusundaki yeterlik düzeyleri ve program 

hakkında öğretmen görüĢleri alınmıĢtır. Bu görüĢler dikkate alınarak programdan, 

öğretmenden, araç- gereç ve fiziki koĢullardan, okul yönetiminden, beden eğitimi 

dersinde engelli öğrencilerin kaynaĢtırılmasından ve sınıf öğretmenliği 

programlarından kaynaklanan sorunların neler olduğu saptanmıĢtır. 

 Beden eğitimi ve spor, insanın beden ve ruh yapısını, irade ve kendine güvenini 

geliĢtirir. Bireylerin sosyalleĢmesini sağlar. Özellikle engelli çocukların kendilerine 

güven sağlayarak bağımsız bir yetiĢkin olabilmeleri ve sosyalleĢebilmeleri açısından 

beden eğitimi ve spor çok önemli bir rol oynar. Bu nedenle; öğretmen davranıĢlarıyla 

sınıfındaki öğrencilerin kendilerine, birbirlerine yönelik tutumlarını oluĢturmada bir 

model olmak durumundadır. Bu nedenle engelli bireylerin biliĢsel duyuĢsal, sosyal 

ve beden eğitimi için özellikle psikomotor becerilerinin geliĢimi için uygulanan 

programların baĢarısı bu programları uygulayan sınıf öğretmenlerinin engele iliĢkin 
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bilgi düzeyinin yanı sıra, engelli bireylere yönelik tutumlarıyla yakından iliĢkilidir 

(Duman, 2003). 

Ġlköğretim okullarına verilen “kesintisiz ve zorunlu eğitim” görevi, aynı zaman-

da “kesintisiz ve zorunlu beden eğitimi” anlayıĢını da beraberinde getirmektedir ve 

bu süre sekiz yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Ġlköğretimin birinci kademesinde 

öğretime baĢlanmakta ve geliĢim periyodu eğitim süresince devam etmektedir. Bu 

kademede beden eğitimi programı baĢarılı olduğu takdirde, engelli çocuklar 

ilköğretimin ikinci kademesinde geleceğe dönük planlanan hareket etkinliklerinde 

yer alan becerileri kazanabilmektedirler (Yaylacı 1998:95). Bu nedenle; 

programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda belirlenen konuların uygu-

lanmasında temel görev sınıf öğretmenlerine düĢmektedir. Öğretmen, eğitim 

sisteminin temel öğesidir ve yeteneği, bilgisi, donanımı ve eğitim için sağlanan 

olanaklar ölçüsünde görevini yerine getirmeye çalıĢır (Saydam, 2003:75). Kaliteli bir 

beden eğitimi dersi için etkili bir sınıf öğretmenine gereksinim duyulmaktadır. 

Öğretmenin bilgi, beceri ve tutumları engelli öğrencilerin öğreniminde oldukça 

önemlidir. 

Arslan ve Altay‟a (2008) göre “beden eğitimi derslerinde öğrencinin yaşantısı, 

etkileşim süresinde öğretmenin ne yaptığını ve ne söylediğini doğrudan yansıtır”. Bu 

düĢünüldüğünde, her öğretmenin her derste yüzleĢtiği asıl soru “Öğrencilerime nasıl 

ulaşırım?” veya “Derste yer alan hareketin amaçla paralel olmasını nasıl 

sağlarım?” sorusudur. Amaçlara ulaĢmak, amaçlanan ile derslerde ortaya çıkan 

durumlar arasındaki uyumdan doğar. Bu uyumu gerçekleĢtirmek için öğretmen bu 

potansiyel uyumu artırabilecek veya engelleyebilecek bir takım etkenleri bilmeli ve 

bunları çözümlemelidir. Birçok ülkede sınıf öğretmenleri, kendi eğitim 

geçmiĢlerinde bulunmamasına ve ilgi duymamalarına rağmen çok çeĢitli alanlarda 

ders iĢlemek ve bu alanları öğrencilere öğretmek zorunda kalmaktadır. Newton ve 

Newton (2005) “sınıf öğretmenlerinin, özellikle beden eğitimi derslerinde kendilerine 

güven eksikliği duyduğunu öne sürmüş”; bunun temel nedeni olarak da beden eğitimi 

derslerinde motor becerilerin ağırlıkta olmasını göstermiĢlerdir. 

Yine bazı bulgulara göre, ülkemizde ilköğretim 1-5 sınıflarında beden eğitimi 

dersi gereken düzeyde iĢlenememekte; sınıf öğretmeni diğer derslere hazırlanmaktan 

kendisini beden eğitimi dersine yeterince hazırlayamamakta; ancak planlarında 

beden eğitimi dersini iĢlemiĢ olarak gösterme yoluna gitmektedir. Sınıf 

öğretmenlerinin beden eğitiminin amaçlarından uzaklaĢtıklarını ve kendilerini bu 
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konuda yeni bilgilerle güncelleme ihtiyacı duymadıklarını, hatta beden eğitimi ders 

saatlerini, diğer derslerin takviyesi amacıyla kullandıklarını belirtmiĢlerdir (Arslan ve 

Altay, 2009:15). Dolayısıyla, engelli çocukların aktif ve sağlıklı bir yaĢam 

sürdürebilmeleri açısından beden eğitimi ve spor etkinliklerine katılım alıĢkanlığı 

ilköğretimin ilk yıllarında kazandırılmalıdır. Türkiye‟de ve dünyanın pek çok 

ülkesinde ilköğretimin ilk yıllarında beden eğitimi dersleri sınıf öğretmenleri 

tarafından verilmektedir. Bu nedenle, Ġlköğretimin I. kademede beden eğitimi ve spor 

dersini yürütmekte olan sınıf öğretmenlerinin yeterliği, ders etkinliklerinin verimli 

bir Ģekilde iĢlenmesini sağlayarak dersin genel ve özel amaçlarına ulaĢmayı 

kolaylaĢtırabilecektir. Görüldüğü gibi bu araĢtırma sınıf öğretmenlerinin engellilerde 

beden eğitimi ve spor dersini etkileyen sorunlara iliĢkin algılarını belirlemek 

amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmanın bulguları ve sonuçları ilköğretim I.kademede 

engellilerin beden eğitimi derslerine giren sınıf öğretmenlerinin problemlerine 

sağlıklı çözümlerin bulunmasında katkıda bulunabilecek olması açısından önem 

taĢımaktadır. 

1.3. Sayıltılar 

AraĢtırmanın dayandığı temel sayıtlılar Ģunlardır: 

 1. Örnekleme alınacak sınıf öğretmenleri evreni yeterince temsil edebilecek 

durumdadır. 

 2. AraĢtırmaya katılan sınıf öğretmenleri, uygulanan anket sorularını, kendi 

gerçek görüĢlerini yansıtacak biçimde içten ve tarafsız olarak yanıtlamıĢlardır. 

 3. AraĢtırmada kullanılan ölçme aracının, kapsam geçerliliği konusunda, 

baĢvurulan uzman görüĢleri yeterli bir ölçüttür. 

1.4. Sınırlılıklar 

Bu araĢtırma;  

 1. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ve Kars ili merkezinde görev yapan 

sınıfında engelli öğrenci bulunan sınıf öğretmenleri ile, 

 2. Veri toplama aracı olarak uygulanan anket ile sınırlıdır. 

1.5. Tanımlar 

Beden Eğitimi: Bireyin beden ve ruh sağlığını koruyan, beden becerilerini 

geliĢtirmeye yönelik gerektiğinde çevresel koĢullara ve katılımcıların özelliklerine 

göre değiĢtirilebilen esnek kurallara dayalı oyun, jimnastik gibi spora dönük alıĢtırma 

ve çalıĢmaların tümünü kapsayan geniĢ tabanlı bir etkinliktir (Ġnal, 2000:5). 
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Engelli Öğrenci: Bedensel, anlıksal (zekâya iliĢkin, biliĢsel) duygusal, eğitsel 

ya da toplumsal koĢulları, normal öğrencilere göre, kendilerini engelleyen ve güç 

duruma sokan türden öğrencilerdir (Öncül, 2000: 431). (Bu kavram eskiden sakat ya 

da özürlü olarak kullanılırdı. Bu araĢtırmada da eski kaynaklardan yapılan alıntılarda 

yazarın ifadesine sadık kalınmıĢtır). 

KaynaĢtırma Eğitimi: Engelli öğrenciler kaynaĢtırmada; normal geliĢim 

gösteren akranlarıyla yetenek ve yeterlilikleri, gereksinimleri ve yapabilecekleri 

dikkate alınarak hazırlanmıĢ programlarla, özel gereksinimlerinin karĢılanacağı 

destek hizmetlerle sosyal ve eğitimsel açıdan birliktelikleri sağlanarak normal okulda 

normal düzenleme içinde eğitilmektedirler (Kargın ve Baydık, 2002: 2). 

Ġlköğretim Okulu: Ġlköğretim kurumları 8 yıllık okullardan oluĢur bu 

okullarda kesintisiz eğitim verilir (Kale, 2003:3). 

Psikomotor GeliĢim: belirli fiziksel hareketlerin belli bir sıraya göre doğru, 

hızlı ve otomatik olarak yapılması sonucunda ortaya çıkan davranıĢları içerir 

(Topkaya, 2011:23). 

Özel Eğitim: Bireyin akademik, iletiĢim ve uyum alanlarında önemli 

eksiklik, kusur yaratan durumların önlenmesi, azaltılması ya da ortadan 

kaldırılmasıyla ilgili eğitsel değiĢkenlerin düzenlenmesi uğraĢısına özel eğitim denir 

(Özsoy,Y.2002: 6). 
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BÖLÜM II 

KURAMSAL AÇIKLAMA VE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR 

2.1. KURAMSAL AÇIKLAMALAR 

 Bu bölümde engelli öğrencilerin sınıflandırılması, engelli çocuklar için beden 

ve spor eğitiminin hedefleri, uygulamaları,  öğretmen yeterlilikleri ve engellilerde 

kaynaĢtırma çalıĢmaları ile ilgili konular üzerinde durulmuĢ, bu konuda yapılan 

araĢtırmalar irdelenmiĢtir. 

2.1.1. ÖZEL EĞĠTĠME ĠHTĠYACI OLAN ÖĞRENCĠLERĠN 

SINIFLANDIRILMASI 

Özel eğitim; özel eğitimi gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını 

karĢılamak için özel olara yetiĢtirilmiĢ personel, geliĢtirilmiĢ eğitim programı ve 

yöntemleri ile özel eğitim gerektiren bireylerin bireysel yeterliklerine dayalı, geliĢim 

özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitim olarak ifade edilmektedir (Diken, 

2010: 9) 

 2002 Türkiye Özürlüler AraĢtırması‟na göre ülkemiz nüfusunun % 

12.29‟unun özürlü bireylerden oluĢtuğu görülmektedir (TÜĠK, 2009: 5). Buna göre 

ülkemizde yaklaĢık 8.5 milyon engelli bulunmaktadır. Bu oran dikkate alındığında, 

herhalde, engelli bireyler için eğitim sisteminin kadar çok çalıĢması gerektiği daha 

iyi anlaĢılır. Ayrıca her insanın bir engelli adayı olduğu hesaba katıldığında, 

yapılacak çalıĢmaları daha fazla önemsemek gerektiği de ortaya çıkar. Bu noktada, 

engelli birey oranının bu kadar yüksek olmasına rağmen çok az bir kısmının eğitim 

imkânlarından faydalanabildiği bir gerçektir (TÜĠK, 2009:6). Engelli nüfus oranları 

Tablo 2.1‟de yer almaktadır. 

Tablo:2.1. Engelli Nüfus Oranları 

Toplam engelli nüfus  Ortopedik, görme, iĢitme, 

dil ve konuĢma ve zihinsel 

engelli nüfus  

Süreğen hastalığa sahip 

olan nüfus  

Toplam  Erkek  Kadın  Toplam  Erkek  Kadın  Toplam  Erkek  Kadın  

12.29 11.10 13.45 2.58 3.05 2.12 9.70 8.50 11.33 

Kaynak: TÜĠK (Türkiye Ġstatistik Kurumu). Türkiye özürlüler araĢtırması 2002. Ankara: Devlet 

Ġstatistik Enstitüsü, 2009. 

 

 Ortopedik, görme, iĢitme, dil ve konuĢma ile zihinsel özürlülerin oranı %2.58 

iken (yaklaĢık 1.8 milyon) süreğen hastalığı olanların oranı ise % 9.70‟dir (YaklaĢık 

6.6 milyon). Özürlü olma oranları yaĢ grubu bazında incelendiğinde her iki grupta da 
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ileri yaĢlarda artmaktadır. Ancak, bu artıĢ süreğen hastalığı olanlarda diğer özür 

grubundakilere göre daha fazladır. 

2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu‟na göre Özel Eğitime 

Muhtaç Çocuklar, beden, zihin, ruh, duygu, sosyal ve sağlık özellikleri 

durumlarındaki olağandıĢı ayrılıkları nedeniyle, normal eğitim hizmetlerinden 

yararlanamayan 4-18 yaĢ grubundaki çocuklar olarak belirtilmektedir. Bu çocuklara 

verilecek eğitim hizmeti ise özel eğitim olarak tanımlanmaktadır. Kanundaki tanıma 

göre, özel eğitim, özel eğitime muhtaç çocukların eğitimleri için özel olarak 

yetiĢtirilmiĢ personel ve geliĢtirilmiĢ eğitim programları ile çocukların özür ve 

özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir (Özsoy, Özyürek, Eripek, 2002). 

Ülkemizde son yıllarda okuma- yazma bilmeyen nüfusun azaltılması konusunda ve 

eğitim düzeyinin yükseltilmesi konusunda oldukça önemli mesafeler kat edilmiĢtir. 

Ancak genel nüfusun göstergeleriyle engelli nüfusun göstergeleri arasında çok büyük 

uçurumlar vardır. Genel nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı yaklaĢık % 

13‟tür. Bu oran engellilerde yaklaĢık % 36, süreğen hastalığı olanlarda yaklaĢık % 

25‟dir (TÜĠK, 2009:24-29). Engelli nüfusun eğitimi durumu aĢağıdaki tablo 2.2.‟de 

yer almaktadır. 

Tablo: 2.2. Engelli Nüfusun Eğitim Durumu 

 Ortopedik, görme, iĢitme, dil 

ve konuĢma ve zihinsel engelli 

nüfus  

Süreğen hastalığa sahip olan 

nüfus  

 Okuma yazma 

bilmeyen  
Okuma yazma 

bilen  
Okuma yazma 

bilmeyen  
Okuma yazma 

bilen  

Türkiye  36.33 63.67 24.81 75.19 

Kent  29.58 70.42 20.49 79.51 

Kır  43.44 56.56 32.85 67.15 

Erkek  28.14 71.86 9.78 90.22 

Kadın  48.01 51.99 35.04 64.96 
Kaynak: TÜĠK (Türkiye Ġstatistik Kurumu). Türkiye özürlüler araĢtırması 2002. Ankara: Devlet 

Ġstatistik Enstitüsü, 2009. 

 

Engelli nüfusun okuryazarlık durumu incelendiğinde, altı ve daha yukarı 

yaĢtaki kiĢilerden okuma yazma bilmeyenlerin oranı ortopedik, görme, iĢitme, dil ve 

konuĢma ile zihinsel özürlülerde % 36.33 iken süreğen hastalığı olanlarda % 24.81 

olduğu görülmektedir. Toplam nüfus için bu oran %12.94‟tür. Ortopedik, görme, 

iĢitme, dil ve konuĢma ile zihinsel özürlülerde okuma yazma bilmeyenlerin oranı 

hem toplam nüfustan, hem de süreğen hastalığı olanlardan daha yüksektir. Toplam 

nüfus içerisinde her on kiĢiden yaklaĢık bir kiĢi okuma yazma bilmemekte iken bu 
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süreğen hastalığı olanlarda iki kiĢiye ve ortopedik, görme, iĢitme, dil ve konuĢma ile 

zihinsel özürlü olanlarda da dört kiĢiye çıkmaktadır (Tüik, 2009:8) 

Özel eğitime muhtaç bireyin yetersizliği, engeli, ne olursa olsun her yaĢta ve 

cinsiyette temel hak olan eğitim hizmeti mutlak yapılmalıdır. Ülkeler özel eğitime 

ihtiyacı olan birey eğitimi için “uygun eğitim” programları hazırlamalıdırlar. Temel 

eğitim hizmetinde uygun eğitimi gerçekleĢtirirken; eğitimde bireysellik, kendi yaĢ 

grupları ile birlikte eğitim alma, özrün erken fark edilmesi, özel hizmetin bireye 

ulaĢtırılması, eğitimde süreklilik, eğitimde iĢbirliği ve tek elden planlama ve yürütme 

ilkeleri esas alınmalıdır. Engellilere uygulanacak “uygun eğitim” programlarının 

içinde ise Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarının önemi sporun bireye kazandırdığı 

nitelikler göz önüne alındığında kendine yeten bir birey olarak yaĢamın devamlılığını 

sağlama ve toplumsal uyum yönüyle ne kadar önem taĢıdığı bilinmektedir (ÇalıĢkan, 

2011:30). Engelli bireyler içerisinde zihinsel yetersizliği olan bireyler genellikle 

öğrenemeyen, yaĢamında hep bir baĢkasına ihtiyaç duyan kiĢiler olarak 

görülmüĢlerdir.  

2.1.1.1. Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Olanlar 

 2002 Türkiye Özürlüler AraĢtırması‟na göre ülkemiz nüfusunun % 

12.29‟unun özürlü bireylerden oluĢtuğu görülmektedir. Bu oranın yaklaĢık % 

0.48‟ini zihinsel engelli çocuklar oluĢturmaktadır (Tüik, 2009:5). Zihinsel engelli 

çocuklar, engelli çocuklar arasında en sık karĢılaĢılan gruptur. Buna rağmen, bu 

çocuklar toplum tarafından yeterince tanınmamaktadır. Hatta bu çocuklara iliĢkin 

bazı ön yargı ve inançlar bulunmaktadır. Bunların baĢında zihinsel engelli çocuklar 

için hiçbir Ģeyin yapılamayacağı inancı gelmektedir. 

Özür türlerine göre engellilik oranları incelendiğinde, ülkemizdeki 

engellilerin % 15,5‟i (yani yaklaĢık 331242 birey) zihinsel engellidir. Türkiye‟deki 

özürün türüne göre nüfus içerisindeki engelli nüfus oranları, Ģekil 2.1‟de yer 

almaktadır. 
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ġekil: 2.1. Türkiye’deki Özrün Türüne Göre Nüfus Ġçerisindeki Özürlü Nüfus 

Oranları 

 

Kaynak: Karabulut, Serhan, Öcalır, Ebru Vesile,  Akınoğlu, H. FatoĢ (Gür), Zihinsel Özürlü 

Bireylerin Yol Güvenliği, Polis Bilimleri Dergisi, 12(1) ss.81-103, 2010.   

 

Tüm zihinsel engellilerin yaklaĢık % 85'ini eğitilebilir zihinsel engelli 

çocuklar oluĢturmaktadır ve normal ilkokul programından yeterli Ģekilde 

yararlanamamaktadırlar. Ancak, bu çocukların ilkokul düzeyinde akademik 

konularda eğitilebilirlik, toplumda bağımsız yaĢayabilecek düzeyde sosyal uyum, 

yetiĢkin düzeyinde kısmen ya da tamamen destek alacak Ģekilde mesleki yeterlilik 

alanlarında geliĢme potansiyeline sahip oldukları ifade edilmektedir. Nitekim 

eğitilebilir zihinsel engelli çocuklara yönelik özel eğitim programları bu konulara 

ağırlık vermektedir (Ġlhan, 2008:316). 

Zihinsel engelli çocukların bir kısmı fiziksel yönden normal çocuklara çok 

benzerlik gösterirler ve onlar kadar yeteneklidirler. Zihinsel engelli çocuklar da, 

normal geliĢim gösteren diğer çocuklar gibi birçok spor branĢında baĢarılı olabilir. 

Genel olarak zihinsel engelli çocuklar müthiĢ bir fiziksel güce sahiptirler. Çoğu kez 

denetimsiz bir süreç içinde çocuklar bu güçlerini olumsuz yönde kullanarak saldırgan 

eğilimlere dönüĢtürebilmektedirler Oysa bu fiziksel güç, çocuğun geliĢimi açısından 

çok olumlu bir yöne kanalize edilmeyi beklemektedir (Kınalı, 2003:244). 

Zihinsel engel; geliĢim süreci içinde genel zeka fonksiyonlarının normalin 

altında olması iletiĢim, öz bakım, ev yaĢamı, sosyal beceriler akademik fonksiyonlar 

kendini yönlendirme, sağlık ve güvenlik, öğrenme ve sosyal uyum sağlayıcı 

davranıĢların iki ya da daha fazlasında sınırlılığın olması durumuna denir (Özer, 

2010:135). 
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Zekâ engeli; 

Hafif derecede zekâ engeli: 50/55–70 IQ (Eğitilebilir Zeka Engelli ) 

Orta derecede zekâ engelli: 35/40-50/55 IQ  

Ağır derecede zihinsel engelli: 20/25-30/35 IQ 

Derin zekâ engelli: 20/25 ve altı seklinde sınıflandırılır (Tekinarslan, 2010: 142). 

Türkiye‟deki zihinsel özürlülerin derecelerine göre nüfus oranları ġekil 2.2. de yer 

almaktadır. 

ġekil 2.2:Türkiye’deki Zihinsel Özürlülerin Derecelerine Göre Nüfus Oranları 

 

Kaynak: Karabulut, Serhan, Öcalır, Ebru Vesile,  Akınoğlu, H. FatoĢ (Gür), Zihinsel Özürlü 

Bireylerin Yol Güvenliği, Polis Bilimleri Dergisi, 12(1) ss.81-103, 2010.   

 

Zihinsel engelli çocukların eğitimlerinin temel amacı; bağımsız yaĢama 

becerilerini, kapasiteleri ölçüsünde geliĢtirmek olmalıdır. Zihinsel engelli çocukların 

toplumsal değerleri kazanabilmeleri, yaĢadıkları çevreye uyumlu bir yaĢam 

sürmelerine olanak sağlayacak eğitsel düzenlemelerin biri de kaynaĢtırmadır 

(ġahbaz, 2004). Eğitilebilir zihinsel engelli bireylerin eğitimleri çoğu kez 

kaynaĢtırma yoluyla normal sınıflarda yapılmaktadır. Orta derecede zihinsel engelli 

bireylerin eğitimleri çoğu kez özel sınıflarda, ağır ve çok ağır derecede zihinsel 

engellilerin eğitimleri özel gündüzlü ya da yatılı okullarda yapılmaktadır (Akçamete, 

2010:245). 

Zihinsel özürlü bireylerin de baĢkalarına bağımlı olmadan yaĢamlarını 

sürdürebilmeleri için, pek çok alanda sistemli bir biçimde öğretilmesi gereken beceri 

ve kavramlar bulunmaktadır. Bunlar; bağımsız yaĢam becerileri olarak adlandırılan, 

günlük hayatta her zaman kullanılan bazı basit becerilerdir. Türkiye‟de zihinsel 

özürlü çocukların eğitim programlarında, bazı kavram ve becerilere iliĢkin çeĢitli 

amaçların belirlendiği görülmekle birlikte, özellikle beden eğitimi ilgili amaçlar 



 14 

belirlenirken, bireyin toplumsal yaĢamda bağımsız olarak yer alabilmesi için önemli 

bir basamak olan beden eğitimi ve spor becerilerinin kazandırılması konusunda 

yetersiz kalındığı görülmektedir. 

2.1.1.2. ĠĢitme Yetersizliği Olanlar 

 ĠĢitme Yetersizliği; iĢitme duyarlılığının kısmen veya tamamen 

yetersizliğinden dolayı konuĢmayı edinmede, dili kullanmada ve iletiĢimde güçlük 

nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde 

etkilenmesi durumudur.  

ĠĢitme Kaybı; iĢitme testi sonucunda belli bir bireyin aldığı sonuçlar, kabul 

edilen normal iĢitme değerlerinden, belirli derecede farklı olduğunda, iĢitme kaybı 

ortaya çıkmaktadır. 

 ĠĢitme Engeli; iĢitmenin iĢitsel bilgiyi anlamak için yetersiz olduğu anlamına 

gelir. Bir öğrencinin iĢitme engelli sayılabilmesi için iĢitme kaybının eğitsel 

performansı olumsuz yönde etkileyecek kadar ağır olması gerekir (Avcıoğlu 2010: 

171). 

Çocuklar iĢitme derecelerine göre aĢağıdaki gruplara ayrılırlar 

1. ĠĢitmeleri 20-40 desibel arasında olanlar: Hafif derecede 

2. ĠĢitmeleri 40-70 desibel arasında olanlar: Orta derecede 

3. ĠĢitmeleri 70-92 desibel arasında olanlar: Ġleri derecede 

4. ĠĢitmeleri 92 desibelden yukarı olanlar: Çok ileri derecede iĢitme engelli 

denmektedir (Özer 2010: 176). 

 ĠĢitme yetersizliğine sahip çocukların iĢitme problemi sadece dil ve konuĢma 

geliĢimini dolayısıyla iletiĢim yeteneğini sınırlar gibi görünmekte ise de bu problem 

aynı zamanda öğrencinin tüm geliĢimini ve uyumunu aksatacak bir engel oluĢturur. 

ĠĢitme yetersizliği olan çocuklarla ilgili unutulmaması gereken en önemli nokta 

çoğunlukla normal zekâya sahip olduklarıdır. Dolayısıyla, iĢitme engelli çocuklar 

engellerinin özelliğine bağlı olarak geliĢim alanlarında bazı farklılıklar gösterirler. 

Ancak bu onların normal iĢiten akranlarından tamamen farklı olduğu anlamına 

gelmez. Eğitimdeki amaçlarımızdan biri de iĢitme engelli çocukların engellerinden 

doğan bu farklılıkları eğitim ve öğretim ile en aza indirmektir (Akçamete ve Gürgür 

2010:450-451). 

 ĠĢitme yetersizliğine sahip çocukların eğitimi karmaĢık bir süreçtir. BiliĢsel 

geliĢim sürecinde dil önemli bir yer tutar. ĠĢitme engelli çocukların dil 

becerilerindeki, kavram geliĢimlerindeki yetersizlik ve iĢitsel girdinin az olması 
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bilisel geliĢim sürecini de olumsuz olarak etkiler. Bununla birlikte, dil geliĢimi 

çocukların olumsuz olarak en çok etkilendiği geliĢim alanlarından birisidir. Çocukta 

dil kazanımı birbirine bağlı aĢamalardan meydana gelir. Buna göre; sesleri duymayan 

ve sözel uyaranları algılayamayan çocuğun dil kazanımı tam olarak gerçekleĢemez. 

Sınıfında iĢitme yetersizliğine sahip öğrencinin bulunduğu öğretmenin karĢılaĢtığı en 

önemli sorun, öğrencisi ile nasıl iletiĢim kurması gerektiği ve ona da baĢkaları ile 

iletiĢim kurmayı nasıl öğreteceğidir. Bu nedenle iĢitme yetersizliği olan bireylerin 

eğitimlerinde iletiĢim becerileri kazandırma öncelik kazanmaktadır (Akçamete ve 

Gürgür 2010:460-461). 

2.1.1.3. Görme Yetersizliği Olanlar 

 Görme yetersizliği; çeĢitli nedenlerle gözün yapısında meydana gelen 

zedelenme sonucu gözün görme iĢlevini yerine getirememesidir. Bir baĢka ifadeyle; 

görme gücünün kısmen ya da tamamen yetersizliğinden dolayı, bireyin eğitim 

performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur (Gürsel, 

2010: 219). 

 Görme engelliliğin eğitsel tanımı ise; görme yetersizliğinden çok ağır 

derecede etkilenen, mutlaka kabartma alfabeye (braille) ya da konuĢan kitapların 

kullanılmasına ihtiyaç duyan bireyler “kör”; büyütücü araçlar yardımıyla ya da 

büyük puntolu yazılı materyali okuyabilen bireyler “az gören” dir. Eğitsel tanımın 

yasal tanım kadar kesin ve açık olmaması eğitsel değiĢkenlerden ve öğretimde 

okuma yöntemini vurgulamıĢ olmasından kaynaklanmaktadır (ġafak 2010:404). 

Görme engellinin okuma yeteneğine bağlı olarak sınıflandırılması Tablo 2.3‟de yer 

almaktadır. 

Tablo 2.3. Görme Engellinin Okuma Yeteneğine Bağlı Olarak Sınıflandırılması 

Tamamen Göremeyenler Yazılı iletiĢimde sadece Braili‟i kullanırlar 

Kısmi GörüĢ Sahip Olanlar Ancak büyütülmüĢ ya da büyük harf baskılı kitapları 

kullanarak okuyabilirler 

Görme Engelli Tamamen görmeme ve kısmi görüĢü kapsar 

Kaynak: Gallahue, David L. Developmental Physical Education for Today's Childeren. C.Brown and 

Benchmark Publishers, 610 p. Dubuque, 1996. 

 

Görme engelli hem kısmi görüĢe sahip olan hem de görmeyen bireyleri 

kapsar Görme kaybı olan her çocuk özel eğitime gereksinim duymaz Görme kaybı 

çocuğun öğrenmesini engellediği zaman özel eğitime gereksinim duyar. Gerekli 
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düzeltmeler yapıldıktan sonra görme kaybına bağlı olarak yapılan sınıflandırma 

Tablo 2.4‟de yer almaktadır. 

Tablo 2.4. Gerekli Düzeltmeler Yapıldıktan Sonra Görme Kaybına Bağlı 

Olarak Yapılan Sınıflandırma  

Yasal Körlük Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra bile 20/200 görme keskinliğine 

sahip olan bireylerdir. Görme açısı 20 dereceden daha fazla değildir. 

Kısmi Körlük Normal gözün 60 m uzaklıktan görebileceği Ģeyleri ancak 3-6 m 

uzaklıktan görebilirler. 5/200-10/200 görme gücüne sahiptirler  

Hareket Algısı 3/200-5/200 görme gücüne sahiptirler. Normal gözün 60 m uzaklıktan 

görebileceği Ģeyleri ancak 90 cm-1.5 m uzaklıktan görebilirler. Bu 

yetenek tamamen hareket algısı ile sınırlıdır. 

IĢık Algısı 3/200 ya da daha az görme gücüne sahip kiĢilerdir. Ancak 90 cm 
mesafedeki güçlü bir ıĢığı ayırt edebilirler. Fakat 90 cm uzaklıktaki bir 

el hareketini ayırt edemezler. 

Tamamen Körlük Göze doğrudan gelen güçlü bir ıĢığı tanıyamazlar 

Kaynak: ÖZER, Dilara Sevimay, Engelliler Ġçin Beden Eğitimi Ve Spor. Ankara: Nobel Yayım 

Dağıtım, s.155, 2010. 

Görme yetersizliği olan öğrencilerin geliĢim ve disiplin alanlarındaki eğitsel 

gereksinimlerinin belirlenmesi için görüĢmeler (aile, öğretmen, öğrenci vb.), 

gözlemler ve kaba değerlendirme araçları kullanılır. GeliĢim ve disiplin alanlarına ek 

olarak görme yetersizliği olan öğrencilerde iĢlevsel görme değerlendirmesi ve okuma 

yazma aracı baĢlangıç/uygunluk değerlendirmesine yer verilmelidir. 

Görme yetersizliğinden etkilenmiĢ çocuklar için var olan eğitim ortamlarına 

bakıldığında, normal öğrencilerle birlikte eğitim aldıkları birlikte eğitim ortamları ve 

normallerden ayrı eğitim aldıkları ayrı eğitim ortamları düzenlemeleri görülmektedir.  

Birlikte ve ayrı eğitim ortamları, birlikte eğitimden ayrı eğitime doğru sıralandığında 

bir ucunda özel önlemlerin alındığı normal sınıf ortamı, diğer ucunda ise yatılı okul 

ya da öğrencilerin evinde verilen eğitim hizmetleri düzenlemesi bulunmaktadır 

(ġafak 2010:410). Spor yarıĢmalarında görme kaybına bağlı olarak yapılan 

sınıflandırma Tablo 2.5‟de yer almaktadır. 
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Tablo 2.5. Spor YarıĢmalarında Görme Kaybına Bağlı Olarak Yapılan 

Sınıflandırma  

Dereceler Tanım 

B1 Tamamen görmezler. IĢık algısına sahip olabilirler ama herhangi bir mesafeden 

el Ģekelini tanıyamazlar 

B2 El ġeklini algılayabilirler ancak görme keskinliği 20/600‟den daha iyi değildir. 

Görme açıları görsel alanda 5 dereceden daha azdır. 

B3 Görme açıları 5-20 derece arasındadır. 20/600-60/600 görme gücüne 

sahiplerdir. 

Kaynak: ÖZER, Dilara Sevimay, Engelliler Ġçin Beden Eğitimi Ve Spor. Ankara: Nobel Yayım 

Dağıtım, s.155, 2010. 

Görme engelli çocukların en fazla sıkıntı çektiği konu, alan kavramıdır. 

Çünkü diğer duyularını kullanarak öğrenme çabası göstermekte, alana iliĢkin 

bilgilerde diğer duyuları sınırlı kalmaktadır. Hareket özgürlüğündeki becerileri 

kazanabilmesi için görme engelli çocuğun, fiziksel engellerin farkına varması 

gerekmektedir. “Engel Duyusu” olarak nitelenen bu duyu, bireyin önündeki engelin 

yerinin ve yönünün algılanarak belirlenmesinde etkilidir. Yer ve yön, iĢitsel olarak 

algılanır ve belirlenir. Bunun için yankılanmalardan yararlanılır. Bu yolla engel 

duyusu geliĢir. Görme engelliler, dikkatlerini yoğunlaĢtırarak daha iyi ayrım 

yaptıklarından dolayı iĢitme ve dokunma duyularını daha iyi kullanmaktadırlar 

(Battal, 2007: 23) 

2.1.1.4. Bedensel Engelli ve Süreğen Hastalığı Olanlar 

 Sürekli bakım ve tedaviyi gerektiren hastalıkları nedeniyle (kalp rahatsızlığı, 

epilepsi vb.) eğitim-öğretim çalıĢmalarında özel tedbirlere ihtiyaç gösterenlerdir. 

Bedensel yetersizliği olan çocuklar duyusal olmayan bedensel yetersizlikleri ya da 

süreğen hastalıklarından dolayı öğretim amaçlarında yer alan davranıĢları büyük 

ölçüde yapmaları sınırlanmıĢ çocuklardır. Bedensel yetersizliği olmayan 

akranlarından beklenen davranıĢları yapabilmeleri gizil güçlerini en yüksek düzeye 

çıkarabilmeleri okulun, sınıfın fiziki yapısında değiĢiklik yapmayı; eğitsel ve eğitsel 

olmayan materyalleri uyarlamayı; özel ulaĢım hizmetlerinin sağlanmasını ve gerekli 

özel eğitim hizmetlerinin verilmesini gerektirmektedir (Özyürek, 2010:371). 

 Bedensel engeli ve süreğen hastalığı olanlar; “doğuĢtan ya da hastalık sonucu 

ortaya çıkan engelleri kapsayan ve çocuğun eğitimsel performansını olumsuz olarak 

etkileyen her türlü fiziksel durum” olarak tanımlanmaktadır. Okul çağındaki 

çocukların %3‟nün bedensel engelli oldukları bilinmektedir. Bedensel engelli ve 
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süreğen hastalığı olan çocuklar, hatalı fonksiyon gören duyusal alıcılara ya da 

fonksiyon görme yeteneklerini sınırlayan kas sistemine sahiptir. Bir ya da birden 

fazla ek engele sahip olabilirler. Birden fazla engele sahip olma durumu çocuğun 

hareketlerini ve ilgilendikleri fiziksel aktivitelere katılma durumlarını sınırlar (Özer, 

2010:185). Bununla birlikte, bedensel yetersizliklerden bazıları öğrenme üzerinde 

ciddi sınırlılıklar yaratmaktadır. Bunlardan ilki bilgiyi alma süreçlerindedir. 

Öğrenme güçlükleri ile bağlantılı yetersizlikler dikkat, bellek ve düĢünme 

becerileriyle ilgili güçlüklerdir.  

2.1.1.5. Dil ve KonuĢma Güçlüğü Olanlar 

Ġnsan sosyal bir varlıktır ve hayatının büyük bir kısmını diğer insanlarla 

birlikte geçirir. Birlikte olduğu insanlarla duygu, düĢünce ve isteklerini paylaĢmak ve 

onlarla bilgi alıĢveriĢi içinde olabilmek için toplumun kullandığı dili kullanır. 

KonuĢma insanları diğer canlılardan ayıran en önemli yeteneklerden biridir. Ġnsan 

hayatında önemli bir yer tutan ve doğal bir süreç olan konuĢmada bozukluk olması 

bireyin toplumda büyük sorunlar yaĢamasına neden olabilir. Ġnsan doğuĢtan konuĢma 

yeteneğiyle doğar. Önce çevresindeki sesleri dinler, zamanla bu seslerin benzerlerini 

çıkarmaya çalıĢır. Çocukta önce “Alıcı Dil” adı verilen söyleneni anlama geliĢmeye 

baĢlar. Söylemek istediklerini sözel yolla ifade etmesi ise “Ġfade Edici Dil” olarak 

adlandırılır (MEB, 2009:3). 

Dil ve konuĢma güçlüğü: Sözel iletiĢimde farklı seviye ve biçimlerde ortaya 

çıkan aksaklıklar ve düzensizlikler nedeniyle dili kullanma, konuĢmayı edinme ve 

iletiĢimdeki güçlüklerin, bireyin eğitim performansı ve sosyal uyumunu olumsuz 

yönde etkilemesi durumudur. 

 Dil ve konuĢma yetersizliği olan çocukların dil özellikleri dilin bileĢik öğeleri 

açısından Ģu Ģekilde sınıflandırılmaktadır 

  1. Dil kurallarını öğrenmede yetersizlik 

 2. Dili farklı bağlamlarda kullanmada yetersizlik 

 3. Kastedilen kavram ya da sözcüğün dilbilgisel geliĢimi ile iliĢkilerini 

kurmada yetersizlik. 

 Diğer bir deyiĢle, bu çocuklar fonolojik ve morfolojik kuralları öğrenmede ve 

uygulamada ve sözcük dağarcıklarını geliĢtirmede sorunlar yaĢamaktadırlar; yani, 
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dilin beĢ bileĢeninde de (semantik, sentaktik, morfolojik, fonolojik ve pragmatik) 

sorunları vardır (MaviĢ 2010:288). 

 Dil ve konuĢma yetersizliği olan ortalama zekâ düzeyindeki çocukların bir 

kısmında öğrenme güçlüğü belirmektedir. Dil sorunu olan çocukların özellikle 

okuma ve yazmada ve matematik yetilerinde sorun saptandığı görülmektedir. Ġleri 

yaĢlarda okuduğunu anlama en fazla etkilenen alandır. Dolayısıyla Çocuklar 

ilköğretim I. kademeye baĢladıklarında, dil sadece iletiĢim anlamında değil, 

programın bir parçası olarak da önemli bir hale gelir (Turan ve Akoğlu, 2011:342).   

  2.1.1.6. Öğrenme Güçlüğü Olanlar 

Öğrenme güçlüğü, kiĢinin zihinsel geriliği olmamasına karĢın akademik 

geriliğinin olmasıdır. Öğrenme güçlüğü açık olmayan psikolojik ve nörolojik 

etmenler sonucu çocuğun akademik programlarda, dilde ve zihinsel süreçlerde 

normal geliĢiminin önemli ölçüde bozulması durumudur (Özmen,  2010: 336). 

Tanımlarda farklılıklara karĢın günümüzde tanımların çoğunda ortak olan 

noktalar Ģöyledir; 

 Beklenen ve gösterdikleri baĢarımları arasında önemli ölçüde farklılık, 

 Akademik alanları öğrenmede güçlük,  

 Temel biliĢsel süreçlerin birinde ya da daha fazlasında yetersizlik, 

 Öğrenme alanlarında kanıtlanmıĢ eĢit olmayan büyüme örüntüleri, 

 Merkezi sinir sisteminde bozukluk, 

 Zihin engelli, duygusal bozukluk, duyusal yetersizlik, bedensel 

yetersizliği ya da kültürel yetersizliğin olmamasıdır (Özyürek, 2010:320). 

Öğrenme güçlüğü gösteren çocukların özellileri bakımından birbirinden çok 

farklıdır. Her öğrenme güçlüğü gösteren çocuğun kendine özgü davranıĢ örüntüleri 

bulunmaktadır. Yaygın olarak sözü edilen bazı öğrenme güçlüklerini genel olarak 

sıralayacak olursak; 

 Hiperaktiflik 

 Algısal devimsel yetersizlikler 

 EĢgüdüm problemleri 

 Dikkat güçlüğü 

 DüĢüncesizce davranma 

 Bellekte tutma ve düĢünme güçlükleri 
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 Akademik güçlükler 

 Dil bozuklukları 

 Emin olunmayan nörolojik bozukluklar 

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar bu niteliklerden hiç birini ya da pek çoğunu 

gösterebilirler (Özyürek, 2010:322). 

2.1.2. Engelli Çocuklar Ġçin Beden Eğitimi Dersinin Kazanımları 

 Özel eğitimin en büyük amacı, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin 

mümkün olduğu kadar “normal bir yaşam” sürdürmelerini sağlamaktır. Bunu 

geliĢtirmenin en önemli öğelerinden biri “olumlu benlik” duygusunun kazanılmasıdır. 

Beden eğitimi, insanın beden ve ruh yapısını, irade ve kendine güvenini geliĢtirir. 

Bireylerin sosyalleĢmesini sağlar. Özellikle engelli çocukların kendilerine güven 

sağlayarak bağımsız bir yetiĢkin olabilmeleri ve sosyalleĢebilmeleri açısından beden 

eğitimi çok önemli bir rol oynar (Duman, 2003:14). 

 Beden eğitimi ve spor çocukların sağlam ve engelli bireylerle bir araya 

gelmelerine olanak sağlayarak özel eğitimde ulaĢılması hedeflenen “kaynaĢtırma” 

için son derece önemli bir iĢlevi yerine getirmektedir. Bu nedenle beden eğitimi ve 

sporun kas ve sinir sisteminin, zihinsel reaksiyonların, vücudun fizyolojik ve 

metabolik geliĢimini destekleyen bir araç olduğu belirtilmektedir. Ġyi planlanmıĢ bir 

beden eğitimi programı, sadece çocukların motor geliĢimini değil, duyuĢsal ve 

biliĢsel alanlarda da geliĢimini hedeflemektedir. Çünkü, beden eğitimi ve spor 

dersleri zengin, ilginç ve heyecan verici olan koĢu, atlama, sıçrama, sekme v.b 

hareketler ile bireysel ve grup oyunlarını kapsama yönüyle engelli bireylerin geliĢimi 

açısından çok büyük bir potansiyele sahiptir (Özer, 2010: 39). Engelli bireyler için 

beden eğitiminin uzun vadeli hedefleri tablo 2.6‟da yer almaktadır. 

Tablo:2.6. Engelli Bireyler Ġçin Beden Eğitiminin Uzun Vadeli Kazanımları 

Önem 

Sırası 

Uzun Vadeli Hedefler 

1. Olumlu Benlik Kavramı 

Olumlu benlik kavramı ve beden imajı geliĢtirebilme 

Hareket yeteneğini ve beden beğenisini arttırabilme 

Çevreye uyum sağlamayı öğrenmek ve değiĢtiremeyeceği sınırlılıklarını kabul 

edebilme 
Böylece kendini gerçekleĢtirmeye doğru ilerleyebilme 

2. Sosyal Yeterlilik 

PaylaĢma, iletiĢim kurma gibi uygun sosyal davranıĢları öğrenebilme.  

Sosyal yalnızlığı azaltabilme. 

ArkadaĢlığın nasıl kurulduğunu ve geliĢtirildiğini öğrenebilme. 

Kazanma ve kaybetme durumlarında iyi benlik kontrolü ve sportmenlik gösterebilme. 

BaĢarı için gerekli diğer becerileri geliĢtirebilme. 



 21 

3. Motor beceri ve modeller 

KoĢma, yakalama, fırlatma, atma, atlama, sekme, topa ayakla vurma, sıçrama gibi 

temel motor becerileri olgun formda öğrenebilme. 

Oyun, spor, dans ve su oyunlarına katılarak motor becerilerde uzmanlaĢabilme. 

Oyun aktiviteleri, öz bakım aktiviteleri, iĢte ve okulda gerekli aktiviteler için ince ve 

kaba motor koordinasyonu geliĢtirebilme. 

4. Fiziksel ve motor uygunluk 

Kalp-dolaĢım sistemini geliĢtirebilme 

Ġdeal ağırlığı koruyabilme 

Kas kuvveti, dayanıklığı ve esnekliği arttırabilme. 

Düzgün duruĢ alıĢkanlığı kazandırabilme. 

5. Algısal motor fonksiyon ve duyusal bütünleĢme 

Görsel, dokunsal, iĢitsel ve kinestetik fonksiyonları geliĢtirebilme 

Oyun ve algısal aktiviteler yolu ile akademik öğrenmeyi geliĢtirebilme 
BiliĢsel, dil ve motor fonksiyonları geliĢtirebilme. 

6.  Serbest zaman becerileri 

Beden eğitimi dersinde öğrendiklerini, yaĢam boyu spor, dans ve su becerileri 

alıĢkanlıklarına dönüĢtürebilme. 

Rekreasyon için toplumsal kaynakları tanıyabilme. 

7. Gerilimin giderilmesi 

Eğlenmek, reaksiyon aktivitelerine katılabilme, mutlu olabilme. 

Sosyal olarak kabul edilebilir koĢullarda gerilimi giderebilme 

Hiperaktiviteyi azaltmak, gevĢemeyi öğrenebilme. 

Beden eğitimine karĢı olumlu tutum geliĢtirebilme. 

8.  Oyun becerileri 

Oynamayı öğrenebilme 

KiĢilerle, oyuncak ve diğer malzemelerle etkileĢim kurabilme. 

Basit oyun stratejilerini ve kurallarını öğrenebilme 

9.  Yaratıcı ifadeler 
Yaratıcılığı arttırabilme 

Bir hareket problemi ortaya atıldığı zaman orijinal tepkiler yaratabilme. 

Hayal etmeyi öğrenme, hayale yeni Ģeyler katabilme. 

Kaynak: ÖZER, Dilara Sevimay, Engelliler Ġçin Beden Eğitimi Ve Spor. Ankara: Nobel Yayım 

Dağıtım, s, 42-43, 2010. 

 

Engelli bireylerde beden eğitimi ve spor‟un uzun vadeli kazanımları arasında 

duyuĢsal, biliĢsel ve psikomotor geliĢim açısından değerlendirilme söz konusu iken, 

sporun hem bedensel hem de zihinsel yönden engelli kiĢiler için son derece değerli 

olduğunu ancak, engelli bireylerin spora olan gereksinimlerinin daha fazla olduğunu, 

sporun engelli bireylerin hareket etmekten haz alma, eğlenme ve baĢarma 

gereksinimlerinin karĢılanmasında önemli bir araç olduğu ifade edilmektedir  

2.1.2.1. DuyuĢsal Alan 

Engelli bireylerin geliĢimsel gereksinimlerini karĢılayabilmek ve eğitim 

hizmetlerinden yararlanabilmek için özel araçlara, yöntemlere ve özel programlara 

ayrıca özel eğitim öğretmen ve kurumlarına gereksinim duyulmaktadır. Engelli 

bireylerin yaĢama katılım ve uyumlarını sağlamak için bu gereksinimlerin eksiksiz 

olarak temin edilmesi gereklidir. Ġyi planlamıĢ bir Beden Eğitimi programının 

çocukların sadece motor geliĢimini değil duyuĢsal ve biliĢsel alanlarda da geliĢimini 
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hedeflemesi gerektiğini belirterek geliĢimsel özellikleri nedeniyle normal geliĢim 

gösteren çocuklarla engelli çocukların hedef sıralamasında fark gözetilmemesini 

ifade etmiĢtir (Koparan, 2003: 153). Bu nedenle duyuĢsal alan çocukların tutumları, 

benlik kavramı ve sosyal nitelikleri ile bütünleĢmiĢ birçok özellikleri kapsamaktadır.  

Beden Eğitimciler, duyuĢsal alanın hedef davranıĢları olarak Ģunları 

önermektedir;   

1.Eğlenebilme, gerilim giderebilme ve beden eğitimi ve spor dersine karĢı 

olumlu tutum geliĢtirebilme 

2. Beden eğitiminde yer alan öğrenme deneyimleri aracılığıyla olumlu benlik 

kavramı geliĢtirebilme 

3.Beden Eğitimi derslerinde ahlaki kavramları ve arzu edilen sosyal 

davranıĢları kazanabilme 

4.Öğrenciler, serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri motor beceriler 

kazanmalıdır (Özer, 2010:44). 

2.1.2.2. Psikomotor Alan 

 Beden eğitimi programları uygulanırken normal sınıfların beden eğitimi 

programlarını yürüten öğretmenlerin genellikle birincil hedeflerinin öğrencilerin 

fiziksel ve motor yeterliliklerini geliĢtirmek olduğunu belirtirken, özel gereksinimi 

olan bireyler için uyarlanmıĢ beden eğitimi uygulamalarında birincil hedeflerin; 

algısal motor fonksiyonlar, sosyalleĢme, arkadaĢlık kurabilme- kabul edilme, benlik 

kavramı konularını kapsaması gerekliliğini belirtmiĢtir (Yamaner, 2001:12). 

 Bu nedenle, Fiziksel ve motor uygunluk unsurları, çocuğun sosyal ve 

duygusal geliĢimi üzerinde önemli rol oynayan psikomotor becerilerin 

kazanılmasında büyük önem taĢımaktadır. Kuvvet, dayanıklılık, esneklik, 

koordinasyon, hız ve denge gibi bu faktörler, her bir becerinin temel unsurları olup 

etkili olma dereceleri becerilere göre farklılık göstermektedir. Psikomotor becerilerin 

kazanılmasında önemli rol oynayan bu unsurlar, olgunlaĢma faktörlerinin yanı sıra en 

çok alıĢtırmalara bağlı olarak geliĢmektedir (Koparan, 2003:154).   

Engelli çocuklar için beden eğitimi dersinin psikomotor hedef davranıĢları 

olarak Ģunlar önerilmektedir; 

 1. Fiziksel aktivitelere katılarak fiziksel ve motor uygunluk düzeylerini 

geliĢtirebilme 

 2. Beden Kompozisyonu 

  1. Esneklik 
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  2. Kuvvet 

  3. Çeviklik 

  4. Güç ya da patlayıcı kuvvet 

  5. Hız 

  6. Koordinasyon 

  7. Denge 

 3. Algısal Motor fonksiyonları geliĢtirebilme (Özer, 2010:48-50). 

2.1.2.3. BiliĢsel GeliĢim 

Beden eğitimi ve spor‟un biliĢsel amaçları Ģu Ģekilde sıralanmaktadır. 

Yaratıcılığını geliĢtirebilme; yaratıcılık eğitimi, düĢünce ve harekette 

yaratıcılığı arttırmayı yani, bir hareket problemi ortaya atıldığı zaman birçok farklı, 

orijinal tepki ortaya koymayı kapsamaktadır. Uygun oyun stratejileri planlama, yeni 

oyun, dans ve hareket sırası yaratmak yaratıcı ifade kapsamına girmektedir.  

AraĢtırmalar, yaratıcı düĢünce ile zeka arasında ve motor yetenek ile 

yaratıcılık arasında düĢük ve önemli olmayan bir iliĢki olduğunu ortaya koymakta, 

engelli çocukların yüksek derecede yaratıcı olmaları için hiçbir engel olmadığını 

belirtmektedirler. Beden eğitimi ve spor sırasında, zihinsel engelli bireylerde fiziksel 

ve motor uygunluk ile beceri düzeyinin düĢük olması, kaygının boĢalmasını önleyici 

bir faktör olarak gösterilmektedir (Özer ve Özer, 2007).Engelli çocukların yaratıcılık 

potansiyelleri üzerine çok az sayıda araĢtırma bulunmaktadır. Halbuki engelli 

çocuklar yaratıcılığın sözel ölçümlerinde normal yaĢıtlarının altında bulunmaktadır. 

Böylece hareketler, yaratıcılık geliĢimini kolaylaĢtırmak için ideal bir araç olarak 

kullanılabilmektedir. 

Oyun becerilerini geliĢtirebilme; beden eğitimi ve spor‟un önemli 

hedeflerinden biri olarak oyun davranıĢlarını geliĢtirme ve oynamayı öğrenme yer 

almaktadır. Oyun becerileri oyun oynamayı öğrenme üzerine odaklanmaktadır. 

Oyunla ilgili etkinlikler engelli çocukların sosyal, duygusal ve biliĢsel geliĢimlerini 

kolaylaĢtırmada önemli bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Ağır engelli çocuklar 

normal çocukların yaptığı gibi, oyun aktivitelerine kendiliklerinden katılma yerine, 

oturma, yere uzanma ya da sabit bir noktaya bakma gibi davranıĢlar göstermektedir 

(Özer, 2010:58-62). 
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2.1.2.4. Algısal - Motor Bozukluklar 

 Algısal motor sürecin modeli bu süreçteki aksaklıkları anlamak açısından 

yararlı olduğu düĢünülmektedir. BütünleĢtirmede, çıktıda ve geribildirimde 

aksaklıklar olabilir. Girdideki bozukluk çeĢitli nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin, 

görme ve iĢitme engelli gibi duyusal kayıplı bireyler çevreden uygun bir Ģekilde 

görsel ve iĢitsel bilgileri toplayamazlar. Sonuç olarak bu bilgi merkezi sinir sistemine 

uygun bir Ģekilde ulaĢamaz. Zihinsel engelli veya otistik öğrenciler çevreleri ile 

ilgilenmezler ve böylece uygun bilgiyi alamazlar (Özer, 2010:53). 

 Algısal bozukluklar: Görsel, iĢitsel, dokunsal, mekansal, kinestetik algı 

bozuklukları, öğrenme bozukluğuna neden olabilmektedir. Algısal- motor 

bozukluklar engelli öğrencilerde sık karĢılaĢılan bir durumdur. Algısal-motor geliĢim 

üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle beden eğitimcilerin geliĢimi destekleyici ve 

performansı iyileĢtirici programlar geliĢtirmeleri gerekir. BireyselleĢtirilmiĢ 

programlar algısal-motor bozukluğun nedenine, öğrencinin algı ve yeteneklerine, 

programın amacına uygun olarak hazırlanır. Örneğin; öğrencinin tamamen 

görmemesi durumunda okulda etkin olarak hareket etmesi için iĢitsel uyarıcıları 

çoğaltma ve kinestetik algı üzerine odaklaĢmak gerekebilir. Öğrenmenin temelinde 

motor beceriler yatar. Örneğin; bir bebek önce elini hareket ettirir, sonra eli bir Ģeye 

dokunur, bunu gözü ile izler. Böylece dokunma (el) ile görme arasında(göz) iliĢki 

kurulur. Elinin dokunduğu Ģeyi görmeyi öğrenir. Bu el-göz iliĢkisinin ilk adımıdır. 

Çocuk geliĢtikçe algısal-motor uyum oluĢur. Bu yaklaĢım öğrenme bozukluğu 

olanlarda, kaba-motor, ince motor, görsel algı, iĢitsel-motor uyum, beden imajının 

geliĢtirilmesine önem veren bir yaklaĢımdır. Örneğin kaba motor çalıĢmalarda 

yürüme tahtası, denge tahtası, tramboline, ritmik hareketleri önerir (Korkmazlar, 

2003). 

2.1.2.5. Görsel - Algısal Motor GeliĢim  

 Görsel algı yetenekleri akademik öğrenmede ve beden eğitimi ortamında 

önemlidir. Görsel algı yetenekleri, akademik öğrenme durumunda yazma, çizme, 

heceleme, okuma ve aritmetik gibi becerilerin öğrenilmesinde, beden eğitimi ve 

sporda ise yakalama, fırlatma ve objeye topa ayakla vurma, elim sende oyunu, 

dengeleme, koĢu ve temel hareketler gibi aktivitelere katılımda önemlidir. Derinlik 

algısında yetersizlik gösteren çocuklar, top yakalarken baĢ çevirme, top yakalamada 

yetersizlik ya da kollarda yakalamaya eğilim, topa ayakla hedefin dıĢına doğru 
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vurmaya eğilim, ya da topu tamamen kaçırma gibi ipuçları gösterebilirler (Özer, 

2010:54). Önemli algısal motor unsurların analizi tablo 2.7‟de yer almaktadır. 

Tablo: 2.7. Önemli Algısal Motor Unsurların Analizi 

Engel Önemli Gereksinimler ve Yetersizlikler 

Görme Engeli  Görsel -algı yetenek kalıntısını geliĢtirme ve iĢitsel, vestibüler, 

dokunsal ve kinestetik algıyı destekleyerek bu alandaki açığın 

telafi edilmesi üzerine yoğunlaĢır. Algısal motor süreçte girdiye 

ve geri bildirime özel önem vermek gerekir. 

ĠĢitme Engeli ĠĢitme ve vestibüler yetenek kalıntısını geliĢtirme ve sağlam olan 
diğer duyu sistemlerini destekleyerek bu alandaki yetersizliğin 

telafi edilmesi üzerinde önemle durulur. Algısal motor süreçlerde 

girdi-bütünleme ve geribildirim adımlarına özel önem vermek 

gerekir. 

Sinir-kas ya da 

nörolojik bozukluğu 

olan çocuklar 

Vestibüler, kinestetik ve dokunsal algının geliĢimi üzerine 

yoğunlaĢmaya, iĢitsel ve görsel algı ile motor deneyimleri 

bütünleĢtirmeye ihtiyaç duyulur. Girdi, motor tepki ve geri 

bildirim adımları üzerine yoğunlaĢmaya gereksinim duyulur. 

Zihinsel Ya da 

Duygusal 

Algısal-motor yeteneklerin değerlendirilmesi üzerine yoğunlaĢılır. 

Kaynak: ÖZER, Dilara Sevimay, Engelliler Ġçin Beden Eğitimi Ve Spor. Ankara: Nobel Yayım 

Dağıtım, s.54, 2010. 

 

 Görsel algısal değiĢmezlik, objelerin farklı görünümlerine rağmen onları tanıma 

yeteneğidir. ĠĢitsel-Ģekil-yer-algısı, sesin yerini belirleme, ayırt etme, anlık algı ve iĢitsel 

motor koordinasyon geliĢiminin temeli iĢitsel uyarıcıyı “duyusal girdi” olarak alma ve 

aktarma yeteneğidir. Vestibüler fonksiyonların yetersizliğinden kaynaklanan denge 

problemini iyileĢtirmek için yoğunlaĢtırılmıĢ aktiviteler uygulanmalıdır (Özer, 2010: 57) 

2.1.2.6. ĠĢitsel -  Algısal Motor GeliĢim  

Erken dönemde çocuğun hareketleri denemeye baĢlaması onun kendini algı-

lamasına yardımcı olur, kendini algılama kiĢinin beceri ve yeteneklerine bağlıdır. 

Çocuk, hareket geliĢimiyle birlikte çevresini tanımaya, yönetmeye, bağımsızlığını 

kazanmaya baĢlar. Ses kiĢiye becerinin öğrenilmesinde ek bir geri bildirim sağlar. 

Sesin olmayıĢı ise iĢitme engeli olan çocuklarda geliĢimsel geriliğe sebep olur. 

Ġnsanoğlu kendi gereksinimleri ile dıĢ çevre koĢulları arasındaki iliĢki ve 

bağdaĢtırmayı duyuları ile sağlar. Bu duyular; iĢitme, görme, koklama, dokunma ve 

tatmadır. Bunlar arasında iĢitme, bireyin çevresi ile iliĢki kurmasında yararlandığı 

duyuların baĢında gelir (Atay, 1999: 24). ĠĢitsel Ģekil -yer algısı, sesin yerini 

belirleme, ayırt etme, anlık algı ve iĢitsel-motor koordinasyon geliĢiminin temeli, 
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iĢitsel uyarıcıyı “duyusal girdi” olarak alma ve aktarma yeteneğidir. ĠĢitsel Ģekil-yer 

algısı; uygun iĢitsel uyarıcıya dikkat etme ve ayırt etme yeteneğidir.  

ĠĢitsel motor koordinasyon; beden hareketleri ile iĢitsel uyarıcıyı koordine 

etme yeteneğidir. Bu koordinasyon görme engelli bireyin top oyununda yuvarlanan 

zilli topa uzandığı zaman açıkça görülür. Beden eğitimi ve spor açısından iĢitsel 

algıyı geliĢtirmek için çeĢitli fırsatlar sunar. Çocuklar sözel direktifleri takip ederler 

ya da müziğe uygun tepki gerektiren aktivitelere katılırlar. Dolayısıyla çocuklar 

müzikal vuruĢlara uygun olarak yürürler, koĢarlar, sekerler ya da galop yaparlar 

(Özer, 2010:57). 

2.1.3. Ġlköğretim I. Kademede Engelliler Ġçin Beden Eğitimi ve Spor 

Uygulamaları 

Beden eğitimi dersinin amacı, sadece kısa vadede elde edilecek atletik 

kazanımlar için değil, aynı zamanda aktif bir yaĢam tarzı için gerekli esaslara yönelik 

fiziksel uygunluğu geliĢtirmek ve çeĢitli motor becerileri, sportif bilgiyi ve diğer 

birçok yeteneği öğretmek olmalıdır. Bu nedenle, ilköğretim okullarındaki çocuklar 

için düzenli beden eğitimi ve spor dersinin faydaları yıllardır vurgulanmasına 

rağmen, maalesef pek çok sınıf öğretmeni beden eğitimi dersini etkili bir Ģekilde 

yürütecek güven, öğretim ve zaman eksikliği yüzünden beden eğitimi dersinden 

kaçınabilmekte ya da beden eğitimi ile ilgili yeni fikirleri kendi bilgi ve 

uygulamalarına katmayı reddeden veya bu fikirlere kayıtsız kalan sınıf öğretmenleri, 

terk edilmiĢ, güncel olmayan bilgi ve uygulamaları sürdürebilmektedir (Güven ve 

Yıldız, 2010:423-427). 

Ġlköğretim okullarına verilen “kesintisiz ve zorunlu eğitim” görevi, aynı 

zamanda “kesintisiz ve zorunlu beden eğitimi” anlayıĢını da beraberinde 

getirmektedir ve bu süre sekiz yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Ġlköğretimin birinci 

kademesinde öğretime baĢlanmakta ve geliĢim periyodu eğitim süresince devam 

etmektedir. Bu kademede beden eğitimi programı baĢarılı olduğu takdirde, çocuklar 

ilköğretimin ikinci kademesinde geleceğe dönük planlanan hareket etkinliklerinde 

yer alan becerileri kazanabilmektedirler. Yine ilköğretimden sonra bir üst öğretim 

kademesi olan ortaöğretimde, ilköğretimde uygulanan beden eğitimi dersi öğretim 

programlarının gerektiği gibi uygulandığı varsayılmakta ve program bunun üzerine 

kurulmaktadır (Yaylacı, 1998:95-106). 



 27 

Özel eğitime ihtiyaç duyulan çocuklarda yapılacak olan aktiviteler için uzun 

vadeli hedefler ele alındığında; engelli bireylerde olumlu benlik kavramı, sosyal 

yeterlilik, motor becerilerde geliĢim, fiziksel ve motor uygunluk, serbest zaman 

becerileri, gerilimi giderme, oyun becerileri ve yaratıcı ifadeleri geliĢtirmeyi 

amaçlamıĢtır. Beden eğitimi ve spor için geliĢtirilen bu hedefler tüm geliĢim 

alanlarını içermesi nedeniyle oldukça değer taĢımaktadır. Bu hedefler göz önüne 

alınarak hazırlanacak Beden Eğitimi programlarının pek çok geliĢimsel yarar 

sağlayacağı düĢünülebilir. Özel eğitime muhtaç bireyin yetersizliği, özrü, engeli, ne 

olursa olsun her yaĢta ve cinsiyette temel hak olan eğitim hizmeti mutlak 

yapılmalıdır. Ülkeler özel eğitime ihtiyacı olan birey eğitimi için “uygun eğitim” 

programları hazırlamalıdırlar Temel eğitim hizmetin de uygun eğitimi 

gerçekleĢtirirken; eğitimde bireysellik, kendi yaĢ grupları ile birlikte eğitim alma, 

özrün erken fark edilmesi, özel hizmetin bireye ulaĢtırılması, eğitimde süreklilik, 

eğitimde iĢbirliği ve tek elden planlama ve yürütme ilkeleri esas alınmalıdır. 

Engellilere uygulanacak “uygun eğitim” programlarının içinde ise beden eğitimi ve 

spor uygulamalarının önemi sporun bireye kazandırdığı nitelikler göz önüne 

alındığında kendine yeten bir birey olarak yaĢamın devamlılığını sağlama ve 

toplumsal uyum yönüyle ne kadar önem taĢıdığı bilinmektedir. Planlanacak olan 

beden eğitimi programları engelli bireylerin engel durumları göz önüne alınarak 

ihtiyaçlarına dayalı ve özel olarak hazırlanmalıdır (ÇalıĢkan, 2011:30). 

2.1.3.1. Zihinsel Engelli Çocuklar Ġçin Beden Eğitimi ve Spor 

 Zihinsel engelli çocuklar, engelli çocuklar arasında en sık karĢılaĢılan gruptur. 

Buna rağmen, bu çocuklar toplum tarafından yeterince tanınmamaktadır. Hatta bu 

çocuklara iliĢkin bazı ön yargı ve inançlar bulunmaktadır. Bunların baĢında zihinsel 

engelli çocuklar için hiçbir Ģeyin yapılamayacağı inancı gelmektedir. Bir eğitim 

faaliyeti olan beden eğitimi ve spor, ortak amaçları dile getirebilme gücünü ve takdir 

edebilme duygusunu ortaya çıkarmaktadır. Bunların yanı sıra, anlayıĢ ve sorumluluk 

taĢıyabilme ve iĢbirliği içinde düzen sağlama kabiliyetini de geliĢtirmektedir. Sebatlı 

ve enerjik olmayı sağlaması, sosyal gruba ve topluma mensubiyet gücünü 

kazandırmakla, birey ile toplum iliĢkilerini daha ahenkli kılmaktadır (Ġlhan, 

2008:315). 

 Beden eğitimi ve spor etkinlikleri engelli bireylerin gerek engelleri 

dolayısıyla içinde bulundukları ruh hali ve gerekse toplumun kendilerine karĢı olan 
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tavırlarının doğal sonucu olarak ortaya çıkan saldırganlık, öfke ve kıskançlık gibi 

duygularını kontrol etmelerini sağlar. Zihinsel engelli öğrenciler için hazırlanacak 

beden eğitimi ve spor uygulamalarının öğrencilerin geliĢim düzeylerine ve yaĢlarına 

uygun olmasına dikkat edilmelidir. Zihinsel engelli öğrencilerin genellikle beden 

eğitimi ve sporda diğer alanlara göre daha iyi oldukları ve akademik konulardan 

ziyade beden eğitimi ve spor dersine daha fazla ilgili oldukları ifade edilmektedir 

(Özer, 2010:142). Derin zihinsel engelli öğrencilerin motor fonksiyonları çok basit 

düzeydedir. Etkinlikleri genellikle öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileĢimden 

oluĢmaktadır. Beden eğitimi ve spor ders uygulamalarında, duyu- motor eğitim 

fiziksel ve motor uygunluk, temel beceriler ve hareket modelleri üzerinde önemle 

durulmaktadır. Beden eğitimi ve spor uygulamalarındaki temel motor iĢlemler; 

yürüme, merdiven tırmanma, koĢma, fırlatma, yakalama, atlama, zıplama, sekme, 

vurma gibi beceriler üzerinde yoğunlaĢmaktadır (Ġlhan ve Suveren, 2009: 670). 

Zihinsel engelli bireylerde beden eğitimi ve sporun öğretim stratejileri Tablo 2.8‟de 

yer almaktadır. 

Tablo: 2.8.  Zihinsel Engeli Bireylerde Beden Eğitimi ve Sporun Öğretim 

Stratejileri 

 
1. Bireysel ÇalıĢmalarda 

BaĢvurulacak Yöntemler 

a. Güçlü görsel, dokunsal ve iĢitsel uyarılar  

    kullanmak 
b. Aktiviteleri kısa sürede değiĢtirmek  

c. Sözel emirleri en az düzeyde tutmak 

d. Demostrasyondan yararlanmak 

e. Aktivitelerin kendisinin seçmesine izin vermek 

2. KaynaĢtırma Ortamında 

BaĢvurulacak Yöntemler 

a.Güvenli bir fiziksel çevre oluĢturmak 

b. Tüm geliĢim alanlarını kapsayan hedefler  

     oluĢturmak 

c. Bütün öğrencilerin derste aktif olacakları  

    düzenlemeler yapmak 

d. Aktiviteleri bütün çocukların yetenekleri  

    ölçüsünde katılabilecekleri Ģekilde ayarlamak 

3. Grup aktivitelerinde 

baĢvurulacak yöntemler 

a. Öğrencilerin yerlerini belirlemek için iĢaret kullanmak 

b. Akranlardan yararlanmak 
c. Olumlu davranıĢları sistematik olarak ödüllendirmek 

Kaynak: ÖZER, Dilara Sevimay, Engelliler Ġçin Beden Eğitimi Ve Spor. Ankara: Nobel Yayım 

Dağıtım, s. 144, 2010. 

 

 Zihinsel engelli bireylerde aktiviteler belirlenirken bireysel farklılıklar 

dikkate alınmalıdır. Aktiviteler zihinsel engelli öğrencilerin gereksinimlerine göre 

belirlenmelidir. Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda hedefler belirlenmelidir. 

Programlar motor beceri geliĢiminde öncelikli beceriler belirlenerek hazırlanmalıdır. 

Güvenli bir fiziki çevre oluĢturulmalı ve grup aktivitelerine baĢvurulmalıdır. 
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2.1.3.2. ĠĢitme Engelli Çocuklar Ġçin Beden Eğitimi ve Spor 

Engelliler açısından beden eğitimi ve spor ele alındığında, önceleri sportif 

etkinlikler engelliler üzerinde rehabilitasyon aracı olarak görülmüĢtür. Günümüzde 

ise; beden eğitimi ve spor etkinliklerinin engelli bireylerin sadece rehabilitasyonunda 

değil, onların fiziksel, zihinsel, sosyal ve psikolojik geliĢimlerini de olumlu yönde 

etkilediği ve toplumsal yasama uyum göstermesi açısından büyük kolaylıklar 

sağladığı fark edilmiĢtir (Gür, 2001: 18). 

ĠĢitme engelli çocuklar beden eğitimi ve spor etkinlikleriyle mental 

kapasitelerinde ve fiziki geliĢimlerinde bir artıĢ sağlayarak, motorik beceri, denge, el-

göz koordinasyonlarında da olumlu geliĢmeler sergilemektedirler. Ayrıca bu tür 

etkinliklerle iĢitme engelli çocukların zeka, lisan geliĢimini, entelektüel randımanı, 

problem çözme yeteneğini arttırır (Kalyon, 1997: 147). Dolayısıyla iĢitme engelli 

öğrenciler için beden eğitimi ve spor dersinin amacı iĢitme engelli olmayan 

öğrencilerinkinden farklı değildir. Okul öncesi ve ilköğretim I. Kademe döneminde 

amaç temel lokomotor ve lokomotor olmayan becerileri geliĢtirmektir. Ders 

programı öğrencileri güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyan bireysel 

değerlendirmelerine göre düzenlenir.  

Beden eğitimi ve spor dersi ağırlıklı olarak yazılı ve konuĢmaya dayalı 

olmayan, daha çok uygulamaya dayanan bir öğretim alanıdır. Sınıf öğretmenleri 

iĢitmeyen öğrencilerin yeteneklerini öne çıkarma fırsatına sahiplerdir. Ancak bunu 

baĢarmak için öğrencinin iletiĢim gereksinimine ve sosyal etkileĢim becerilerine 

dikkat etmeli ve hareket deneyimleri için zengin fırsatlar sağlamalıdırlar. ĠĢitme 

engeli olan çocuklarda gözlenen temel hareketlerdeki geliĢimsel gerilikler onlara 

sağlanacak fırsatlar ve çocuğun geliĢim düzeyine uygun düzenlenecek programlar ile 

azaltılabilir. ĠĢitme engeli olan çocuklarda bu dönem normal geliĢim gösteren 

çocuklardakine benzer basamakları izleyerek geçirilir. Engelli çocuğun hareket eğiti-

mine müdahale edilmesi, okul öncesi eğitim programlarının en önemli parçasıdır 

(Yıldız ve Gürsel, 2008:114). 

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2006‟da uygulamaya konulan “Spor Et-

kinlikleri” programında Hareket Eğitim Modeli (HEM) “Temel hareketlerin” 

öğretilmesinde 3. sınıfa kadar sınıf öğretmenleri ve beden eğitimi öğretmenlerine 

önerilmiĢtir. ĠĢitme engeli olan çocuklara da aynı program uygulanmaktadır. ĠĢitme 

engeli olan yada olmayan çocuğun hareket farkındalığına varması için HEM önemli 

bir modeldir (Avcıoğlu, 2010:171). 
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 2.1.3.3. Görme Engelli Çocuklar Ġçin Beden Eğitimi ve Spor 

 Beden Eğitimi ve spor uygulamaları görme engelli bireylerin motorik 

özelliklerini aktif hale geçirmede önemli bir hizmet alanı oluĢturmaktadır. Bireysel 

veya grupla yapılan oyun, spor, dans çalıĢmalarında görme engelli bireyin kas ve 

kemik büyümesini sağlamak, kalp-akciğer fonksiyonlarının geliĢtirmek, kaba olarak 

hız, esneklik, dayanıklılık ve koordinasyon sağlamak temel amaçlardır. Fonksiyonel 

özellikleri geliĢtirilen birey iĢ ve okulda günlük ihtiyaçlarını karĢılayacak etkinlikleri 

gerçekleĢtirmede kendine yetebilecek düzeyi elde edecektir. Yeterli sıklık ve 

düzeyde fiziksel aktiviteye katılamayan görme engelli birey, normal büyüme ve 

geliĢme için gerekli olan hareket ve beceri niteliklerinde önemli kayıplara 

uğrayacaktır. Böylece görme engelli bireyin hareketsizliğe bağlı olarak ilerleyen 

dönemlerde ĢiĢmanlık, kalp rahatsızlığı, dikkatte azalma, tepki vermede zayıflık, 

koordinasyon bozukluğu, kuvvet eksikliği gibi fonksiyonel bozukluklar görülecektir 

(Topkaya, 2011:105). 

Görme engelli bireyin eğitimindeki en önemli problem öğretmen ve ana 

babaların aĢırı koruyuculuğudur. Bu bireyin araĢtırma ve çevreye katkıda bulunma 

fırsatlarını sınırlar. Görme kayıplarına rağmen birçok birey yaĢama olumlu bir bakıĢ 

açısı geliĢtirmiĢ ve neler yapacaklarını onlara anlatan diğer kiĢilere rağmen baĢarılı 

olmuĢlardır. Öğretmenlerin çeĢitli aktivitelerle kendilerini nasıl hissettiklerini 

öğrencilerle tartıĢmanız korkularını, kaygılarını ifade etmelerine yardımcı olur. 

Çocukların korkularına saygı gösterin ve derse katılımları için kendilerini daha 

güvenli hissettikleri bir çevre oluĢturun. Öğrencileri duygularını ifade etmeleri için 

cesaretlendirin (Özer, 2010:162). 

 En önemli duyu organlarından biri olan gözü kullanamayan çocuklar için 

duydukları korkuya dayalı olarak bazı ana babalar çocuğun ne yaptığından çok ne 

yapmadığı üzerinde önemle durabilirler. Öğrencilerin benlik saygısı ve 

motivasyonunu geliĢtirmek için öğrencinin baĢarılarının farkına varın ve 

ödüllendirin. Öğrencinin baĢarılarını ödüllendirme öğrencinin daha sonraki amaçları 

baĢarma isteğini arttıracaktır. Öğrencilerin ilgi ve isteklerini canlı tutabilmek ve spor 

yapmalarını cazip hale getirebilmek için uygun ve hoĢa giden araç-gereç seçmeli, 

olumlu otorite kullanmalı, ödüllendirme sistemi ve net bir disiplin anlayıĢını kurarak 

benimsetmeli ve yaptığı spor uygulamalarının beklediği hedeflere ulaĢıp 

ulaĢmadığını da değerlendirebilmelidir (Koparan, 2003:13-14). 
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Düzenli ve sürekli beden eğitimi ve spor uygulamalarının sonuç vereceği 

çalıĢmalar planlanırken; uzman eğitimci olarak sınıf öğretmenleri; görme engellilerin 

bireysel farklılıklarını göz önüne almalı, uygun ortam sağlayarak normal spor eğitimi 

alan bireylerle aynı spor alanlarında eğitim vermeli, hedefler ve ulaĢılması istenen 

amaçlar bireylerin gereksinimlerini karĢılayacak düzeyde gerçekçi olarak ortaya 

koymalı, öğretimde uygun öğretim yöntemleri ve konular seçmeli, titizlikle 

uygulamalıdır. 

2.1.3.4. Bedensel Engelli Çocuklar Ġçin Beden Eğitimi ve Spor 

 Olağan günlük yasam olaylarını aksatacak ya da güçleĢtirecek ve çocuklarda 

olağan okul programlarında ilerlemesini engelleyecek ölçüde bedensel engeli olan 

kimse. Bu küme içinde Ģu gibiler yer alır: yürüme, derslikte oturma ya da öğrenmek 

için gerekli olan araçları ve gereçleri kullanma yeteneğini önemli ölçüde kısıtlayan 

kas ya da sinirsel – kassal engelleri olan çocuklar. Geçici ya da sürekli güç, canlılık 

ve çeviklik eksikliği yüzünden okulda gezinme, oturma ve elleri kullanmasına etki 

yapan iskelet bozuklukları bulunan çocuklar (Söğüt, 2006:29). 

 Sporun olumlu etkisi, toplumda yer alan engelli bireyleri de kapsamakta, 

fiziksel ve zihinsel geliĢimleri ile birlikte onların toplum içinde daha iyi iliĢkiler 

kurabilmesini sağlamaktadır. Sağlıklı bireylerin bedensel ve ruhsal gerilimlerden 

kurtulmaları, hayat Ģartlarına fiziksel uygunluk sağlayabilmeleri için önerilen sportif 

aktivitelerin ve sporun, engellilerce yapılabileceği hususu uzun yıllar ihmal 

edilmiĢtir. Bu nedenle, Oyun, spor ve yarıĢma tarzında yapılan aktiviteler engelli 

rehabilitasyonunda ve toplumla iletiĢime geçmede en kolay yoldur. Bedensel 

engelliler için spor, toplumla entegrasyon ve kiĢisel rehabilitasyon açısından çok 

büyük önem taĢımaktadır. DoğuĢtan engellilerin bireysel hareket imkânlarının 

arttırılması ve sonradan engelli olanların kendilerine güvenlerinin sağlanması 

bakımından ayrı bir anlam ifade ettiği yadsınamaz bir gerçektir (Duman, BaĢtuğ, 

TaĢğın, Akandere, 2011: 1366). 

 Beden eğitimi ve spor uygulamaları engelli bireylerin gerek engelleri 

dolayısıyla içinde bulundukları ruh hali ve gerekse toplumun kendilerine karĢı olan 

tavırlarının doğal sonucu olarak ortaya çıkan saldırganlık, öfke ve kıskançlık gibi 

duygularını kontrol etmelerini sağlar. Ancak bedensel engellilerin, engellerinden 

dolayı kendilerini yetersiz görmeleri düĢük benlik algısına ve güdü eksikliğine yol 

açmakta, mevcut potansiyelini kullanmama gibi bir durumla karĢı karĢıya 

bırakmaktadır (Gülsevim, 2003:244). Temel eğitim hizmetin de uygun eğitimi 
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gerçekleĢtirirken; eğitimde bireysellik, kendi yaĢ grupları ile birlikte eğitim alma, 

özrün erken fark edilmesi, özel hizmetin bireye ulaĢtırılması, eğitimde süreklilik, 

eğitimde iĢbirliği ve tek elden planlama ve yürütme ilkeleri esas alınmalıdır. 

Engellilere uygulanacak beden eğitimi ve spor uygulamalarının önemi sporun bireye 

kazandırdığı nitelikler göz önüne alındığında kendine yeten bir birey olarak yaĢamın 

devamlılığını sağlama ve toplumsal uyum yönüyle ne kadar önem taĢıdığı 

bilinmektedir. Beden Eğitimi uygulamalarında birincil hedeflerin; algısal motor 

fonksiyonlar, sosyalleĢme, arkadaĢlık kurabilme- kabul edilme, benlik kavramı 

konularını kapsaması gerekliliğini belirtmiĢtir (Koparan, 2003:154). Bu geliĢmelerin 

etkisi altında çocuğun temel eğitiminde önemli bir yeri olan beden eğitimi ve spor 

dersleri özel ihtiyaçları olan çocukların eğitiminde de daha önemli bir düzeyde yer 

almaya baĢlamıĢtır. Beden eğitimi ve spor derslerinde yer alacak olan uygulamaların 

normal çocukların eğitim programlarında olduğu gibi engelli çocukların eğitim 

programlarındaki spor faaliyetlerinin engelli bireyin topluma kabul görmesini 

kolaylaĢtırarak sosyal uyumlarına olumlu etki ettiğini göstermektedir.  

2.1.3.5. Dil ve KonuĢma Güçlüğü Olan Engelli Çocuklar Ġçin Beden 

Eğitimi ve Spor 

 Ġnsan sosyal bir varlıktır ve hayatının büyük bir kısmını diğer insanlarla 

birlikte geçirir. Birlikte olduğu insanlarla duygu, düĢünce ve isteklerini paylaĢmak ve 

onlarla bilgi alıĢveriĢi içinde olabilmek için toplumun kullandığı dili kullanır. 

KonuĢma insanları diğer canlılardan ayıran en önemli yeteneklerden biridir. Ġnsan 

hayatında önemli bir yer tutan ve doğal bir süreç olan konuĢmada bozukluk olması 

bireyin toplumda büyük sorunlar yaĢamasına neden olabilir. Dil ve konuĢma 

bozukluğu olan çocukların gelecekte motivasyonu yüksek, probleminin üstesinden 

gelmeyi baĢarabilen, giriĢken, bağımsız düĢünüp bağımsız hareket edebilen bireyler 

olabilmelerini, onlara uygun beden eğitimi ve spor uygulamaları dersi hazırlayarak 

sağlayabilirsiniz. Planlayıp uygulayacağınız beden eğitimi etkinlikleri ile sosyal, 

üretken, kendisine ve insanlara değer veren, dil ve konuĢma probleminin üstesinden 

gelmeye istekli bireylerin yetiĢmesinde önemli rol oynayacaktır (Akçamete, 2010: 

288). 

Ġnsanoğlu toplu halde yaĢayan ve topluluk içinde her türlü gereksinimini 

karĢılamak ve toplu yaĢamı sürdürmek için çevresindekilerle iletiĢim kurmak 

zorunda olan sosyal bir varlıktır. Bu nedenle, dil ve konuĢma bozuklukları tek 

baĢlarına görüldükler gibi, yaygın olarak pek çok engel grubunda diğer sorunların bir 
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parçası olarak veya onlara ek olarak da görülürler. Ancak, ülkemizde yeterli sayıda 

dil ve konuĢma uzmanının bulunmaması bu konuda sorunlar yaratmaktadır. 

Okullarda uzmanlar bulunsa dahi, iletiĢim sorunu bulunan çocuğun sınıf içinde 

öğretmenden de destek alması gerekecektir. Ġdeal olan, çocuğun eğitimi için gerekli 

olan uzmanların, yani duruma göre sınıf öğretmeni, dil ve konuĢma bozuklukları 

uzmanı, özel eğitim öğretmeni, psikolojik danıĢman/rehber öğretmen, odyolog ve 

diğerlerinin bu konuda bir ekip halinde çalıĢmalarıdır. Bu ekip içinde sınıf öğretmeni 

sınıfta iletiĢim sorunları konusunda nasıl davranması, ne gibi uyarlamalar yapması 

konusunda dil ve konuĢma bozuklukları uzmanından öneriler alacak, onunla iĢbirliği 

halinde çalıĢacaktır. Böyle bir ekip çalıĢmasının yokluğunda, iletiĢim bozuklukları 

konusunda eğitilmemiĢ sınıf öğretmenleri, hatta özel eğitim öğretmenleri zorluklarla 

karĢılaĢmaktadırlar (Ege, 2006:1-2). Bu nedenle; tüm beden eğitimi ve spor ders 

uygulamalarının amaçlarından biri, öğrencilerin dil geliĢimini desteklemektir. Beden 

eğitimi ve spor ders uygulamaları boyunca öğrenciler kendileri hakkında daha fazla 

bilgi edinme fırsatı bulmaktadırlar. Dil ve konuĢma problemleri öğrencilere baĢarı ve 

baĢarısızlığı yaĢatabilmektedir. Uzmanlar sınıf öğretmenlerine, öğrencilerin zayıf 

olduğu yönlerden ziyade kuvvetli olduğu alanlara odaklaĢmalarını önermektedir. 

Öğretmen ve arkadaĢlarından olumlu geribildirim alan öğrenci, baĢarılı deneyimleri 

tekrarlama Ģansının arttığı sayısız uygulamalara katılabilmektedir. Bedensel etkinlik 

ve becerileri baĢarmada kendinden memnun olma düzeyi kendine güven ve olumlu 

duyguların oluĢmasına neden olmaktadır. Beden Eğitimi ve spor uygulamaları 

sırasında, öğretmenin öğrencilerini anlaması ve öğrencilerinin de kendilerini en iyi 

Ģekilde anlamaları için yardımcı olması önerilmektedir (Özer, 2010: 45). 

2.1.3.6. Öğrenme Güçlüğü Olan Engelli Çocuklar Ġçin Beden Eğitimi ve 

Spor 

Toplumun ayrılmaz bir parçası olan çocukların, yaratma gücü ve 

yeteneklerini toplum yararına yöneltmek, kullanmak ve verimli kılmak büyük ölçüde 

bireyin sağlıklı yetiĢtirilmesine ve iyi eğitilmesine bağlıdır. Eğitimden beklenen 

çocukların bu önemli süreçten en iyi bir Ģekilde yararlanabilmeleridir. Ancak genel 

eğitimde bazı uyarlamalar yapılmadan bir grup çocuğun genel eğitimden 

yararlanabilmesi mümkün olmamaktadır. Bu çocuklar özel eğitim gerektiren 

çocuklardır. Özel öğrenme gerektiren bireyler içinde yer alan gruplardan biride 

öğrenme güçlüğü olan çocuklardır (Kalyoncu, 1997:8). 
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Bu nedenle, düzenli ve sürekli beden eğitimi ve spor uygulamalarının sonuç 

vereceği çalıĢmalar planlanırken; eğitimci olarak sınıf öğretmenleri; engellilerin 

bireysel farklılıklarını göz önüne almalı, uygun ortam sağlayarak normal beden 

eğitimi ve spor dersi alan bireylerle aynı alanlarda eğitim vermeli, hedefler ve 

ulaĢılması istenen amaçlar bireylerin gereksinimlerini karĢılayacak düzeyde gerçekçi 

olarak ortaya koymalı, öğretimde uygun öğretim yöntemleri ve konular seçmeli, 

titizlikle uygulamalıdır. Öğrencilerin ilgi ve isteklerini canlı tutabilmek ve beden 

eğitimi uygulamalarını yapmalarını cazip hale getirebilmek için uygun ve hoĢa giden 

araç-gereç seçmeli, olumlu otorite kullanmalı, ödüllendirme sistemi ve net bir 

disiplin anlayıĢını kurarak benimsetmeli ve yaptığı beden eğitimi uygulamalarının 

beklediği hedeflere ulaĢıp ulaĢmadığını da değerlendirebilmelidir (Koparan, 

2003:153). 

Sınıf öğretmenleri öğrenme güçlüğü çeken engelli çocuklar üzerinde 

yapacakları beden eğitimi ve spor uygulama çalıĢmalarını mutlak çocukların istekleri 

ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak planlarına dahil etmelidir. Uygulamaların baĢlangıç 

aĢamasında, ısınma bölümüne daha fazla zaman ayırmalı, uygulamalarda kullanacağı 

hareket ve oyunları seçerken karmaĢık anlaĢılması güç hareketlerden kaçınmalı, 

kesin ve net bir dille yapılması gerekeni açıklamalıdır. Hareket serileri arasında uzun 

dinlenme aralıkları vermeli, çok tekrar yaparak öğrenmeyi pekiĢtirmelidir. Ġlk 

uygulamalarda basit hareket veya oyunlar seçilmelidir. Mimikleri uygun ve doğru 

olarak kullanabilmeli ve çocukların zinde olacağı doğru bir beden eğitimi ve spor 

ders saati seçmelidir. Ayrıca engelli çocuklar spor yapmak için cesaretlendirilmeli ve 

sürekli motive edici sözlü-görsel- dokunsal uyaranlar verilmelidir (Miller, 1995:11). 

2.1.4. Engelli Çocukların Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Sınıf 

Öğretmenlerinin Yeterlilikleri 

Birey ve toplumların geliĢmesinde ve ilerlemesinde en önemli faktör 

eğitimdir. Eğitimin önemi ve gereği gün geçtikçe daha da çok artmaktadır. Bilgi 

toplumu olmanın ilk Ģartı, eğitimli insan sayısının artmasına bağlıdır. Problemleri 

çözmek için yollar arayan, yaratıcı, ilgi ve amaçlarını gerçekleĢtirmede bencil 

olmayan, adil, insan iliĢkilerinde demokratik ve özerk, sosyal ve kültürel konularda 

esnek, bütünleyici özellikleri ağır basan, meslek kültürü oluĢmuĢ insanı yetiĢtirmek 

ancak eğitimin önem ve gereğine inanmıĢ toplumlarda mümkün olabilmektedir 

(Ünlü, Sünbül ve Aydos, 2008:2). 
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Bir eğitim sisteminin en önemli öğelerinden biri “öğretmen”dir. Sistemi 

oluĢturan bütün öğelerin, yetiĢtirilecek öğrencilerin daha yaratıcı ve verimli olması 

için niteliklerinin arttırılması gereklidir. Bu nedenle daha nitelikli öğretmene, daha 

çağdaĢ öğretim programlarına, daha uygun ortamlara, daha kaliteli yönetime ve daha 

istekli öğrencilere gereksinim vardır. Sistemin her bir parçası, süreci ve sonucu 

etkiler; birimin eksikliği verimi düĢürür. Eğitim sisteminin iyileĢtirilmesine yönelik 

çalıĢmalar çok yönlü düĢünülmelidir. Özellikle öğretmenin niteliğini artırmaya 

yönelik çalıĢmalarda öğretmenin bu konuya inanması sağlanmalıdır (Ġlhan, 

2008:315).  

Öğretmenler ve öğretmenlik mesleğindeki nitelik konusu sadece Türkiye‟de 

değil dünyanın pek çok ülkesinde çok sık gündeme gelen bir konudur. Öğretmenlik 

mesleği ve bu mesleği yürüten profesyonellerin mesleğin gereklerini yerine 

getiriĢleriyle ilgili düzenlemeler Türkiye Cumhuriyeti‟nin kuruluĢundan beri 

üzerinde hep konuĢulan bir konu olagelmiĢtir (Seferoğlu, 2004: 8). 

Yeterlilik; bireylerin nasıl düĢündükleri, nasıl hissettikleri, kendilerini nasıl 

motive ettikleri ve nasıl davrandıkları hakkında karar vermeleridir. Yeterlilik; 

biliĢsel, motivasyonel, duygusal ve seçim süreci olmak üzere dört temel süreci 

içermektedir. Bu süreçler yeterliliği algılamada çok önemli bir role sahiptir. Ġstenen 

davranıĢların oluĢumunu engelleyebileceği gibi istenen davranıĢın gerçekleĢmesi 

yönünde de cesaretlendirebilir (Ünlü ve ark, 2008:23). 

Eğitimin baĢarısında sistemin en temel öğesi olan öğretmen unsurunun yer 

aldığı, eğitim bilimcilerin tümünün üzerinde birleĢtiği bir görüĢtür. Çünkü eğitimin 

etkili olabilmesi, amaçlarının en üst düzeyde gerçekleĢtirebilmesi, temelde sistemi 

iĢletip uygulayacak olan öğretmenlerin niteliğine bağlıdır. Sınıf Öğretmeni; Çocuğun 

geliĢimini tamamlamasına, beden eğitimi ve spor yeteneklerini geliĢtirmesine, 

toplumsallaĢmasına, toplumsal kurallara, normlara uymasına, üretici olmayı 

öğrenmesine, kültürel yapıya uyum sağlamasına yardım eden; bilgi yaymanın yanı 

sıra bilgi öğrenmenin aracılığını yapan kiĢidir. Ġlköğretim okullarına sınıf öğretmeni 

olarak yetiĢecek birey; aile ortamından yeni ayrılmıĢ bulunan çocukların “biliĢsel 

geliĢimini beslemede, kendine, topluma ve kendi dıĢındaki dünyaya karĢı tutumlarını 

çevresini çizmede ve Ģekillendirmede, iletiĢim, araĢtırma ve yaratıcılık becerilerinin 

geliĢmesinde can alıcı öneme sahip olmalıdır. Nitekim onların biliĢsel, psikomotor, 

duyuĢsal ve sosyal geliĢmesinde sorumlu olan sınıf öğretmenlerinin de görevlerini en 
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iyi Ģekilde getirebilecek özelliklerde yetiĢmeleri gerekmektedir (Senemoğlu, 

1992:143). 

Son zamanlarda, birçok ülkede beden eğitimi ve spor derslerine katılım 

olanaklarının sunulması amaçlanmakta ve ayrıĢtırılmıĢ ortamlardan ziyade 

çocukların kaynaĢtırma programlarına odaklanan bir eğilim görülmektedir. Bu 

bağlamda sınıf öğretmenlerine büyük sorumluluklar düĢmektedir.  

2.1.4.1. Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlikleri 

Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için 

sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlardır. Okuldaki öğretmen 

öğrenci iliĢkisi ise özellikle öğretim açısından çok önemlidir. Öğrencilerin sahip 

oldukları bilgi, beceri ve yetenekler, sınıf içindeki öğrencilerin oluĢturduğu grubun 

dinamiği öğretmen davranıĢlarını ve öğretimin baĢarısını etkiler. Öğretmenin 

öğretmenlik ve konu alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi ve beceriler, düzenlediği 

öğrenme yaĢantıları ise öğrencilerin baĢarısını etkiler.(Fidan ve Erden, 1998: 65). 

Genel olarak bir öğretmenin sahip olması gereken meslek bilgisi yeterlik 

oranı yüzde yirmi beĢtir. Öğretmenlik meslek bilgisi kapsamında öğretmen 

adaylarına, esas itibarı ile öğretme ve öğrenme olmak üzere iki temel sürece iliĢkin 

yeterlilikler kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğretmen yetiĢtiren 

programlarda öğretmenlik ile ilgili mesleki bilgi ve becerileri kazandırmaya dönük 

çeĢitli dersler yer almaktadır. Bu derslerin kuramsal ve uygulamaları olanları olduğu 

gibi hem kuramsal hem de uygulamalı çalıĢmalara yer veren dersler vardır. Eğitim 

fakültelerinde gerçekleĢtirilen yeniden yapılanma çerçevesinde uygulamalı 

çalıĢmalar ve dersler önemli bir yer tutmaktadır. Yeni programda bazı becerilerin 

okullarda deneyim ve uygulamalarla kazanılabileceği noktasından hareketle 

öğretmen adayları okullarda daha çok gözlem ve uygulama yapmasına olanak 

sağlanmaktadır. Ancak bunun yeterli olduğunu söylemek olanaklı değildir (Kara, 

2007:21-22). 

Alan bilgisi, öğretmenin öğretimini sürdüreceği ders alanı hakkında alan 

bilgisinin olması zorunluluktur. Bu bilgi alanlarının yanında, öğretmenlerin bildiğini 

planlamıĢ bir biçimde nasıl öğreteceğini de bilmesi gerekir. Çünkü bilmek baĢka Ģey, 

öğretmek baĢka bir Ģeydir. Bu ise öğretmenin öğretmenlik meslek bilgilerine sahip 

olarak yetiĢtirilmesi ile olanaklıdır. Bir kimyacıyı kimya öğretmeninden, fizikçiyi 

fizik öğretmeninden ayıran özellik öğretmenlik meslek bilgilerine sahip olmaktan 
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kaynaklanmaktadır. Buna göre, bir öğretmenin mesleğini gerektirdiği gibi 

yapabilmesi için o meslekle ilgili bilgi, beceri ve teknikleri kazanmıĢ olması 

gerekmektedir. Öğretmenlik, öğretimde uzmanlaĢma isteyen bir meslektir. Bu 

meslekte yer alan bireylerin belli bir genel kültür birikimi, özel alan bilgileri ve 

öğretmenlik meslek yeterlilikleri ile donatılmıĢ olmaları gerekmektedir. 

Programlarda öngörülen amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen ünitelerin, 

konuların uygulanmasında birincil görev öğretmene düĢmektedir. Öğretmen, eğitim 

sisteminin temel öğesidir; yeteneği, bilgisi, donanımı ve eğitim için sağlanan 

olanaklar ölçüsünde görevini yerine getirmeye çalıĢır (ġirin ve Bozkurt, 2005: 95-

96). 

Dolayısıyla, dünyanın birçok ülkesinde, ilköğretim beden eğitimi derslerini 

iĢleme sorumluluğu tamamen sınıf öğretmenlerine bırakılmaktadır. Beden eğitimi 

dersi de dâhil olmak üzere birçok alanda ders verme iĢlevini yürüten sınıf 

öğretmenlerinin sahip olması gereken önemli özelliklerin bazıları Ģöyledir. Bu 

özellikler, belirlenen hedeflere ulaĢmada büyük bir sorumluluk üstlenen sınıf 

öğretmenlerinin, iĢlerini verimli bir Ģekilde ve ustalıkla yapmalarında olumlu yararlar 

sağlayacaktır. Etkili bir öğretim için nitelikli öğretmenlere gereksinim duyulur. 

Öğretmenlik, öğretimde uzmanlaĢma isteyen bir meslektir. Bu meslekte yer alan 

bireylerin belli bir genel kültür birikimi, özel alan bilgileri ve öğretmenlik meslek 

yeterlilikleri ile donatılmıĢ olmaları gerekmektedir (Arslan ve Altay, 2009:63). 

 Diğer taraftan, sınıf öğretmenlerinin atamaları yapılırken özel eğitimle ilgili 

çalıĢmalarını baĢarabilme yeteneğinin göz önüne alınması gerekir ve özel eğitimde 

çalıĢmayı baĢaran bir öğretmenin sınıfın geri kalanı içinde iyi bir öğretmen olduğunu 

söylemenin doğru olacağına inanılmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin çalıĢmaları 

bireyselleĢtirme ve çocuk baĢarana kadar öğrenmeyi küçük parçalara bölebilme 

yeteneğine ihtiyacı vardır. Ancak ülkemizde hala her öğretmen yetiĢtiren tüm 

fakültelerde çoğu öğretmen adayı öğrencilerimiz engellilerde beden eğitimi ve spor 

dersi almadan programı tamamlayıp öğretmenliğe atanmaktadır. Bu durum engelli 

öğrencilerin programdan okullarını terk ederek ayrılmasına neden olan faktörlerin ilk 

sıralarında yer almaktadır (Sarı, 2003:22).   
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2.1.4.2. Sınıf Öğretmeni YetiĢtirme Programı 

Ġlköğretimde beden eğitimi ve spor, bir ders ve bir eğitim etkinliği olarak 

kuramsal düzeyde programlarda belli bir yer tutmakta ve bu derslere belirli bir 

sürede ayrılmaktadır. Fakat baĢka alanlarda olduğu gibi programlara giren ilke ve 

konular, uygulamadaki etkinlikler ve bunların gerçekleĢme oranları arasında çok 

önemli boĢluklar bulunmaktadır. Bu nedenle, sınıf öğretmenliği eğitimi lisans 

programında yer alan beden eğitimi ile ilgili derslerin asıl amacı; sınıf öğretmeni 

adaylarında ilköğretim I. kademeye yönelik beden eğitimi ve spor öğretim yeterliliği 

oluĢturmaktır. Bu yeterliliğin oluĢturulması için en sağlıklı yaklaĢım ve yöntem, sınıf 

öğretmeni adaylarının “ ilköğretim beden eğitimi dersi öğretim programı” nın içerik, 

kapsam ve uygulamalarına vakıf olmalarının sağlanmasıdır (Topkaya, 2011:174). 

1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile öğretmen 

yetiĢtirme üniversitelere bırakılmıĢtır. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı 1996 yılı 

baĢında Türkiye'nin gereksinim duyduğu öğretmenleri yetiĢtirmek üzere eğitim 

fakülteleri öğretmen yetiĢtirme programlarının yeniden düzenlenmesi çalıĢmalarını 

baĢlatmıĢ ve buna göre fakültelerdeki lisans ve lisansüstü düzeylerde yürütülen 

programlarda birtakım değiĢiklikler yapılmıĢtır (Yök, 1998). Eğitim fakültelerinde 

yapılan bu düzenleme ile öncelikle 16.08.1997 tarih ve 4306 sayılı kanunla yürürlüğe 

giren ve 1997-1998 öğretim yılında uygulanmaya baĢlanan 8 yıllık zorunlu 

ilköğretim düzeyindeki sınıf öğretmeni ve branĢ öğretmeni ihtiyacının karĢılanması 

amaçlanmıĢtır. Bunun yanında ortaöğretim öğretmenliğinin lisansüstü düzeye 

kaydırılması ve gerek lisans ve gerekse lisansüstü düzeydeki öğretmen yetiĢtirme 

programlarında yer alan derslerin yeniden düzenlenmesi ile daha nitelikli öğretmen 

yetiĢtirme yönünde adımlar atılmıĢtır. Yeni düzenlemeye göre oluĢturulan lisans ve 

lisansüstü düzeydeki programlar 1998-99 yılından itibaren uygulanmaya 

baĢlanmıĢtır. Yeni düzenleme ile öğretmen yetiĢtiren programlarda yer alan dersler 

ve içerikleri yeniden belirlenmiĢtir. Yeniden yapılandırma ile öğretmen yetiĢtiren 

lisans ve lisansüstü programlarda ortaya çıkan önemli sorunlar ve öğretmen 

yetiĢtirme konusundaki çağdaĢ geliĢmeler ve yönelimlerin ortaya çıkardığı temel 

ihtiyaçlar, bu programların yeniden geliĢtirilmesinin gerekli olduğunu 

göstermektedir. 

Dolayısıyla beden eğitimi ve spor alanında öğretim kurumlarında ders 

verebilmek için okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim gibi kurumların beden eğitimi 

ve spor dersleri ile okul içi ve okul dıĢı etkinliklere ait eğilim, öğretim, yönetim ve 
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yönlendirme görevlerini yerine getirebilecek bir özel ihtisasa sahibi olmak 

gerekmektedir. Ülkemizdeki ilköğretim okullarının büyük bir çoğunluğunda beden 

eğitimi dersi sınıf Öğretmenlerince yürütülmektedir. Mevcut Sınıf Öğretmenliği 

eğitim programlarına göre alınan dersler 1997 yılından itibaren Üniversitelerin 

Eğitim Fakülteleri bünyesine alınarak 4 yılla çıkarılan bu okullarda öğretim 8 

yarıyıldır. Beden eğitimi I ve II (2 saat kuramsal), beden eğitimi ve oyun öğretimiyle 

(2 saat teorik 2 saat uygulama) ilgili olarak verilen dersler üç yarıyıl da 

verilmektedir. Ġlginç olan ise bu derslerin tümünün uygulamalı değil de kuramsal 

olarak verilmesidir. Halbuki bu öğretmen adayları göreve baĢladıklarında, ilköğretim 

okullarımızda spor alanlarının eksik olması nedeniyle derslerin büyük bir kısmını 

okul bahçesi ve kantin gibi yerlerde pratik-uygulamalı olarak vereceği de açıktır. 

Spor alanları olsa dahi bu derslerin büyük bir kısmının uygulamalı olarak verilmesi 

gerekmektedir. Son üç yıldır ise eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması 

çerçevesinde yapılan değiĢiklikler sonucunda “Beden eğitimi I ve II”  dersleri 

kaldırılarak yerine “Beden eğitimi ve spor kültürü”  dersi getirildi ve ders saatleri de 

2 saat uygulama 1 saat kuramsal olmak üzere yeniden düzenlendi. “Beden eğitimi ve 

oyun öğretimi” dersinin kuramsal kısmı azaltılarak 1 kuramsal 2 uygulama Ģeklinde 

düzenlenmiĢtir. Ancak tüm bu yeniden yapılandırma çalıĢmalarına rağmen sınıf 

öğretmeni yetiĢtiren eğitim fakültelerinin ders programları içerisine  “Engellilerde 

beden eğitimi ve spor” ile ilgili hiç bir düzenleme gerçekleĢtirilmemiĢtir. 

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi‟nin 2001 yılında düzenlediği “öğretmen 

Yeterliliklerini GeliĢtirme Toplantıları I”de sınıf öğretmeni yetiĢtiren öğretim 

programı bir komisyon tarafından incelenmiĢ; beden eğitimi ders saatinin 8 olduğu, 

bütün dersler içerisindeki ağırlığının ise % 4.5 ve yine bu derslerin çoğunlukla 

kuramsal olduğu belirtilmiĢtir. Bu sonuçlara bakarak, 7-12 yas grubu çocukların 

geliĢim özelliklerinden dolayı hareket gereksinimlerinin karĢılanabilmesi için sınıf 

öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun etkinliklerine daha fazla zaman harcaması 

gerektiği sonucuna varılmıĢ ve çocuğun özelliğinden hareketle, beden eğitimi 

derslerinin toplam ders saati içerisindeki ağırlığının % 10‟a çıkarılması önerilmiĢtir 

(Pehlivan ve ark, 2005:51-62).  

Ülkemizde ilköğretim 1-5 sınıflarında beden eğitimi dersi gereken düzeyde 

iĢlenememektedir. Beden eğitimi dersine ayrılan süreler diğer derslerle 

karĢılaĢtırıldığında beden eğitimi dersinin % 6.6 oranında olduğu görülür. Sınıf 

öğretmeni diğer derslere hazırlanmaktan, kendisini beden eğitimi dersine yeterince 
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hazırlayamamaktadır. Ancak, planlarında beden eğitimi dersini iĢlemiĢ olarak 

gösterme yoluna gittiği de bir gerçektir. Sportif eğitimin en önemli devresini 

kapsayan ilköğretim okullarındaki beden eğitimi etkinliklerinin günümüzde gerek 

uygulanıĢı, gerekse öğrencilere sağlanan spor ortamları açısından yeniden planlama 

ve programlama ihtiyacında olduğunu belirtmektedirler. Dolayısıyla sınıf 

öğretmenlerinin beden eğitimini yeterli düzeyde yürütecek niteliklerden yoksun 

olması; bunun baĢlıca nedeninin ise öğretmen yetiĢtirme programlarındaki 

eksikliklerden kaynaklandığı düĢünülmektedir (Arslan ve Altay, 2009:65). 

Ġlköğretim okullarındaki çocuklar için düzenli beden eğitiminin faydaları 

yıllardır vurgulanmasına rağmen, maalesef pek çok sınıf öğretmeni beden eğitimi ve 

spor dersini etkili bir Ģekilde yürütecek güven, öğretim ve zaman eksikliği yüzünden 

beden eğitimi dersinden kaçınabilmekte ya da beden eğitimi ve spor dersi ile ilgili 

yeni fikirleri kendi bilgi ve uygulamalarına katmayı reddeden veya bu fikirlere 

kayıtsız kalan sınıf öğretmenleri, terk edilmiĢ, güncel olmayan bilgi ve uygulamaları 

sürdürebilmektedir. Türkiye‟de Ġlköğretim okullarında beden eğitimi dersi, özel 

okullar dıĢında genelde sadece haftalık ders programlarında adı geçen, ancak içi 

çocuğun matematik ya da Türkçe derslerindeki eksiklerini tamamlamaya yönelik test 

sorularıyla doldurulan bir etkinlik gibi gözükmektedir. Bunun en önemli nedeni, 

ilköğretim okullarının I. kademesinde beden eğitimi derslerinin sınıf öğretmenleri 

tarafından verilmekte olmasıdır. Çünkü sınıf öğretmenleri beden eğitimi ve spor dersi 

konularında kendilerini yetersiz görmekte, bu nedenle de, beden eğitimi dersine 

yönelik yaklaĢımları önyargılı ve olumsuz olmaktadır (Güven ve Yıldız, 2010:423). 

2.1.4.3. Sınıf Öğretmeni YetiĢtirme Programında Engelliler için Beden 

Eğitimi ve Spor Dersinin Yeri 

 Öğretmen yetiĢtirme programlarında, öğrencilerin çeĢitli gereksinimlerini 

karĢılayacak Ģekilde bilgi ve beceri kazandırma temel hedef olmalıdır. Alanında 

uzman kiĢilerle iĢbirliği yapma yeteneğinin geliĢtirilmesi de öğretmen yetiĢtirmede 

önemle üzerinde durulması gereken diğer bir konudur.  

 Amerika‟da tüm engelli çocuklar için nitelikli meslek elemanları tarafından 

özgür ve uygun eğitim hizmeti sağlanmasını zorunlu kılan Federal yasada (PL-94-

142) engelli bireyler için beden eğitimi ve spor dersine katılma zorunluluğu ayrı 

olarak ifade edilmiĢ, bireysel beden eğitimi ve spor programının hazırlanması ve 

sporda eĢit fırsatlar sunulması konusu hükme bağlanmıĢtır (Kelly, 2006: 56). 

Amerika‟ da 1991 yılında engelli bireylerin beden eğitimi ve spor aktivitelerine 
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katılımlarını arttırmak amacıyla Ulusal Özel Eğitim Yöneticileri Derneği, Ulusal 

Engelli Bireyler için Beden Eğitimi ve Rekreasyon Derneği (NCPERID) ve Uluslar 

arası Özel Olimpiyatlar tarafından bir “Eylem Semineri” düzenlenmiĢtir. Bu 

seminerde engelli bireylerin uygun beden eğitimi ve spor hizmetlerinden 

yararlanmasını önleyen engeller tanımlanmıĢ ve bu sorunları çözmek için eylem 

planı oluĢturulmuĢtur Amerika BirleĢik Devletleri‟nde BaĢkan Ford‟un 1975 yılında 

özel eğitim yasa tasarısının (PL-94-142) imzalanmasıyla birlikte beden eğitimi ve 

spor dersi tüm engelli çocuklar için zorunlu hale getirilmiĢtir (Özer, 2010:95). Bu 

yasaya göre:  

 Eğitim görmek her engelli çocuğun hakkıdır. 

 Her engelli çocuğun beden eğitimi ve spor dersine katılımı zorunludur. 

 Her engelli çocuğa sporda eĢit fırsatlar sunulmalıdır. 

 Ana baba eğitimi yapılmalıdır. 

 Tüm engelli çocukların bireysel beden eğitimi ve spor dersi programı 

çerçevesinde eğitilmesi temel alınmalıdır. 

 Tüm engelli çocuklar uygun bir eğitim kurumuna yerleĢtirilmelidir. 

 Tüm çocuklara özel eğitimi destekleyici ek hizmetler sunulmalıdır. 

Ülkeler özel eğitime ihtiyacı olan birey eğitimi için “uygun eğitim” 

programları hazırlamalıdırlar. Temel eğitim hizmetin de uygun eğitimi 

gerçekleĢtirirken; eğitimde bireysellik, kendi yaĢ grupları ile birlikte eğitim alma, 

özrün erken fark edilmesi, özel hizmetin bireye ulaĢtırılması, eğitimde süreklilik, 

eğitimde iĢbirliği ve tek elden planlama ve yürütme ilkeleri esas alınmalıdır. 

Engellilere uygulanacak “uygun eğitim” programlarının içinde ise Beden Eğitimi ve 

Spor uygulamalarının önemi sporun bireye kazandırdığı nitelikler göz önüne 

alındığında kendine yeten bir birey olarak yaĢamın devamlılığını sağlama ve 

toplumsal uyum yönüyle ne kadar önem taĢıdığı bilinmektedir. Planlanacak olan 

Beden Eğitimi programları engelli bireylerin engel durumları göz önüne alınarak 

ihtiyaçlarına dayalı ve özel olarak hazırlanmalıdır. Bu nedenle aktivite planlamaları 

içinde engelli bireylere ilk aĢamada adapte (uyarlanmıĢ) edici fiziksel eğitim 

programları, ikinci aĢamada iyileĢtirici fiziksel eğitim programları, son aĢamada ise 

geliĢtirici fiziksel eğitim programları uygulatılmalıdır (Gallahue ve Donnelly, 

2003:282). 
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Beden Eğitimi ve spor programları uygulanırken normal sınıfların beden 

eğitimi ve spor programlarını yürüten öğretmenlerin genellikle birincil hedeflerinin 

öğrencilerin fiziksel ve motor yeterliliklerini geliĢtirmek olduğunu belirtirken, özel 

gereksinimi olan bireyler için uyarlanmıĢ beden eğitimi ve spor uygulamalarında 

birincil hedeflerin; algısal motor fonksiyonlar, sosyalleĢme, arkadaĢlık kurabilme- 

kabul edilme, benlik kavramı konularını kapsaması gerekliliğini belirtmiĢtir (Özer, 

2010). Ġyi planlamıĢ bir beden eğitimi ve spor programının çocukların sadece motor 

geliĢimini değil duyuĢsal ve biliĢsel alanlarda da geliĢimini hedeflemesi gerektiğini 

belirterek geliĢimsel özellikleri nedeniyle normal geliĢim gösteren çocuklarla engelli 

çocukların hedef sıralamasında fark gözetilmemesini ifade etmiĢtir. Buna göre 

normal sınıflarda “fiziksel ve motor yeterliliği geliĢtirmek” özel Beden Eğitiminde 

ise olumlu benlik geliĢimi, sosyal yeterlilik, algısal motor geliĢimin ilk sırada yer 

alması gereken hedefler olmasının gerekliliğini ileri sürmüĢtür. Bu hedeflere 

ulaĢmayı “uzun vadeli eğitimsel” bir süreç olarak tanımlamıĢtır (Koparan, 2003:153). 

Özel eğitime ihtiyaç duyulan çocuklarda yapılacak olan aktiviteler için uzun 

vadeli hedefler ele alındığında; engelli bireylerde olumlu benlik kavramı, sosyal 

yeterlilik, motor becerilerde geliĢim, fiziksel ve motor uygunluk, serbest zaman 

becerileri, gerilimi giderme, oyun becerileri ve yaratıcı ifadeleri geliĢtirmeyi 

amaçlamıĢtır (Kalyoncu, 1997:7). Beden eğitimi ve spor için geliĢtirilen bu hedefler 

tüm geliĢim alanlarını içermesi nedeniyle oldukça değer taĢımaktadır. Bu hedefler 

göz önüne alınarak hazırlanacak beden eğitimi programlarının pek çok geliĢimsel 

yarar sağlayacağı düĢünülebilir. 

2.1.5. Engelli Çocukların Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik 

KaynaĢtırma ÇalıĢmaları   

KaynaĢtırma eğitimi; özel eğitime gereksinimli öğrencilerin hiçbir özel eğitim 

desteği olmadan aynı yaĢtaki akranlarıyla yalnızca aynı sınıf ortamında, birlikte eği-

tilmeleri anlamına gelmemektedir. KaynaĢtırma eğitimi özel eğitim gerektiren öğren-

cilerin genel eğitim sınıflarında uygun özel eğitim desteği sağlanarak eğitim 

görmeleridir (Babaoğlan ve Yılmaz, 2010: 345). 

 Beden eğitimi ve spor dersleri zengin, ilginç ve heyecan verici olan koĢu, 

atlama, sıçrama, sekme v.b hareketler ile bireysel ve grup oyunlarını kapsama 

yönüyle engelli bireylerin geliĢimi açısından çok büyük bir potansiyele sahiptir. 

Beden eğitimi ve spor engelli bireylerin sağlam ve engelli bireylerle bir araya 

gelmelerine olanak sağlayarak özel eğitimde ulaĢılması hedeflenen kaynaĢtırma için 
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son derece önemli bir iĢlevi yerine getirmektedir. Gruba katılma lidere uyma uyum 

sağlama iĢbirliği yapma görev ve rol alma bireysel ve grup baĢarısına katkıda 

bulunma gibi etkinliklerle psikolojik ve sosyal etkinlikler kazanabilirler. Böyle bir 

ortamda engelli birey diğer engelli kiĢilerin sorunlarını gözleyerek kendine karĢı 

olumlu tutum geliĢtirmekte yaratıcılığı uyarılmakta yalnızlık duyguları en aza 

indirilmekte çevresi geniĢlemekte ve daha anlamlı bir yaĢam sürme Ģansı 

yakalamaktadır (Özer, 2001: 2). 

Engelli çocukların bireysel geliĢimlerini ve toplumla bütünleĢmelerini en üst 

düzeyde sağlamak üzere benimsenen ilke, bu çocukların akranlarıyla birlikte aynı 

eğitim ortamlarında eğitim alması anlamına gelen kaynaĢtırma eğitimidir. Türkiye‟de 

konuya iliĢkin geliĢmiĢ bir yasal altyapı olmasına karĢın, kaynaĢtırma yoluyla 

eğitimin baĢarılı bir biçimde yaĢama geçirilmesi uygulama düzeyinde de çeĢitli 

adımlar atmayı gerektiriyor.   

Özel eğitim alanında yaĢanan geliĢmelere paralel olarak, giderek artan sayıda 

engelli öğrenci genel eğitim sınıflarında eğitim almaktadır. Engelli bireylerin aileleri 

ve akranlarıyla en çok birlikte olabileceği ve aynı zamanda eğitim gereksinimlerinin 

en iyi biçimde karĢılanabileceği ortamlarda eğitim görmeleri amacıyla birçok ülkede 

kaynaĢtırma uygulamaları baĢlatılmıĢtır. KaynaĢtırma, engelli öğrencilere ve sınıf 

öğretmenlerine destek özel eğitim hizmetleri sağlanması koĢuluyla, bu öğrencilerin 

akranlarıyla birlikte genel eğitim sınıflarında eğitim almaları olarak tanımlanır. 

KaynaĢtırma uygulamalarının etkililiğini araĢtıran birçok çalıĢma göstermektedir ki 

akranlarıyla birlikte eğitim gören engelli bireylerin, topluma etkin katılım ve yaĢam 

kalitelerini artırma Ģansları yükselmektedir (Sucuoğlu, 2004:15). 

Türkiye Özürlüler AraĢtırması (2002)‟na göre engelli bireyler Türkiye‟deki 

toplam nüfusun % 12,29‟unu oluĢturuyor. Aynı araĢtırmaya göre engelli bireylerin 

oranı 0-9 yaĢ grubu içinde % 4,15; 10-19 yaĢ grubu içindeyse % 4,63‟tür. 2009-2010 

eğitim-öğretim yılında 76.204 -ilköğretimde 71.142 ve ortaöğretimde 5.062- engelli 

öğrenci kaynaĢtırma yoluyla eğitim almıĢtır (TÜĠK, 2009:5). Genel eğitim 

okullarının içinde yer alan özel eğitim sınıflarında ise 15.712 engelli öğrenci eğitim 

almıĢtır. KaynaĢtırma yoluyla eğitime eriĢebilen engelli çocukların sayısının 

azlığının yanında, kaynaĢtırma uygulamaları konusunda Türkiye‟de yapılan 

araĢtırmalar, sınıf öğretmenlerinin, okul yöneticilerinin, velilerin ve özel gereksinimli 

öğrencilerin kaynaĢtırma eğitiminde yaĢadığı sorunlara dikkat çekmektedir. Bu 

sorunların temelinde, kaynaĢtırma eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan destek eğitim 
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hizmetlerinin yetersizliği önemli bir yere sahiptir. Engelli çocukların kendileri için en 

az kısıtlayıcı olan ortamlarda, akranlarıyla birlikte kaliteli bir eğitim alabilmeleri için 

mevcut kaynaĢtırma uygulamalarının çeĢitli mekanizmalarla desteklenmesi gereklidir 

(MEB, 2012). 

Dolayısıyla, ilköğretim okullarının beden eğitimi ve spor programları teorik 

açıdan I. Kademe de beden eğitimi ağırlıklı olup, II. Kademede beden eğitiminin 

yanı sıra spora daha fazla yer verilmektedir. Ġlköğretim programlarının 

uygulamalarına baktığımızda, hem birinci hem de ikinci kademede beden eğitimi ve 

sporun birlikte ele alındığı görülmektedir. Beden eğitimi ve spor, bireyin beden ve 

ruh sağlığını, beden hareketlerini geliĢtirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel 

koĢullara ve katılanların özelliklerine göre değiĢtirilebilen esnek kurallara dayalı 

oyun, jimnastik ve spora dönük alıĢtırma çalıĢmalarının tümünü kapsayan geniĢ 

tabanlı bir etkinliktir. Özel Eğitim Sınıfları için beden eğitimi ve spor dersi öğretim 

programlarının istenilen amaçlar doğrultusunda bilimsel olarak hazırlanması yeterli 

görünmemektedir. Çünkü bir programın güzel hazırlanmıĢ olmasından çok 

uygulanabilir olması da önemli olabilmektedir (Sanioğlu, Büyükkaragöz, Duman, 

Sarı, 2008:40). Bu nedenle, sınıf öğretmenlerinin kaynaĢtırma eğitiminin baĢarıya 

ulaĢması için bazı yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlar; kaynaĢtırma 

eğitimi ilkelerini bilme ve uygulayabilme, özel eğitim gerektiren bireyleri tanılama, 

kaynaĢtırma eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikleri bilme-uygulayabilme ve 

ölçme değerlendirmelerinin sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi olarak ifade 

edilebilir. 

Beden eğitimi ve spor etkinliklerinin hem bedensel ve zihinsel yönden 

sağlıklı, hem de engelli kiĢiler için değeri tartıĢılmazdır. Ancak, engelli bireylerin 

beden eğitimi ve spor etkinliklerine olan gereksinimleri daha fazladır. Bunun nedeni 

ise; kiĢilerin engeli ile baĢa çıkmaları sağlaması ve engelini hafifletmesini öğretir, 

keyif verir, iletiĢim, paylaĢım, özgüven duygusu ve yasamdan haz almayı sağlar. 

Beden eğitimi ve sportif etkinlikler aynı zamanda kas ve sinir sisteminin, zihinsel 

reaksiyonların, vücudun fizyolojik ve metabolik değiĢimlerini destekleyen bir tedavi 

aracı olarak da hizmet etmektedir (Gür, 2001:16).  

2.1.5.1. Toplumu Hazırlama u 

Toplumun engelli bireylere yönelik farkındalık, anlayıĢ ve kabul 

geliĢtirmeleri çok yönlü çalıĢmaların yapılması ile mümkün olabilmektedir. BaĢarılı 

engelli bireylerin medya yolu tanıtılması, toplumda popüler kiĢilerin engelli bireylere 
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yönelik etkinliklere katılarak onlarla yakın iliĢkiler geliĢtirmesi, bu konuda 

belgesellerin, dizilerin ve reklam filmlerinin yayınlanması engelli bireylerin toplum 

tarafından kabulünü arttırmada etkili olabilmektedir. 

Ġnsanın var olduğu her yerde bireysel farklılıklar vardır. Her bireyin bedensel 

yapısı, güçlü ve zayıf yönleri, sınırlılıkları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri, duygusal 

özellikleri, öğrenme özellikleri ve hızı bir diğerinden farklıdır. GeliĢen dünyada 

çağdaĢ eğitim, bireylerin gereksinimleri doğrultusunda hizmet sunmak üzere bireysel 

farklılıkları dikkate alarak planlanmaktadır. Ancak genel eğitim sistemi, bireysel 

farklılıkları belli sınırlar dâhilindeki olağan ya da ortalama yeterlik ve kapasitesine 

sahip bireylerin gereksinimlerini karĢılayacak Ģekilde düzenlenmiĢtir. Her toplumda 

normal geliĢim gösteren sağlıklı bireyler yanında mutlaka bireysel ve geliĢim 

özellikleri ile yaĢıtlarından önemli derecede farklılık gösteren özel gereksinimli, 

diğer bir deyiĢle özel eğitime ihtiyacı olan engelli bireyler de bulunmaktadır (Doğru, 

2004).B 

Bireyin topluma uyumunda önemli bir nokta olan uyumsal davranıĢ birikimi 

açısından birçok engele sahip bireyler yetersizlik göstermektedir. Bu yetersizlikleri 

bireyin topluma sosyal uyumu güçleĢtirmekte, gerekli eğitsel ve psikolojik önlemler 

alınmadığı taktirde imkansız hale gelebilmektedir (Ġlhan, 2008:315). Ancak, 

engelliler için beden eğitimi ve sporu yaygınlaĢtırma stratejileri çerçevesinde 

toplumu bilinçlendirmek açısından yapılan tüm çalıĢmaların web siteleri, makaleler, 

panolar, broĢürler, kartlar vb. Ģeklinde yazılı bir ürün haline dönüĢtürülmesi engelli 

bireylerin toplum tarafından kabulünde etkili olacaktır. Basınla yapılacak ortak 

çalıĢmalar, engelli bireyler için beden eğitimi ve spor olgusunun kitle iletiĢim 

araçları ile yaygınlaĢtırılmasına katkıda bulunur (Özer, 2010: 39). 

2.1.5.2. Okul Yöneticilerini Hazırlama 

Engelli çocukların kaynaĢtırma programına etkili bir Ģekilde katılımlarının 

sağlanması için okul yöneticilerinin eğitim idealine ve felsefesine sahip olması 

büyük önem taĢımaktadır. Ġlköğretim okullarında farklı öğrencilerin eğitimini 

destekleyen ve değer veren idareciler, baĢarılı bir kaynaĢtırma programı için kritik 

öneme sahiptirler. Gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde engelli çocukların etkili 

bir Ģekilde engelsiz arkadaĢları ile birlikte beden eğitimi ve spor dersine 

katılabileceklerine inanan ve bu yaklaĢımın çocukların sosyal, fiziksel ve motor 

gereksinimini karĢılayacağı fikrini destekleyen yöneticiler beden eğitimi ve spor 

derslerinin kalitesinin artmasında büyük rol oynarlar (Özer, 2010:77).  
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KaynaĢtırma eğitiminin baĢarısı, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, 

araç-gereç, kaynak ve destek hizmetlerinin sağlanması ve eğitimde yer alan aktörler 

arasında etkili bir iĢbirliğine bağlıdır. AĢağıda dile getirilen koĢullar kaynaĢtırma 

eğitiminin etkililiği açısından büyük önem taĢır. Okul yönetiminin kaynaĢtırmanın 

gerekliliğine inanması, özel gereksinimli öğrencilere karĢı kabul edici ve destekleyici 

olması gerekir ( Sucuoğlu, 2004:15). 

Öncelikle baĢta okul müdürü olmak üzere tüm okul personeli, özel eğitime 

ihtiyacı olan öğrencilere karĢı kabul edici ve destekleyici tutumlar sergilemeli, bu 

öğrencilerin de normal eğitim ortamlarında eğitilme hakları olduğunu kabullenip 

saygı göstermeli ve kaynaĢtırmanın yararlı bir uygulama olduğuna inanmalıdır. Özel 

eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ve aileleri daha okula kayıt aĢamasından baĢlayarak 

okul müdürü, müdür yardımcısı, rehber öğretmen, diğer öğretmenler, memurlar ve 

diğer okul personeli ile etkileĢim hâlindedir. Öğrencinin ve ailesinin kendini okula 

ait hissetmesi, öğretmenle birlikte, yukarıda sıralanan bireylerin davranıĢlarından da 

etkilenecektir (Kargın, 2004: 27). 

Ayrıca, okul yönetiminin kaynaĢtırmanın gereğine ve önemine inanması, 

kaynaĢtırma uygulaması içinde yer alan her bir unsurun iĢini kolaylaĢtıracaktır. 

Gerek öğretmenler, gerek normal öğrenciler ve gerekse diğer personelin kaynaĢtırma 

öğrencilerine yönelik tutumunun olumlu olması olasılığı artacaktır. Ayrıca, okul 

idaresinin özel eğitim personeliyle olan iĢ birlikçi tutumu, diğer öğretmenlere ve okul 

personeline model olacak ve onları olumlu yönde etkileyecektir. Okul yönetiminin 

kaynaĢtırmanın gereğine inanması, öğretmenlerin bilgilendirilmesi için yapılacak 

çalıĢmalarda, sınıflara verilecek öğrenci sayısında, fiziki ortamın hazırlanmasında, 

araç-gerecin sağlanmasında ve okul içinde bir özel eğitim öğretmeninin 

görevlendirilmesinde kolaylık sağlayabilecektir. Okul içinde öğretmenleri 

birbirlerine yardım etmeleri için teĢvik etmek, yardımcı olanları, iĢ birliği içinde 

çalıĢanları belirli Ģekillerde ödüllendirmek hem daha önce ortaya çıkmayan iĢ birlikçi 

davranıĢların ortaya çıkması olasılığını hem de okul içinde paylaĢımcı ortam olma 

özelliğini arttıracaktır (MEB, 2010:1). 

2.1.5.3. Aileleri Hazırlama 

Engelli ve normal geliĢim gösteren çocukların ailelerinin kaynaĢtırmaya 

yönelik algıları, bu ailelerin kendi çocukları ile olan iliĢkilerine bağlı olarak geniĢ bir 

çeĢitlilik göstermektedir. Ailelerin yerleĢtirme ve eğitimsel yöntemlere yönelik 



 47 

tutumları farklı, karmaĢık ve aĢırı duygusal olabilmektedir. KaynaĢtırma 

uygulamalarının baĢarıya ulaĢmasında aileler de son derece güçlü destekçiler 

olabilirler. Bu nedenle sınıftaki tüm velilerin sınıf öğretmeni ile iĢ birliği içinde 

olması gerekir (Batu, 2000:35). 

KaynaĢtırma programlarının en zor bölümü, normal geliĢim gösteren 

çocukların ailelerinin hazırlanmasıdır. Birçok normal geliĢim gösteren çocukların 

aileleri çocuklarının aldığı eğitimin tehlikeye girmeyeceğine inandıklarında, 

kaynaĢtırma çabalarına destek vermektedirler. Normal geliĢim gösteren çocukların 

aileleri, öğretmenin bütün zamanını ve çabasını özel gereksinimi olan engelli 

öğrencilerin saldırgan davranıĢlarını ve yetersiz öğrenme davranıĢını taklit 

edebileceğini, özel gereksinimi olan çocuğun saldırgan ve reddedici davranıĢlarının 

kendi çocuklarının eğitimini ve güvenliğini tehlikeye atacağını düĢünerek 

kaynaĢtırma eğitimi konusunda kaygılanmaktadırlar (Özer, 2010:78).    

Normal geliĢim gösteren çocukların ailelerinin kaynaĢtırmaya 

hazırlanmasında izlenmesi gereken en önemli birincil strateji, ilk olarak kademeli bir 

Ģekilde orta düzeyde engele sahip çocukların programa yerleĢtirilmesidir. Eğer 

normal çocukların eğitiminin tehlike altında olmadığını görürlerse onlarla 

ilgilenerek, kaynaĢtırmayı desteklemeye daha yatkın olacaktır. Diğer önemli strateji 

ise, özel gereksinimi olan ve normal çocuklara sahip ailelere ortak endiĢeleri ve 

düĢüncelerini paylaĢabilecekleri iyi organize edilmiĢ toplantı olanağı sağlanmasıdır. 

Aileler, özel gereksinimi olan çocuğa sahip ailelerin korkuları, gereksinimleri, 

hayalleri ve beklentileri hakkında bilgi sahibi olurlarsa ayrımcı tavırlarını aĢarak 

paylaĢımcı olabilirler (Akçamete, 2010:128). 

Engeli olan bir kiĢi bireysel özellikleri, doğal ortamı, kültür ve sosyal çevre 

ile etkileĢimi sonucunda yetersiz duruma gelir. Çocuğun ilk karĢılaĢtığı çevrenin aile 

olması ve engelin çevreyle etkileĢimi konusunun öncelikli olarak ailede 

gerçekleĢtiğinden hareketle zedelenme-yetersizlik- çevreyle etkileĢim-engel iliĢkisi 

de öncelikle aile içinde kurulmaktadır. Bu zincirin kırılması ise ailelere 

gereksinimleri doğrultusunda çeĢitli hizmetlerin sunulmasıyla olası olacaktır. Aileleri 

hazırlama kapsamında aile eğitiminin genel amacı Ģöyle sıralanmaktadır (Sarı, 

2003:144).   

 Ailenin engel çocuğunu kabulünü sağlamak, 

 Ailenin haklarını ve sorumluluklarını anlamasını sağlamak, 

 Aile ile iĢ birliği yapmak, 
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 Ailenin belli programları uygulamasını sağlamak, daha verimli bir eğitim 

ortamı haline getirmek, 

 Aileyi diğer kaynaklar hakkında bilgilendirmek. 

Özel eğitime muhtaç çocukların aileleri ile çocukların gitmekte olduğu okul 

arasındaki iliĢkiler çocuğun eğitsel, akademik geliĢiminde ve okul temelli etkinlikler 

çok önemlidir. Aileler çocuklarının özel eğitim ihtiyacının ne olduğu konusunda 

okulla ilk iliĢkileri için farklı bir tepki gösterebilirler. Bazıları, bu tür problemlerin 

varlığından bilgi sahibi olabilecek ve hatta çocuğa yardım edebilmek için gerekli 

olanları yapmada okulla iĢbirliği konusunda ilgili ve istekli olacaktır. Bazı aileler için 

çocuğun özel eğitime ihtiyacı olduğu düĢüncesi çok ĢaĢırtıcı olabilir veliler çocuğu 

suçlayabilirler. Dolayısıyla aileler sınıf öğretmenleri için gerekli birçok yararlı 

bilgiye sahiptirler. Sınıf öğretmenleri aileleri dinlemeye hazırlıklı olmalı ve çocuğun 

evdeki davranıĢları, bebeklikten itibaren geliĢimi ve çocukların karĢılaĢtığı 

problemlere ailelerin bakıĢ açısı ve çocuğun okula karĢı nasıl tepki gösterdiği 

konusunda ailelerden bilgi almaları gerekir (Sarı, 2003:145). 

2.1.5.4. Çocukları Hazırlama 

KaynaĢtırmanın en önemli yararı doğrudan engelli çocuğa iliĢkindir. Refleks 

davranıĢlar dıĢında insan davranıĢlarının hemen tamamı öğrenme sonucunda elde 

edilen davranıĢlardır. Çocuklar çevrelerindeki akranlarını ve yetiĢkinleri gözleyerek 

ya da onların davranıĢlarını öykünerek davranıĢlarını biçimlendirir, yeni davranıĢlar 

edinirler. Dolayısıyla çocuk, normal ortamlar içerisinde olağan insanlarla birlikte 

olduğu ölçüde toplumun beklentilerine uygun davranıĢları edinme olanağını elde 

edebilecektir (Batu, 2000:45). 

Diğer taraftan, ayrı eğitim kurumlarında normal yaĢam ortamlarından uzak 

olarak yaĢamını sürdüren, okulda geçen zamanın çoğunu kendisi gibi engelliler 

arasında geçiren çocuğun bu tür davranıĢlar edinmeleri güç olabilecektir. Özel 

eğitimde özel sınıf ya da okul uygulamalarının en çok eleĢtirildiği konu budur. Diğer 

yandan, engelli çocukların akademik ve sosyal geliĢimleri yönünden, kaynaĢtırma 

programlarıyla ayrı eğitim programlarını karĢılaĢtıran araĢtırmalar genelde 

karĢılaĢtırma programlarının lehinde sonuçlar vermektedir. KaynaĢtırma 

programlarının yararlarına yalnızca engelli çocuklar yönünden bakmak yanlıĢ 

olabilir. Normal çocuklar da kaynaĢtırma programlarından pek çok yönde 

yararlanmaktadırlar. Birincisi, ileriki yaĢamlarında birçok ortamda 
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karĢılaĢabilecekleri engelli çocukları önceden tanıma ve anlamaları mümkün 

olabilecektir. Ġkincisi, kaynaĢtırma ortamlarında bireysel farklılıkları daha kolaylıkla 

fark edip, anlayabileceklerdir. Bunun sonucu olarak gerçekçi bir kimlik geliĢtirme 

Ģansları yüksek olacaktır. Konuya sınıftaki eğitimin niteliği açısından bakıldığında, 

sınıfa yerleĢtirilen engelli çocuğun öğretimin dinamiğini ve bireyselliğini 

arttırabileceği söylenebilir. Engelli çocuğun normal sınıfa yerleĢtirilmesi hem engelli 

çocuğun, hem anne babanın hem de öğretmenin daha yoğun çaba ve gayretlerine 

gereksinim göstermektedir. Bir bakıma kaynaĢtırma, çocuğun gelecekteki iyiliği için 

zor olanı, güç olanı denemek olmaktadır (UlutaĢdemir, 2007: 1-2). 

Bu nedenle, kaynaĢtırma eğitimi doğru planlanırsa bütün çocuklar için birçok 

faydası olacaktır (Özer, 2010:79). Bu faydalar;  

 Özel gereksinimi olan bir sınıf arkadaĢının olması bütün sınıfın kiĢisel 

geliĢimine olanak sağlayacaktır, 

 Sınıf arkadaĢlarının, sorumluluk duyguları geliĢecek ve bu sorumluluk 

onların benlik saygılarının artmasına yol açacaktır, 

 Sınıf arkadaĢlarının, insan davranıĢlarının dağılımı ve farklılıkları ile ilgili 

bilgileri artacaktır,  

 Tıp bilimindeki ilerlemeler sonucunda, insanların daha uzun süre 

yaĢamasının sağlanması ile bir gün engele sahip olma durumunda 

yaĢamın nasıl sürdürülebileceği konusunda bilgi sahibi olacaklardır.  

 Sınıf arkadaĢları, yaĢama sevinci ile dolmuĢ ve baĢarılı bir Ģekilde 

engellerini aĢmıĢ bir arkadaĢa sahip olmanın değerini anlayacaklardır. 

Beden eğitimi ve spor dersinde kaynaĢtırmanın, bütün çocuklar için olumlu 

bir deneyim olmasını sağlamak için, normal geliĢim gösteren çocukların engelli 

olmanın nasıl bir Ģey olduğunu anlamlarını sağlamak mükemmel bir ilk adımdır 

(Özer 2010:80). Beden eğitimi ve spor dersinde aĢağıda belirtilen bazı aktivitelerin 

yapılması bu amacı gerçekleĢtirmeye katkıda bulunabileceği düĢünülmektedir. 

 Tekerlekli sandalye ile derse katılmak, 

 Yakalamaca oyununu oynarken tek parmaklı eldiven giyme, 

 Salonda ya da dıĢarıda oynanan oyunlarda iletiĢim ile sadece jest, mimik 

ve el-kol hareketleri kullanma, 

 Oyun oynamaya çalıĢırken kulaklık ile duymayı engelleme, 



 50 

 Göz bandı takarak, oyun alanı içerisinde yürüme ve her bir aracı 

kullanmalarına yardımcı olma, 

 Koltuk değneğinden destek alırken topa vurma (Kelly, 2006:56). 

  Dominant kolunu sabitleyerek, diğer kolu ile top yakalama, atma ve 

sürme becerilerini uygulama, 

 Öğretmen dersi sadece iĢaret dili kullanarak iĢlemesi 

2.1.5.5. Sınıf Öğretmenlerini Hazırlama 

Sınıf öğretmenleri atanırken özel eğitimle ilgili çalıĢmalarını baĢarabilme 

yeteneğinin göz önüne alınması gerekir ve özel eğitimde çalıĢmayı baĢaran bir 

öğretmenin sınıfın geri kalanı içinde iyi bir öğretmen olduğunu söylemenin doğru 

olacağına inanılmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin çalıĢmaları bireyselleĢtirme ve çocuk 

baĢarana kadar öğrenmeyi küçük parçalara bölebilme yeteneğine ihtiyacı vardır. 

Ancak ülkemizde hala her öğretmen yetiĢtiren tüm fakülte ve anabilim dallarında 

çoğu öğretmen adayı öğrencilerimiz özel eğitim dersini almadan programı 

tamamlayıp öğretmenliğe atanmaktadır. Bu durum engelli çocukların programdan 

okullarını terk ederek ayrılmasına neden olan faktörlerin ilk sıralarında yer 

almaktadır (Sarı, 2003:162). 

  Sınıfında kaynaĢtırma öğrencisi bulunan öğretmenlerin özür türleri ve 

özellikleri konusunda bilgilenmelidir. Sınıfındaki kaynaĢtırma öğrencisinin özel 

eğitim aldığı diğer kurum kuruluĢ ve öğretmenlerle sürekli iĢ birliği içinde olmalıdır. 

Aile eğitimi konusunda bilgilenmeli ve ailelerin kaynaĢtırma eğitiminin önemini 

kavramalarında bilinçlenmelerini sağlayıcı toplantı, etkinlik ve özel görüĢmeleri 

düzenlemelidir. Sınıfındaki diğer öğrencileri kaynaĢtırma öğrencisi ya da 

öğrencilerinin farklılığı ve bu farklılıklara saygı duyulması gerektiği konusunda 

bilgilendirmelidir. Sınıf içi koĢulları kaynaĢtırma öğrencisinin ihtiyaç duyduğu 

Ģekilde engeline göre düzenlemelidir. Öğreteceği becerileri, kaynaĢtırma öğrencileri 

için de diğer çocuklarda olduğu gibi bireysel özelliklerine uygun Ģekilde, basitten 

karmaĢığa, kolaydan zora düzenlemesi konusunda bilgilenmeli ve bunu 

uygulamalıdır. Öğretmen, sınıf içi ve dıĢı öğretim sürecinde öğrencilerin 

öğrenmelerini kolaylaĢtıracak ve öğrenmenin kalıcı olmasını sağlayacak öğretim ve 

değerlendirme metotları hazırlamalıdır. KaynaĢtırma öğrencilerinin 

değerlendirilmesinde, bireysel özelliklerine uygun Ģekilde düzenlemeler yapmalıdır. 

Değerlendirmede öğrencinin yapamadıklarını değil, yapabildiklerini ortaya çıkarmak 
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en doğru yoldur. Özel gereksinimleri olan çocuklar için bulundukları geliĢim düzeyi, 

sahip oldukları ve olmadıkları beceriler, ailenin destekleme olanaklarını göz önünde 

tutularak ve baĢarılı olma Ģansını koruyarak ev ödevleri vermelidir. KaynaĢtırma 

öğrencisiyle birebir ilgilenmesi, ona özel çalıĢmalar vermesi, bu öğrencinin sınıf 

içindeki diğer normal akranlarıyla oluĢabilecek sosyal etkileĢim deneyimlerini 

kısıtlayabilir bunu önlemek için de “büyük ve küçük grup” uygulamasına gitmelidir 

(Batu, 2000:35-36).   

Dolayısıyla, beden eğitimi ve spor öğretiminde, yetersiz malzeme ve 

olanaklar ile öğretmenlere sağlanmayan mesleki geliĢim fırsatları da hem beden 

eğitimi ve spor hem de okulun diğer bedensel etkinlik programlarını etkilemektedir. 

Birçok sınıf öğretmeninin üniversite veya hizmet içi eğitiminden kaynaklanan 

eksiklik de, beden eğitimi ve spor öğretimine yönelik tutumlarını olumsuz 

etkilemektedir. Ayrıca sınıf öğretmenleri için beden eğitimi ve spor dersinin önemi 

diğer derslerle kıyaslandığında daha az olmakla birlikte, nitelikli bir beden eğitimi ve 

spor dersinin hazırlığı ve öğretimi öğretmenin diğer sorumluluklarından feragat 

ederek çok fazla zaman ve enerji harcamasını gerektirmektedir (Pehlivan, 2005:51).  

Düzenli ve sürekli beden eğitimi ve spor uygulamalarının sonuç vereceği 

çalıĢmalar planlanırken; kaynaĢtırma eğitimi kapsamında eğitimci olarak sınıf 

öğretmenleri; engellilerin bireysel farklılıklarını göz önüne almalı, uygun ortam 

sağlayarak normal spor eğitimi alan bireylerle aynı spor alanlarında eğitim vermeli, 

hedefler ve ulaĢılması istenen amaçlar bireylerin gereksinimlerini karĢılayacak 

düzeyde gerçekçi olarak ortaya koymalı, öğretimde uygun öğretim yöntemleri ve 

konular seçmeli, titizlikle uygulamalıdır. Öğrencilerin ilgi ve isteklerini canlı 

tutabilmek ve spor yapmalarını cazip hale getirebilmek için uygun ve hoĢa giden 

araç-gereç seçmeli, olumlu otorite kullanmalı, ödüllendirme sistemi ve net bir 

disiplin anlayıĢını kurarak benimsetmeli ve yaptığı spor uygulamalarının beklediği 

hedeflere ulaĢıp ulaĢmadığını da değerlendirebilmelidir (Koparan, 2003:155). 

Ġlköğretim okullarındaki engelli çocuklar için düzenli beden eğitimi ve spor 

dersinin faydaları yıllardır vurgulanmasına rağmen, maalesef pek çok sınıf öğretmeni 

beden eğitimini etkili bir Ģekilde yürütecek güven, öğretim ve zaman eksikliği 

yüzünden beden eğitimi ve spor dersinden kaçınabilmekte ya da beden eğitimi ve 

spor ile ilgili yeni fikirleri kendi bilgi ve uygulamalarına katmayı reddeden veya bu 

fikirlere kayıtsız kalan sınıf öğretmenleri, terk edilmiĢ, güncel olmayan bilgi ve 

uygulamaları sürdürebilmektedir (Güven ve Yıldız, 2010:423). 



 52 

Bu nedenle, engelli çocukların sınıf içi davranıĢları, öğretmenin çocukların 

bireysel farklılıklarını anlama ve kabul etme becerisinin sınıf öğretmenlerinin 

çocuklara karĢı tutum ve davranıĢlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Engelli 

öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersinde normal öğrencilerle kaynaĢtırılması 

konusunda sınıf öğretmenlerine daha olumlu bakıĢ açısı kazandırabilmek için 

bilgilendirici eğitim çalıĢmalarının etkili olduğu ve beden eğitimi ve spor dersi 

konusunda kaynaĢtırma programının baĢarılı olabilmesi için sınıf öğretmenlerine 

hizmet içi eğitimin verilmesinin gerekli ve önemli olduğu vurgulanmıĢtır (Battal, 

2007: 43). 
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2.2. ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR 

2.2.1. Yurt Ġçi AraĢtırmalar 

Ülkemizde, engellilerin toplumla bütünleĢtirilmesi, fırsat eĢitliğinin 

sağlanması ve özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması gibi konularda geliĢmeler 

görülmeye baĢlamasına rağmen, sıklıkla dile getirilen sorun oluĢturulan mevzuatın 

tam manasıyla hayata geçirilememesidir. Özel eğitimin yaygınlaĢtırılması sürecinde 

sayıları her geçen gün artan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, engelli çocuk 

nüfusunun önemli oranına hizmet vermektedir. Ġlhan ve Suveren (2007), özel eğitim 

ve rehabilitasyon merkezlerinin sadece % 10‟unda beden eğitimi ve spor 

aktivitelerinin program dahilinde yer aldığını belirtmektedir. 

 Biçer (2000) yaptığı araĢtırmasında iyi planlanmıĢ bir beden eğitimi ve spor 

ders programının engelli çocukların fiziksel, zihinsel, psikolojik, psiko-motor gibi 

tüm geliĢim alanlarını olumlu etkilediği sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Koparan (2003) “özel ihtiyaçları olan çocuklarda spor” adlı araĢtırmasında 

engelli kiĢiler için spor, öncelikle topluma adaptasyonları gerçekleĢtirmek ve kendi 

kendine yetebilme duygusunu ortaya çıkarmak için uygulanan rehabilitasyon 

programları içinde yer almıĢtır. Bu araĢtırmanın sonuçlarına göre; çocuğun temel 

eğitiminde önemli bir yeri olan beden eğitimi ve spor dersleri özel ihtiyaçları olan 

çocukların eğitiminde de daha önemli bir düzeyde yer almaya baĢlamıĢtır. Beden 

eğitimi derslerinde yer alacak olan uygulamaların normal çocukların eğitim 

programlarında olduğu gibi engelli çocukların eğitim programlarındaki spor 

faaliyetlerinin engelli bireyin topluma kabul görmesini kolaylaĢtırarak sosyal 

uyumlarına olumlu etki ettiğini göstermektedir. 

Kaya (2003) yılında “ilköğretim okulu yöneticilerinin, sınıf öğretmenlerinin 

ve rehber öğretmenlerin kaynaĢtırma ile ilgili bilgi, tutum ve uygulamalarının 

incelenmesi” konulu araĢtırma sonucuna göre; okul yöneticileri, sınıf öğretmenleri ve 

rehber öğretmenleri kaynaĢtırma uygulamasının gerekli ve yararlı olmadığı seklinde 

olumsuz tutumlara sahip oldukları söylenmektedir. Bu farklılık teorik derslerde 

özellikle uyum sorunu ve öğrenme güçlüğü olan öğrenciler açısından daha zor 

olmakla birlikte beden eğitimi dersi engelli bireylerin geliĢimi açısından olumlu 

yönde büyük bir potansiyele sahip olduğu belirtilmiĢtir. 

Yiğiter (2005) “Sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğüne iliĢkin bilgi 

düzeyleri ile özel öğrenme güçlüğü olan çocukların kaynaĢtırılmasın yönelik 

tutumları arasındaki iliĢkinin incelenmesi” baĢlıklı araĢtırmanın bulgularına göre; 
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sınıf öğretmenlerinin, özel öğrenme güçlüğüne iliĢkin bilgi düzeylerinin; yaĢ, 

cinsiyet, özel öğrenme güçlüğüne iliĢkin bilgi alıp almama, çalıĢılan sektör, 

sınıfındaki öğrenci sayısı ve özel öğrenme güçlüğüne iliĢkin bilgilerini yeterli bulup 

bulmama değiĢkenlerine göre, özel öğrenme güçlüğü olan çocukların 

kaynaĢtırılmasına yönelik tutumlarının ise, özel öğrenme güçlüğü olan bir yakını 

olup olmama ve özel öğrenme güçlüğü konusunda bilgilerini yeterli bulup bulmama 

değiĢkenlerine göre farklılaĢtığı bulunurken, özel öğrenme güçlüğüne iliĢkin bilgi 

düzeyleri ile özel öğrenme güçlüğü olan çocukların kaynaĢtırılmasına yönelik 

tutumları arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. 

            Sümer (2006) yapmıĢ olduğu çalıĢmada, iĢitme engelli öğrencilerin beden 

eğitimi ve spor dersinde karĢılaĢtıkları sorunların öğretmen görüĢleri alınarak tespit 

edilmesi amacıyla yapılmıĢtır. ĠĢitme engelli öğrencilerin beden eğitimi ve spor 

derslerinde sorunlarla karĢılaĢıp karĢılaĢmadığı, eğer karĢılaĢıyorlarsa bu sorunların 

neler olduğuna dair sorulara öğretmen görüĢleri alınarak cevap aranmaya 

çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmanın bulgularına göre;  anketin I. bölümünde öğretmenlerinin 

yarısının kendi isteğiyle atandığı, diğer yarısının ise, istek dıĢı atama ile okullarda 

görev yaptıkları ortaya çıkmıĢtır. Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin büyük 

çoğunluğunun bu okullarda çalıĢmaktan memnun olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılım düzeyi ise yüzde 21.6 dır. 

Örgencilerle iletiĢim türüne baktığımızda yarısından fazlasının iĢaret dili, iĢitsel-

sözel, dudaktan okuma yöntemlerini bir arada kullandığını belirtmiĢlerdir. Anketin 

II. bölümüne bakıldığında ise, beden eğitimi ve spor (BES)  derslerindeki en büyük 

sorunun, okullardaki tesis eksikliği ve BES derslerinin saat sayısının amaçların 

kazanımı açısından yetersiz olduğu görülmüĢtür. Öğrencilerin BES dersinde denge 

problemi yasamadıkları, BES dersine çok ilgili oldukları ve bu dersi sevdikleri 

gözlenmiĢtir. 

Kara (2007) yaptığı bir çalıĢmada; ilköğretim sınıf öğretmenlerinin beden 

eğitimi dersi öğretiminde, kendi yeterliklerini değerlendirme ölçeğinden elde edilen 

bilgiler doğrultusunda, beden eğitimi dersi öğretimine iliĢkin yeterlik düzeylerinin 

belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaçla, Ġstanbul ili ilköğretim okullarında görev 

yapmakta olan sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersi öğretimine iliĢkin yeterlik 

düzeyleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersi 

öğretiminde kendi yeterliklerini değerlendirmelerine iliĢkin ölçüm aracında yer alan 

sorulara verdikleri yanıtların, demografik özellikleri açısından incelendiğinde, 
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öğretmenlerin mezun oldukları okulun türü, beden eğitimi dersinin uygulamalı ve 

teorik ders olarak alınıp alınmadığı durumları ile cinsiyetlerinin verilen sorulara etki 

ettiği, istatistiğinin anlamlı sonuçlar ortaya koyduğu, buna karĢılık kıdem ve 

okutulan sınıfın türünün istatistiksel anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.  

Ġlhan (2008) yılında, düzenli olarak yapılan beden eğitimi ve spor 

etkinliklerinin eğitilebilir zihinsel engelli çocukların sosyalleĢme düzeylerinde etkili 

olup olmadığını belirlemek amacıyla bir çalıĢma yapmıĢtır. Bu çalıĢmada, 

araĢtırmaya 8-11 yaĢları arasında, özel eğitim alan toplam 16 eğitilebilir zihinsel 

engelli çocuk katılmıĢtır. Bunlardan 8‟i uygulama, 8‟i kontrol grubunu 

oluĢturmuĢtur. Uygulama grubuna haftada 2 gün birer saat, içerik olarak; ısınma 

hareketleri, iĢlevsel egzersizler ve sportif oyunlar bölümlerinden oluĢan özel beden 

eğitimi ve spor programı, 18 hafta boyunca uygulanmıĢtır. AraĢtırma “ön test – son 

test kontrol gruplu deneme modelinde” desenlenmiĢtir. Anket 18 haftalık program 

öncesinde ve sonrasında çocukların annelerine uygulanmıĢtır. Bu çalıĢma sonucunda; 

beden eğitimi ve spor etkinliklerinin doğal ortamı içinde bulunan tüm bireyleri farklı 

Ģekillerde etkilemekte ve tüm geliĢim boyutlarını desteklemektedir. Eğitimin 

vazgeçilmez unsuru olan beden eğitimi ve sporun eğitilebilir zihinsel engelli 

çocukların sosyalleĢmeleri yolunda etkin bir unsur olduğu belirginleĢmiĢtir. 

 Arslan (2008) Sınıf Öğretmenlerinin Ġlköğretim Birinci Kademe Beden 

Eğitimi Ders Programlarına ve Beden Eğitimi Dersine ĠliĢkin GörüĢleri ile ilgili 

yapılan çalıĢmanın sonuçlarına göre; Sınıf öğretmenlerinin “Okul Sağlık Ġndeksi-

Beden Eğitimi Ölçeği” puanlarında, hizmet yılına göre anlamlı bir fark tespit edilmiĢ 

(p<0.05); cinsiyete ve mezun oldukları bölüme göre ise anlamlı bir farka 

rastlanmamıĢtır (p>0.05). “Beden Eğitimine ĠliĢkin KiĢisel GörüĢler Anketi” 

sonuçlarına göre, sınıf öğretmenlerinin % 88.2‟si ilköğretimin birinci kademesinde 

beden eğitimi derslerinin islenmesinin önemli olduğuna inanmakta; % 54.4‟ü beden 

eğitimi dersi iĢlemek istemekte; % 86.1‟i bedensel olarak aktif olmayı sevmekte; % 

78.1‟i kaliteli bir beden eğitimi dersinin öğrencilerin akademik performansı üzerinde 

olumlu bir etkisi olduğunu kabul etmekte ve % 23.8‟i de beden eğitimi dersi islemek 

için kendisini yeterli görmektedir. Ankette yer alan ifadelerde tercih edilen 

seçeneklerden bazılarında, sınıf öğretmenlerinin cinsiyetine, hizmet yılına ve mezun 

oldukları bölüme göre istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuĢtur (p<0.05). Sınıf 
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öğretmenlerinin beden eğitimi ders programlarına iliĢkin görüĢlerinin olumlu 

olmadığı söylenebilir. 

Sanioğlu ve ark (2008) tarafından yapılan çalıĢmada ise, ilköğretim 

okullarındaki özel eğitim sınıflarında görevli öğretmenlerin beden eğitimi ders 

programı ile ilgili görüĢlerinin değerlendirilmesi (Konya ili örneği) araĢtırılmıĢtır. 

Ġlgili araĢtırmada eğitilebilir çocukların beden eğitimi ve spor uygulamalarının 

program, ortam, eğitimci, araç-gereç ve süre gibi tüm eğitimi oluĢturan unsurlar 

açısından incelenmesi ele alınmıĢtır. Elde edilen araĢtırma bulgulara göre; beden 

eğitimi derslerini yürüten öğretmenlerin beden eğitimi branĢı öğretmeni olmadıkları, 

özel eğitim sınıflarında görevli öğretmenlerin yarıya yakını (% 47) sekiz haftadan 

daha fazla hizmet içi eğitim kursuna katıldıklarını belirtmektedir. Bu sonuca göre, 

hizmet içi kursların bu alanda çalıĢan ve çalıĢmak isteyen kiĢilere zorunlu olmaması 

kurslara baĢvuruları azalttığı, kurslarda verilen eğitimin yetersiz olduğu da 

görüĢmelerimiz sonucunda ortaya çıkmaktadır. Özel eğitim sınıflarında beden 

eğitimi ve spor dersine giren öğretmenlerin büyük çoğunluğu, eğitilebilir çocukların 

beden ve ruh sağlıklarını koruma yollarını öğrenebilmesi ve geliĢtirebilmesi için 

temel alıĢkanlıklar kazanması ile ilgili genel amacın davranıĢlarından kendi kendine 

birçok etkinliklerde bulunma isteği uyandırılması gerektiğini belirtmektedirler. 

Çevirim (2009) yüksek lisans tezi çalıĢmasında engellilerde beden eğitimi ve 

spor dersinin programdaki yeri ve işlenişinin değerlendirilmesi ile ilgili olarak 

beden eğitimi öğretmenlerinin görüĢlerine baĢvurmuĢtur. Gerek eğitim, öğretim 

programının uygulanabilirliği, gerek fiziki olarak okul, sınıf ve salon Ģartlarının 

uygunluğu yönünden, gerekse de sosyal ve ekonomik imkânsızlıklardan dolayı hem 

beden eğitimi derslerini veren öğretmenler hem de engelli öğrenciler eğitim 

dönemleri içerisinde programın uygulanabilirliğiyle ilgili sorunlarla 

karsılaĢmaktadırlar. AraĢtırma sonucunda da engelli okullarında, öğrencilerin engel 

durumlarına göre, beden eğitimi programlarının kısıtlı imkanlar ve fiziki Ģartlar 

dahilinde uygulanabilir olduğu ve programın engellilere yönelik bir programdan 

ziyade normal eğitim veren ilköğretim okulları beden eğitimi programlarında daha 

uygulanabilir olması dikkat çekici olmasıyla beraber, beden eğitimi derslerine giren 

öğretmenlerin programı iĢleyiĢlerinde güçlüklerle karĢılaĢmalarına sebep olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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 Güven ve Yıldız (2010) sınıf öğretmenlerinin ilköğretim I. kademede beden 

eğitimi dersinden beklentileri ile ilgili yapmıĢ oldukları araĢtırma sonucuna göre; 

sınıf öğretmenleri beden eğitimi derslerini verimli iĢleyemediğinden, beden eğitimi 

derslerine ilköğretim I. kademede beden eğitimi öğretmenlerinin girmesinin dersin 

genel ve özel amaçlarına ulaĢılmasını sağlayacağı, bunun mümkün olmaması 

durumunda ise sınıf öğretmenlerinin düzenli olarak beden eğitimi dersiyle ilgili 

hizmet içi eğitim kurslarına ve seminerlere alınmasının ve dersleri beden eğitimi 

öğretmenleri ile iĢ birliği içerisinde iĢlemelerinin ilköğretim I. kademede beden 

eğitimi dersinin amacına ulaĢmasına katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 

 Yıldız ve ark. (2011) yaptıkları bir çalıĢmada; öğretilebilir zihin engelliler 

okullarında beden eğitimi ve spor derslerini yürüten öğretmenlerin karĢılaĢtıkları 

problemler ve çözüm önerileri değerlendirilmiĢ ve sonuç olarak; okullarda spor 

salonu ve araç-gereç eksikliği olduğunu; hem bu derse giren öğretmenlerin hem de 

beden eğitimi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim kursları ile geliĢtirilmesinin; zihin 

engelli öğrencilerin özelliklerine uygun beden eğitimi dersi öğretim programı 

hazırlanmasının; öğrencilerle grup olarak değil birebir çalıĢılmasının ve okullarda 

fizik tedavi uzmanlarının görevlendirilmesinin gerekli olduğunu ortaya koymuĢtur. 

 Yine Yıldız ve ark. (2011) öğretilebilir zihin engelliler okullarındaki beden 

eğitimi ve spor derslerinin etkililiğini değerlendirmek amacıyla gerçekleĢtirmiĢ 

oldukları araĢtırma sonuçlarına göre; genel olarak beden eğitimi derslerinde zihin 

engelliler sınıf öğretmenlerinin kendilerini yeterli buldukları, sınıf öğretmenlerinin 

ise yeterli bulmadıkları belirlenmiĢtir. Ayrıca spor salonu ve araç-gereç eksikliği 

nedeniyle her iki öğretmen grubunun da beden eğitimi ve spor derslerini verimli bir 

Ģekilde iĢleyemedikleri tespit edilmiĢtir. 

 Pepe ve ark.(2011)‟nın yapmıĢ olduğu survey tarama modelinde bir araĢtırma 

olup, özel eğitimde beden eğitimi ve spor uygulamalarının ortaya konması amacıyla 

yapılmıĢtır. Verilerin elde edilmesi için araĢtırma kapsamında bulunan örneklem 

grubundan 12 sınıf öğretmeni ve 3 beden eğitimi ve spor öğretmeni olmak üzere 

toplam 15 kiĢi ile görüĢülmüĢtür. Bulguların değerlendirilmesi sonucunda, araĢtırma 

kapsamındaki okullarda beden eğitimi ve spor uygulamalarına yer verildiği ancak 

spor salonu, saha ve materyallerin yeterli düzeyde olmadığı tespit edilmiĢtir.  

2.2.2. Yurt DıĢı AraĢtırmalar 

Avramidis, Bayliss, ve Bburden (2000), yaptıkları çalıĢmalarında önceden 

özel eğitim ile ilgili kurs ders veya hizmetiçi eğitim almıĢ öğretmenlerin eğitim 
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almamıĢ öğretmenlere göre kaynaĢtırmaya iliĢkin daha olumlu tutumlara sahip 

olduklarını gözlemlemiĢleridir. 

  Brittain (2004), spor aktivitelerinin engellilerin geliĢimine katkılarını 

araĢtırdığı bu çalıĢması, Sidney 2000 Olimpiyatlarına katılan bir grup atlet üzerinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu grup üzerinde spor aktivitelerinin engellilerin geliĢimindeki 

etkisi ve eğitim deneyimlerinin tüm hayatlarındaki diğer alanlar üzerindeki etkileri 

incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda bu çocukların öğrenim hayatları boyunca 

aldıkları beden eğitimi ve spor derslerinin onları güçlü, rekabetçi hale getirdiği, bu 

durumun onların engelli spor takımlarına da oyuncu olarak katılmalarını sağladığı 

belirtilmiĢtir. 

Chiang (2003) 10-14 yaĢları arasında 6 engelli ocuk üzerinde yaptığı 

çalıĢmada, bu çocuklarla normal geliĢim gösteren akranlarına 6 haftalık program 

uygulanmıĢ, bu program beden eğitimi, oyun ve müzikle danslardan oluĢmuĢtur. 

Sonuç olarak, çocuklarda paylaĢma, etkileĢim, sosyalleĢme ve öğrenme düzeylerinde 

önemli ölçüde bir geliĢme olduğu vurgulanmıĢtır.  

Ġlköğretim I. kademe okullarında, öğrencilerin engel durumlarına göre, beden 

eğitimi ve spor derslerinin kısıtlı imkanlar ve fiziki Ģartlar dahilinde uygulanabilir 

olduğu ve programın engellilere yönelik bir programdan ziyade normal eğitim veren 

ilköğretim okulları beden eğitimi ve spor programlarında daha uygulanabilir olması 

nedeniyle, beden eğitimi derslerine giren sınıf öğretmenlerin beden eğitimi ve spor 

dersi iĢleyiĢlerinde güçlüklerle karĢılaĢmalarına sebep olmaktadır. Yapılan 

araĢtırmada, programdan, öğretmenden, araç-gereç ve fiziki koĢullardan, okul 

yönetiminden, beden eğitimi dersinde engelli öğrencilerin kaynaĢtırılmasından ve 

sınıf öğretmenliği programından kaynaklanan eksikliğin giderilmesinde önemli 

katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz. 
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

 Bu bölümde, araĢtırmanın modeli, evren, veri toplama aracının geliĢtirilmesi, 

veri toplama aracının uygulanması, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması yer 

almaktadır. 

3.1. AraĢtırma Modeli (Deseni) 

 Bir araĢtırmanın yürütülme sürecinde tüm soruların yanıtını deneysel 

çalıĢmalarla belirlemek mümkün değildir. Özellikle aksaklıkların ve eksikliklerin 

belirlenmesi sürecinde; konu alanı ve program geliĢtirme uzmanlarının, 

öğretmenlerin, velilerin, yöneticilerin görüĢlerine baĢvurulması sorunların tespiti 

açısından önemlidir. ÇalıĢmada sınıf öğretmenlerinin engellilerde beden eğitimi ve 

spor dersini etkileyen sorunlara iliĢkin öğretmen görüĢlerine baĢvurulmuĢtur. 

Ġlköğretim I. kademede görev yapan sınıf öğretmenlerinin engellilerde beden eğitimi 

dersini etkileyen sorunlara iliĢkin görüĢlerini incelemeyi amaçlayan bu araĢtırmanın 

gerçekleĢtirilmesinde tarama modelinde betimsel bir çalıĢmadan yararlanılmıĢtır. 

Tarama modeli, geçmiĢte ya da halen var olan bir durumu var olduğu Ģekliyle 

betimlemeyi amaçlayan araĢtırma yaklaĢımıdır. AraĢtırmayı konu alan olay, birey ya 

da nesne, kendi koĢulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalıĢılır. Onları 

herhangi bir Ģekilde değiĢtirme, etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 2008:77). Bu 

yönteme dayanan araĢtırmalarda durum nedir, neredeyiz, ne yapmak istiyoruz, 

nereye, hangi yöne gitmeliyiz, nasıl gideriz gibi sorulara mevcut zaman kesiti içinde 

olduğu düĢünülen verilere dayanılarak yanıt bulmak istenir (Kaptan, 1993:59). 

 Bu araĢtırmada ilköğretim I. kademede (1-5.sınıflar) engellilerde beden 

eğitimi ve spor dersini etkileyen sorunların incelenmesine iliĢkin yaklaĢımının 

benimsenmesi suretiyle anket hazırlanmıĢ, ilköğretimde bu dersin öğretimini yapan 

sınıf öğretmenlerinin görüĢ ve önerilerinin derinlemesine betimlenmesine ve 

programın incelenmesine çalıĢılmıĢtır. 

3.2. AraĢtırmanın ÇalıĢma Evreni ve Örneklem 

 Bu araĢtırmanın genel evrenini, Türkiye‟de Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı 

ilköğretim I. kademede görev yapan sınıf öğretmenleri oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın 

çalıĢma örneklemini ise 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Kars il merkezindeki 
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ilköğretim I. kademede görev yapan sınıf öğretmenleri ve 75.yıl zihinsel engelliler 

öğretmenleri oluĢturmaktadır.  

 ÇalıĢma evreninin çok büyük olmaması, ulaĢmada güçlük bulunmaması ve 

daha güvenilir bilgilerin elde edileceği düĢüncesiyle araĢtırmada örneklem alma 

yoluna gidilmeyerek, anketin çalıĢma evrenini oluĢturan bütün öğretmenlere 

uygulanması düĢünülmüĢtür. Bu nedenle Kars Rehberlik ve AraĢtırma Merkezin 

(RAM) den raporlu olarak hangi okulda kaç engelli öğrenci olduğuna dair bilgi ve 

belge alınarak anket uygulamasına baĢlanılmıĢtır. Böylece araĢtırmanın çalıĢma 

evrenini 99 öğretmen oluĢturmuĢtur. AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin bağlı 

bulundukları okulların il merkezine göre dağılımı tablo: 3.1‟de verilmiĢtir. 

Tablo: 3.1. AraĢtırmanın ÇalıĢma Evreni 

No Ġl Okulun Adı Engelli Öğrencisi olan 

Öğretmen Sayısı 

1 Merkez Atatürk Ġlköğretim Okulu 5 

2 Merkez Aydın Tanrı Verdi Ġlköğretim Okulu 7 

3 Merkez BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi Ġlköğ.Okulu 4 

4 Merkez Bayram PaĢa Ġlköğretim Okulu 4 

5 Merkez Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu 2 

6 Merkez Dede Korkut Ġlköğretim Okulu - 

7 Merkez 30 Ekim Toplu Konut Ġdaresi Ġlköğ. Okulu 6 

8 Merkez Fevzi PaĢa Ġlköğretim Okulu 4 

9 Merkez Gazi Ahmet Muhtar PaĢa Ġlköğretim Okulu 3 

10 Merkez Ġsmet PaĢa Ġlköğretim Okulu 3 

11 Merkez Kazım Karabekir Ġlköğretim Okulu 3 

12 Merkez KurĢunoğlu Ġlköğretim Okulu 1 

13 Merkez Halit PaĢa Ġlköğretim Okulu 6 

14 Merkez Mehmet Akif Ersoy Ġlköğretim Okulu 5 

15 Merkez Mehmetçik Ġlköğretim Okulu 8 

16 Merkez Mihralibey Ġlköğretim Okulu 9 

17 Merkez Mustafa Kemal Ġlköğretim Okulu 6 

18 Merkez Namık Kemal Ġlköğretim Okulu 5 

19 Merkez ġh.Alb. Ġbrahim K. Oğlanoğlu Y.Ġ.B.O. 3 

20 Merkez Ziya Gökalp Ġlköğretim Okulu 5 

21 Merkez Zübeyde Hanım Ġlköğretim Okulu 2 

22 Merkez 75.Yıl Uygulama Okulu 8 

Toplam 99 
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Tablo 3.1‟de de görüldüğü gibi Kars il merkezinde sınıfında engelli öğrenci 

bulunan toplam 99 öğretmene ulaĢılmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin sınıflarında bulunan engelli öğrencilerin 

engelli grubu Tablo 3.2‟de verilmiĢtir.  

Tablo: 3.2. Engelli Öğrencilerin Engel Grupları 

 Özür Grupları Engelli Öğrenci 

Sayısı 
A Görme Engelli 1 

B ĠĢitme Engelli 3 

C KonuĢma Engelli 1 

D Bedensel Engelli ve Süreğen Hastalığı Olan  6 

E Uyum Sorunu Olan 4 

F Öğrenme Güçlüğü Olan  33 

G Zihinsel Engelli Olan 21 

H Birden Çok Engeli Olan  30 

TOPLAM  99 

 

Tablo: 3.2. incelendiğinde araĢtırmaya katılan öğretmenlerin Sınıflarında 

bulunan engelli öğrencilerin engel gruplarında dengeli bir dağılım olmadığı 

görülmektedir. Öğrencilerin özür guruplarına bakıldığında % 1,0‟i görme engelli, % 

3‟ü iĢitme engelli, %1‟i konuĢma engelli, % 6,1‟i bedensel engeli ve süreğen 

hastalığı olan, % 4‟ü uyum sorunu olan, % 33,4‟ü öğrenme güçlüğü olan, % 21,2‟si 

zihinsel engelli iken % 30,3‟ü ise birden çok engele sahip olduğu belirlenmiĢtir. 

3.3. Örneklemdeki Öğretmenlerinin KiĢisel Özellikleri 

 AraĢtırmada öncelikle araĢtırma örneklemini oluĢturan 99 öğretmenin; 

cinsiyeti, medeni durumu, görev yaptığı kurum, en son mezun olduğu eğitim 

kurumu, öğretmenlikteki kıdem yılı, engelli öğrenci sayısı, özür grubu durumlarını 

belirten yüzdelik ve frekans dağılımı belirtilmiĢtir. Örneklem grubunu oluĢturan 

öğretmenlerin kiĢisel özelliklerine iliĢkin bulgular Tablo 3.3‟de yer verilmiĢtir. 

Tablo: 3.3. KiĢisel Özellikler 

DeğiĢken Kategori f % 

 

Cinsiyet 

Kadın 62 62,6 

Erkek 37 37,4 

Toplam 99 100 

 
Medeni Durum 

Evli 79 79,8 

Bekar 20 20,2 

Toplam 99 100 

Görev Yaptığı Kurum Ġlköğretim I. Kademe 91 91,9 

75. Yıl Uyg. Okulu 8 8,1 

Toplam 99 100 
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En Son Mezun Olduğu 

Eğitim Kurumu 

Eğitim Fakültesi 81 81,9 

Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu 

1 1,0 

Diğer Fakülteler 13 13,1 

Lisans Üstü 4 4,0 

Toplam 99 100 

 

Öğretmenlikteki 

Kıdem Yılı 

5 yıl ve daha az 18 18,2 

6-10 yıl 32 32,3 

11-15 yıl 25 25,3 

16-20 yıl 9 9,0 

21 yıl ve üzeri 15 15,2 

Toplam 99 100 

 

Engelli Öğrenci Sayısı 

1 67 67,7 

2 14 14,3 

3 5 5,0 

Daha fazla 13 13,0 

Toplam 99 100 

 

 

 

Özür Grubu 

Görme Engelli 1 1,0 

ĠĢitme Engelli 3 3,0 

KonuĢma Engelli 1 1,0 

Bedensel Engelli ve 

Süreğen Hastalığı Olan 

 

6 

 

6,1 

Uyum Sorunu Olan 4 4,0 

Öğrenme Güçlüğü 

Olan 

33 33,4 

Zihinsel Engelli 21 21,2 

Birden Çok Engeli 
Olan 

30 30,3 

Toplam 99 100 

 

Tablo 3.3. incelendiğinde araĢtırmaya katılan öğretmenlerin % 62,6‟sı kadın 

iken % 37,4‟ü erkektir. Yine öğretmenlerin % 79,8‟i evli, % 20,2‟si ise bekardır. 

Ankete katılan öğretmenlerin % 91,9‟u ilköğretim I. kademede görev yaparken, % 

8,1‟i ise 75. Yıl uygulama okulunda çalıĢtığı görülmektedir. % 81,8‟i eğitim fakültesi 

mezunu, % 1‟i beden eğitimi ve spor yüksekokulu, % 13,1‟i diğer fakültelerden 

mezun iken, % 4‟ünün ise lisansüstü mezunudur. Görüldüğü gibi öğretmenlerin 

çoğunun eğitim fakültesi mezunu olduğu, ancak çok az kiĢinin lisansüstü eğitim 

yaptığı görülmektedir.  

Öğretmenlerin % 18,2‟si 5 yıl ve daha az kıdeme sahip iken, % 32,3‟ü 6-10 

yıl, % 25,3‟ü 11-15 yıl, % 9,1‟i 16-20 yıllık kıdeme sahip ve % 15,2‟i 21 yıl ve üzeri 

kıdem yılı bulunmaktadır. Öğretmenlerin % 67,7‟sinin sınıfında 1 engelli öğrenci, 

%14,3‟ünde 2 engelli öğrenci, % 5,0‟ de 3 engelli öğrenci ve % 13,0‟de ise 4 ve daha 

fazla engelli öğrenci bulunmaktadır. Bu sonuçlardan anlaĢıldığı kadarıyla il 

genelinde özel eğitim alt sınıflarının oluĢturulmadığı görülmektedir. Öğrencilerin 
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özür guruplarına bakıldığında % 1,0‟i görme engelli, % 3‟ü iĢitme engelli, %1‟i 

konuĢma engelli, % 6,1‟i bedensel engeli ve süreğen hastalığı olan, % 4‟ü uyum 

sorunu olan, % 33,4‟ü öğrenme güçlüğü olan, % 21,2‟si zihinsel engelli iken % 

30,3‟ü ise birden çok engele sahiptir. Sonuç olarak, öğrencilerin çoğunlukla öğrenme 

güçlüğü olan, birden çok engeli olan ve zihinsel engelli olan gruplarda yığılma 

olduğu belirlenmiĢtir.  

3.4. Veri Toplama Aracı ve GeliĢtirilmesi 

 AraĢtırma kapsamında veri toplama aracı olarak araĢtırmacı tarafından “Sınıf 

Öğretmenlerinin Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Dersini Etkileyen Sorunlara 

ĠliĢkin GörüĢlerinin Ġncelenmesi (Kars Ġli Örneği)” adlı anket hazırlanmıĢtır. Anket, 

araĢtırmacı tarafından, anket hazırlama basamakları ve yöntemleri kullanılarak bu 

alanda öncelikle literatür taraması yapılmıĢ, anket sorularının hazırlanması sırasında 

öncelikle benzeri konularda yapılan çalışmaların soru içerikleri ve sorunlar 

incelenerek önce taslak olarak hazırlanmıĢtır. Taslağa yönelik görünüĢ ve kapsam 

geçerliliğinin sağlanması için; anketteki maddelerin programdan, öğretmenden, araç- 

gereç ve fiziki koĢullardan, okul yönetiminden, beden eğitimi dersinde engelli 

öğrencilerin kaynaĢtırılmasından ve sınıf öğretmenliği programlarından kaynaklanan 

sorunlar tespit edilerek değerlendirme öğelerini örneklemesi için uzman görüĢlerine 

baĢvurulmuĢtur. 77 maddeden oluĢan anket maddelerinin birbirlerine benzerliği ya 

da yakınlığı tespit edilen 22 problemli maddesi çıkartılmıĢ ve gerekli düzeltmeler 

yapılarak 55 maddeye indirilerek ankete son Ģekli verilmiĢtir. AraĢtırma için 

kullanılan anket yedi bölümden oluĢmaktadır. Anket 55 sorulu 5‟li Likert tipi 

derecelemeli bir ankettir. AraĢtırma için kullanılan anket maddelerinin dağılımı 

Tablo 3.4‟de yer verilmiĢtir. 

Tablo: 3.4. AraĢtırma Ġçin Kullanılan Anket Maddelerinin Dağılımı 

Boyut Adı Madde Sayısı Madde Aralıkları 

KiĢisel Bilgilere Yönelik  7 1-7 

Programdan kaynaklanan sorunlara iliĢkin 10 1-10 

Öğretmene iliĢkin  16 11-26 

Araç- gereç ve fiziki koĢullara iliĢkin  4 27-30 

Okul yönetimine iliĢkin  8 31-38 

Beden eğitimi ve spor dersine iliĢkin  11 39-49 

Öğretmen YetiĢtirmeye iliĢkin  6 50-55 
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TOPLAM                                                                            55             

 

 Anketin okullardaki ilgili öğretmenlere uygulanması için izin almak üzere, 

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden onay alınmıĢ Milli Eğitim Müdürlüğüne 

baĢvurulmuĢ ve anketin uygulanması için gerekli izin onayı alınmıĢtır. 2011-2012 

eğitim-öğretim yılında görev yapan ve sınıfında engelli öğrenci bulunan 

öğretmenlerin görev yaptıkları okullara gidilerek anket birebir uygulanmıĢtır.  

3.5. Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

AraĢtırmada anket verilerinin analizi için SPSS 17.0 paket programından 

yararlanılmıĢtır. Elde edilen veriler araĢtırmanın ana problemi ve alt problemlerine 

göre analiz edilmiĢtir. Öncelikle bütün sorulara verilen cevaplar frekans (f), yüzde 

(%) ve aritmetik ortalama ( X ) kullanılarak genel durum ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. 

Anketlerden elde edilen verilerin çeĢitli değiĢkenler açısından farklılık gösterip 

göstermeme durumları tablolaĢtırılarak yorumlanmıĢtır. Ayrıca, ilköğretim birinci 

kademede görev yapan sınıf öğretmenlerinin engellilerde beden eğitimi dersinin 

program içerisindeki yeri ve uygulanıĢına iliĢkin görüĢlerinin değerlendirilmesini 

amaçlayan bu araĢtırmada kullanılan araç, likert türü beĢli dereceleme ölçeğidir. 

Dereceleme maddeleri, “her zaman”, “genellikle”, “bazen”, “nadiren” ve “hiçbir 

zaman” seçeneklerinden oluĢturulmuĢtur. Yanıtlar “her zaman”dan “hiçbir zaman”a 

ve 1‟den 5‟e doğru sayısal değerler verilerek puanlanmıĢtır. Ancak, 1, 34, 42, 47, 48, 

49‟cu maddelerin olumsuz anlam ifade etmeleri nedeni ile 5‟den 1‟e doğru bir 

puanlama yapılmıĢtır. Yapılan puanlamada yüksek puanlar olumsuz, düĢük puanlar 

ise olumlu olarak değerlendirilmiĢtir. Değerlendirme ölçeğinin puan aralığının 

hesaplanmasında en yüksek değer olan 5‟ten, en düĢük değer olan 1 çıkarılmıĢ ve 

elde edilen 4 sayısı seçenek sayısı 5 olduğundan 5‟e bölünmüĢtür. Bunun sonucunda 

.80 katsayısı bulunmuĢtur. Böylece Tablo 3.5‟te verilen ağırlıklı aritmetik 

ortalamaların değerlendirme aralığı ortaya çıkmıĢtır. 

Tablo 3.5. Ağırlıklı Aritmetik Ortalamaların Değerlendirme Aralığı 

Aralık Seçenek Aralığın Değeri Değerlendirme 

1.00-1.80 arası Her zaman “Çok olumlu” puan aralığı En üst düzey yeterlik 

1.81-2.60 arası Genellikle “Olumlu” puan aralığı Üst düzey yeterlik 

2.61-3.40 arası Bazen “Orta” puan aralığı Orta düzey yeterlik 

3.41-4.20 arası Nadiren “Olumsuz” puan aralığı Alt düzey yeterlik 
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4.21-5.00 arası Hiçbir zaman “Çok olumsuz” puan aralığı Yetersiz 

 

Anketteki aritmetik ortalamalar Tablo 3.5‟deki değerlendirme aralığı dikkate 

alınarak, ortalamanın hangi dilimde olduğuna bakılarak, anlamlandırılmıĢ ve 

bulgular yorumlanmıĢtır. 

3.6. Veri Toplama Aracının Geçerliliği ve Güvenirliliği 

Taslağa yönelik görünüĢ ve kapsam geçerliliğinin sağlanması için uzman 

görüĢlerine baĢvurulmuĢ, gerekli düzeltmeler yapılarak ankete son Ģekli verilmiĢtir. 

Veri toplama aracının geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıĢ; iç tutarlılık katsayısı 

(Cronbach Alpha Katsayısı ) α= 0,86 olarak hesaplanmıĢtır.  Ġç tutarlık katsayısı “çok 

iyi” aralığında değerlendirilmiĢtir.  
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BÖLÜM IV 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde sınıf öğretmenlerine uygulanan anketlerden elde edilen bulgular 

tablolaĢtırılmıĢtır. Daha sonra bu tablolar değerlendirilmiĢ ve gerekli yorumlar 

yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Öncelikle bütün sorulara verilen cevaplar frekans, yüzde ve 

aritmetik ortalama kullanılarak genel durum ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

4.1. Sınıf Öğretmenlerinin Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Dersini (1-

5. Sınıflar) Etkileyen Sorunlara ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin program, öğretmen, 

araç-gereç ve fiziki koĢullar, okul yönetimi, beden eğitimi ve spor dersinde engelli 

öğrencilerin kaynaĢtırılması ve öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimi ile ilgili 

değerlendirme boyutlarına iliĢkin görüĢlerini yansıtan bulgulara ve bu bulgulara 

yönelik yorumlara yer verilmiĢtir. 

4.1.1. Programından Kaynaklanan Sorunlara ĠliĢkin GörüĢleri 

 Bu baĢlık altında ankete katılan öğretmenlerin, ilköğretim I. kademe beden 

eğitimi ve spor ders programından kaynaklanan sorunlara iliĢkin görüĢleri yer 

almaktadır. Ġlköğretim I. kademede engellilerde beden eğitimi ve spor ders 

programından kaynaklanan sorunlara iliĢkin öğretmen görüĢleri nelerdir? sorusuna 

cevap bulabilmek amacıyla öğretmenlere yöneltilen 10 maddeye iliĢkin aritmetik 

ortalama, frekans ve yüzdesi hesaplanarak Tablo 4.1.1‟de sunulmuĢtur. 

Tablo: 4.1.1. programından Kaynaklanan Sorunlara ĠliĢkin Öğretmen 

GörüĢlerinin Dağılımı 

PROGRAMA ĠLĠġKĠN MADDELER 

M
A

D
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E
R

 

Katılım Sıklığı 
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H
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b
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Z
a
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a
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( X ) f % f % f % f % f % 

1.Ġlköğretim beden eğitimi spor 

programındaki kazanımların 

ifadeleri açık ve nettir. 

              

3,48 

   

5 

   

5,1 

   

5 

     

5,1 

    

25 

 

25,3 

   

53 

  

53,5  

   

11 

   

11,1     

2. Ġlköğretim programındaki                          
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kazanımlar beden eğitimi ve 

spor konu alanının özelliklerine 

uygundur. 

2,55 10 10,1 49 49,5 21 21,2 13 13,1 6 6,1 

3. Beden eğitimi programındaki 

kazanımlar engelli öğrencilerin 

beden eğitimi ve spor 

ihtiyaçlarını karĢılayacak 

niteliktedir. 

      

3,55 

   

4 

   

4,0 

 

16 

 

16,2 

    

21 

 

21,2 

 

37 

 

37,4 

 

21 

   

21,2 

 

4. Beden eğitimi ve spor 

programındaki kazanımlar 

engelli öğrencilerin topluma 

uyumunu kolaylaĢtıracak 

niteliktedir. 

                     

3,58 

          

4 

    

4,0 

  

11 

  

11,1 

  

27 

  

27,3 

  

37 

  

37,4 

  

20 

    

20,2 

5. Beden eğitimi programındaki 
beden eğitimi ve spor dersi 

içerikleri engelli öğrencilerin 

engelleri doğrultusunda 

hazırlanmıĢtır. 

      

4,11 

   
2 

   
2,0 

   
7 

   
7,1 

    
15 

  
15,2 

 
29 

 
29,3 

 
46 

   
46,5 

6. Beden eğitimi programındaki 

beden eğitimi ve spor dersi 

içerikleri engelli öğrencilerin 

yetenekleri doğrultusunda 

hazırlanmıĢtır. 

      

4,13 

   

3 

   

3,0 

   

6 

   

6,1 

    

11 

 

11,1 

 

34 

 

34,3 

 

45 

   

45,5 

7. Beden eğitimi ve spor ders 

içeriğinde her engelli öğrenci 

kendi bireysel yeteneklerine 

göre spor branĢlarını belirler. 

      

4,02 

   

3 

   

3,0 

   

7 

   

7,1 

     

16 

 

16,2 

 

32 

 

32,3 

 

41 

   

41,4 

8. Beden eğitimi ve spor dersi 
engelli öğrencilerin engel ve 

yetenek gruplarına göre 

iĢlenmektedir. 

      

4,04 

   
1 

   
1,0 

   
6 

   
6,1 

     
21 

 
21,2 

 
31 

 
31,3 

 
40 

   
40,4 

9. Beden eğitimi ve spor 

programı engelli öğrenciler için 

uygun eğitimsel uygulamaları 

içermektedir. 

      

3,97 

   

2 

   

2,0 

   

8 

   

8,1 

    

13 

 

13,1 

 

43 

 

43,4 

 

33 

   

33,3 

10. Beden eğitimi ve spor ders 

programı engelli öğrencilerin 

motor becerilerini geliĢtirmeye 

odaklanmıĢtır 

      

3,85 

   

1 

   

1,0 

  

11 

 

11,1 

     

21 

 

21,2 

 

34 

 

34,3 

 

32 

   

32,3 

 

 Tablo 4.1.1‟e göre birinci maddede yer alan “Ġlköğretim beden eğitimi ve 

spor programındaki kazanımların ifadeleri yeterince açık ve nettir”, ifadesine 

öğretmenlerin % 5,1‟i “her zaman”, % 5,‟i “genellikle”, % 25,3‟ü “bazen” 

katıldıklarını, % 53,5‟i “nadiren” ve % 11,1‟i de “hiçbir zaman” katılmadıklarını 

belirtmiĢlerdir. Bu ifadede olumsuz görüĢ bildiren öğretmenlerin toplamının % 64,6 

olduğu görülmektedir. Bu ifadeye verilen cevapların aritmetik ortalamasının 

( X =3.48) “olumsuz” değerlendirme aralığına denk geldiğinden sınıf öğretmenlerin 

algılarına göre programdaki kazanımların açık ve anlaĢılır olmadığı seklinde 

yorumlanması doğru olacaktır. Eğitim programlarının en önemli iĢlevi toplumun 

bütünlüğünü koruyan ve toplumun devamını sağlayacak bireyler yetiĢtirmektir. Bu 



 68 

nedenle eğitim programının hedefleri engellilerde beden eğitimi ve spor açısından 

toplumun ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Dolayısıyla, bu kurumlardan yetiĢen 

öğrenciler topluma uyum gösteremez toplum içinde üzerlerine düĢen görevleri yerine 

getiremezler (Erden, 1998:24). Bu anlamda öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu 

programdaki kazanımların açık ve anlaĢılır olmadığı yönünde görüĢ belirttiği 

söylenebilir. Bu durum programdaki ifadelerin fazla teknik olabileceği veya 

öğretmenlerin kavramlara hakim olmadığı Ģeklinde yorumlanabilir. 

 Tablo 4.1.1‟e göre, ikinci maddede yer alan “Ġlköğretim programındaki 

kazanımlar beden eğitimi ve spor konu alanının özelliklerine uygundur” ifadesini 

öğretmenlerden % 10,1‟i “her zaman”, % 49,5‟i “genellikle”, % 21,2‟i “bazen”, % 

13,1‟i “nadiren” ve % 6,1‟i ise “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu 

bulgulara göre, araĢtırmaya katılan öğretmenlerin yaklaĢık yarısı programdaki 

kazanımların beden eğitimi ve spor konu alanının özelliklerine uygun olduğunu 

belirtirken diğer yarısı ise, bu konuda biraz çekimser davranmıĢlardır. Bu ifadeye 

verilen cevapların aritmetik ortalaması ( X =2,55) “olumlu” değerlendirme aralığına 

denk geldiğinden sınıf öğretmenlerin algılarına göre programdaki kazanımların 

beden eğitimi ve spor konu alanının özelliklerine uygun olduğu Ģeklinde 

yorumlanması doğru olacaktır. Bu durum öğretmenlerin, programın kazanımlarını bu 

nitelik açısından “üst düzeyde yeterli” bulduklarını göstermektedir.  Programdaki 

kazanımların beden eğitimi ve spor konu alanının özelliklerine uygun olması 

öğrencilerin derse karĢı güdüsünü arttırabileceği gibi baĢarılı olma durumunu da 

sürdürebileceği söylenebilir. 

Tablo 4.1.1‟e göre, üçüncü maddede yer alan “Beden eğitimi programındaki 

kazanımlar engelli öğrencilerin beden eğitimi ve spor ihtiyaçlarını karĢılayacak 

niteliktedir” ifadesinde görüldüğü gibi öğretmenlerin % 4,0‟ü “her zaman”, % 16,2‟si 

“genellikle”, % 21,2‟i “bazen”, % 37,4‟ü “nadiren” ve % 21,2‟i “hiçbir zaman” 

katılmıyorum Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu ifadede “nadiren” ve “hiçbir zaman” 

Ģeklinde olumsuz görüĢ belirten öğretmenlerin toplamı % 58,6‟dır. AraĢtırmaya 

katılan öğretmenlerin algılarına göre, aritmetik ortalama ( X =3,55) puan aralığıyla 

“alt düzeyde yetersizlik” olarak değerlendirilmektedir. Bu bulgular doğrultusunda 

öğretmenler beden eğitimi programındaki kazanımların engelli öğrencilerin beden 

eğitimi ve spor ihtiyaçlarını karĢılayacak nitelikte olmadığını belirtmiĢlerdir. Bu 

nedenle, engelli öğrenciler üzerinde yapacakları düzenli ve sürekli beden eğitimi ve 
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spor uygulamalarının mutlak çocukların istekleri ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak 

planlama yapılmalıdır (Koparan, 2003:155). 

Tablo 4.1.1‟e göre dördüncü maddede yer alan “Beden eğitimi ve spor 

programındaki kazanımlar engelli öğrencilerin topluma uyumunu kolaylaĢtıracak 

niteliktedir” ifadesini öğretmenlerin % 4,0‟ü “her zaman”, % 11,1‟i “genellikle”, % 

27,3‟ü “bazen”, % 37,4‟ü “nadiren” ve % 20,2‟i “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ 

belirtmiĢlerdir. tablo 4.2.1‟e baktığımızda ankete cevap veren öğretmenlerin 

çoğunluğu % 57,6 „nın mevcut beden eğitimi ve spor programındaki kazanımların 

engelli öğrencilerin topluma uyumunu kolaylaĢtırmadığını ifade etmiĢlerdir. 

Öğretmenlerin kendi algılarına göre “alt düzey yeterlik” ( X =3,58) aralığında 

değerlendirildiği görülmektedir. Sonuç olarak, beden eğitimi ve spor etkinlikleri 

engelli bireylerin gerek engelleri dolayısıyla içinde bulundukları ruh hali ve gerekse 

toplumun kendilerine karĢı olan tavırlarının doğal sonucu olarak ortaya çıkan 

saldırganlık, öfke ve kıskançlık gibi duygularını kontrol etmelerini sağlayarak 

topluma uyumunu kolaylaĢtıracak nitelikte olabilmelidir (Özer, 2010:142).   

Tablo 4.1.1‟e göre beĢinci maddede yer alan “Beden eğitimi programındaki 

beden eğitimi ve spor dersi içerikleri engelli öğrencilerin engelleri doğrultusunda 

hazırlanmıĢtır” ifadesini öğretmenlerden “her zaman” diyenlerin oranı sadece % 2,0 

iken,  % 7,1‟i “genellikle”, % 15,2‟i “bazen” Ģeklinde görüĢ belirtmiĢtir. Diğer 

taraftan öğretmenlerin % 29,3‟ü “nadiren” ve % 46,5‟i gibi büyük bir çoğunluğu ise 

“hiçbir zaman” Ģeklinde olumsuz görüĢ belirtmiĢtir. Öğretmenlerin kendi algılarına 

göre “alt düzeyde yeterlik” ( X =4,11) aralığında değerlendirildiği görülmektedir. Bu 

bulgulara göre; araĢtırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu beden eğitimi 

programındaki beden eğitimi ve spor ders içeriklerinin engelli öğrencilerin engelleri 

doğrultusunda hazırlanmadığını belirtmektedirler. Aynı zamanda, Çevirim (2009) 

yaptığı çalıĢmada, ilköğretim I. Kademede beden eğitimi ve spor programlarının 

engellilere yönelik bir programdan ziyade normal eğitim veren ilköğretim okulları 

beden eğitimi programlarında daha uygulanabilir olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Bu 

sonuçlar bizim bulgularımızı destekler niteliktedir. Bu nedenle, Beden Eğitimi ve 

Spor uygulamalarının önemi sporun bireye kazandırdığı nitelikler göz önüne 

alındığında kendine yeten bir birey olarak yaĢamın devamlılığını sağlama ve 

toplumsal uyum yönüyle ne kadar önem taĢıdığı bilinmektedir. Planlanacak olan 

Beden Eğitimi programları engelli bireylerin engel durumları göz önüne alınarak 

ihtiyaçlarına dayalı ve özel olarak hazırlanmalıdır. Dolayısıyla aktivite planlamaları 
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içinde engelli bireylere ilk aĢamada adapte (uyarlanmıĢ) edici fiziksel eğitim 

programları, ikinci aĢamada iyileĢtirici fiziksel eğitim programları, son aĢamada ise 

geliĢtirici fiziksel eğitim programları uygulatılmalıdır (Gallahue ve Donnelly 

2003:282). 

Tablo 4.1.1‟de görüldüğü gibi öğretmenlerin ancak % 3,0‟ü beden eğitimi 

programındaki beden eğitimi ve spor dersi içerikleri engelli öğrencilerin yetenekleri 

doğrultusunda hazırlanmıĢtır Ģeklinde ifade ederken, “genellikle” diyenlerin oranı % 

6,1 iken, “bazen” diyenler ise % 11,1‟dir. Öte yandan öğretmenlerin % 34,3‟ü 

“nadiren”, % 45,5‟i ise “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu ifadede, 

“nadiren” ve “hiçbir zaman” Ģeklinde olumsuz görüĢ bildiren öğretmenlerin toplamı 

% 79,8‟dir. Bu ifadeye verilen cevapların “alt düzey yeterlik” ( X =4,13) 

değerlendirme aralığına denk geldiğinden sınıf öğretmenlerin algılarına göre, 

programdaki beden eğitimi ve spor ders içeriklerinin engelli öğrencilerin yetenekleri 

doğrultusunda hazırlanmadığını ifade etmiĢlerdir. Özel eğitime ihtiyaç duyulan 

çocuklarda yapılacak olan aktiviteler için uzun vadeli hedefler ele alındığında; 

engelli bireylerde olumlu benlik kavramı, sosyal yeterlilik, motor becerilerde 

geliĢim, fiziksel ve motor uygunluk, serbest zaman becerileri, gerilimi giderme, oyun 

becerileri ve yaratıcı ifadeleri geliĢtirmeyi amaçlamıĢtır. Beden eğitimi ve spor için 

geliĢtirilen uygun ders içerikleri tüm geliĢim alanlarını içermesi nedeniyle oldukça 

değer taĢımaktadır. Bu hedefler göz önüne alınarak hazırlanacak beden eğitimi 

programlarının pek çok geliĢimsel yarar sağlayacağı düĢünülebilir. Kalyoncu‟nun 

bulguları da bu bulguları desteklemektedir (Kalyoncu, 1997). 

 Tablo 4.1.1‟e göre yedinci maddede yer alan “Beden eğitimi ve spor ders 

içeriğinde her engelli öğrenci kendi bireysel yeteneklerine göre spor branĢlarını 

belirler” ifadesini öğretmenlerin % 3,0‟ü “her zaman”, % 7,1‟i “genellikle”, % 16,2‟i 

“bazen”, % 32,3‟ü “nadiren” ve % 41,4‟i ise “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ 

belirtmiĢlerdir. Bu durumda “nadiren ve” “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ bildiren 

öğretmenlerin toplamı % 73,7 gibi büyük bir çoğunluğunu kapsamaktadır. 

Öğretmenlerin kendi algıların göre, bu ifadeye verilen cevaplar “alt düzey yeterlik” 

( X =4,02) düzeyinde değerlendirildiği görülmektedir. Bu durumda öğretmenlerin 

çoğunluğu öğrencilerin kendi bireysel yeteneklerine göre spor branĢlarını 

belirlemediğini belirtmiĢlerdir.   

Tablo 4.1.1‟e göre sekizinci maddede yer alan “Beden eğitimi ve spor dersi 

engelli öğrencilerin engel ve yetenek gruplarına göre iĢlenmektedir” ifadesini 
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öğretmenlerin % 1,0‟ü “her zaman”, % 6,1‟i “genellikle”, % 21,2‟si “bazen”, % 

31,3‟ü “nadiren” ve % 40,4‟ü ise “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ bildirmiĢlerdir. 

Beden eğitimi ve spor dersi engelli öğrencilerin engel ve yetenek gruplarına göre 

iĢlenmemektedir diyen öğretmenlerin toplamı % 71,4‟dir. Bu değerler öğretmenlerin 

beden eğitimi ve spor dersinin engelli öğrenciler açısından “alt düzey yeterlik” 

( X =4,04) olarak değerlendirilmiĢtir. Dolayısıyla, beden eğitimi ve spor dersi engelli 

öğrencilerin engel ve yetenek gruplarına göre iĢlenmediğini söyleyebiliriz. Bu 

nedenle, temel eğitim hizmetin de uygun eğitimi gerçekleĢtirirken; eğitimde 

bireysellik, kendi yetenek ve yaĢ grupları ile birlikte eğitim alma, özrün erken fark 

edilmesi, özel hizmetin bireye ulaĢtırılması, eğitimde süreklilik, eğitimde iĢbirliği ve 

tek elden planlama ve yürütme ilkeleri esas alınmalıdır. Engellilere uygulanacak 

“uygun eğitim” programlarının içinde ise beden eğitimi ve spor uygulamalarının 

önemi sporun bireye kazandırdığı nitelikler göz önüne alındığında kendine yeten bir 

birey olarak yaĢamın devamlılığını sağlama ve toplumsal uyum yönüyle ne kadar 

önem taĢıdığı bilinmektedir (Gallahue ve Donnelly 2003:285). 

 Tablo 4.1.1‟e göre dokuzuncu maddede yer alan “Beden eğitimi ve spor 

programı engelli öğrenciler için uygun eğitimsel uygulamaları içermektedir” 

Ģeklindeki ifadeye öğretmenlerin % 2,0‟i “her zaman”, % 8,1‟i “genellikle”, % 31,1‟i 

“bazen”, % 43,4‟ü “nadiren” ve % 33,3‟ü ise “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢlerini 

açıklamıĢlardır. Bulgulara göre; “her zaman” ,“genellikle” ve “bazen” Ģeklinde 

olumlu görüĢ bildiren öğretmenlerin toplamı % 28,3 gibi çok düĢük düzeyde 

kalırken, beden eğitimi ve spor programının özel eğitim gerektiren öğrenciler için 

uygun eğitimsel uygulamaları içermediğini belirten öğretmenlerin oranı ise % 76,7 

düzeyindedir. Öğretmenlerin algılarına göre bu ifadenin aritmetik ortalaması 

( X =3,97) puan aralığı ile olumsuz olarak değerlendirilmiĢ ve “alt düzey yeterlik” 

aralığında sıralanmıĢtır. Sonuç olarak, Engelli çocuklarda yapılacak olan beden 

eğitimi ve spor programı uzun vadeli hedefler ele alındığında; engelli bireylerde 

olumlu benlik, sosyal yeterlilik, motor becerilerde geliĢim, fiziksel ve motor 

uygunluk, serbest zaman becerileri, gerilimi giderme, oyun becerileri gibi eğitimsel 

uygulamaları içermelidir (Dönmez, 2011:465) 

 Tablo 4.1.1‟e göre onuncu maddede yer alan “Beden eğitimi ve spor ders 

programı engelli öğrencilerin motor becerilerini geliĢtirmeye odaklanmıĢtır” ifadesini 

öğretmenlerin % 1,0‟si “her zaman”, % 11,1‟i “genellikle”, % 21,2‟i “bazen”, % 

34,3‟ü “nadiren” ve % 32,3‟ü ise “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu 
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ifadede olumlu görüĢ belirten öğretmenlerin oranı çok düĢük bir seviyede kalırken, 

beden eğitimi ve spor ders programı engelli öğrencilerin motor becerilerini 

geliĢtirmeye odaklanmamıĢtır diyenlerin oranı ise % 66,6 gibi büyük bir çoğunluğu 

oluĢturmaktadır. Bu ifadeye verilen cevaplar ( X =3,85) “alt düzey yeterlik” aralığında 

değerlendirilmiĢtir. Dolayısıyla, öğretmenler beden eğitimi ve spor ders programının 

engelli öğrencilerin motor becerilerini geliĢtirmediğini belirtmiĢlerdir. Sonuç olarak, 

beden eğitimi programları uygulanırken normal sınıfların beden eğitimi 

programlarını yürüten öğretmenlerin genellikle birincil hedeflerinin öğrencilerin 

fiziksel ve motor yeterliliklerini geliĢtirmek olduğunu belirtirken, özel gereksinimi 

olan bireyler için uyarlanmıĢ beden eğitimi uygulamalarında birincil hedeflerin; 

algısal motor fonksiyonlar, sosyalleĢme, arkadaĢlık kurabilme- kabul edilme, benlik 

kavramı konularını kapsaması gerekliliğini belirtmiĢtir (Özsoy ve ark., 2002). Bu 

nedenle, Fiziksel ve motor uygunluk unsurları, çocuğun sosyal ve duygusal geliĢimi 

üzerinde önemli rol oynayan psikomotor becerilerin kazanılmasında büyük önem 

taĢımaktadır. 

Sınıf Öğretmenlerinin Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Ders (1-5. Sınıflar) 

programından kaynaklanan bulgulara bakıldığında öğretmenlerin büyük bir 

çoğunluğu maddeleri “alt düzey yeterlik” aralığında değerlendirdiği görülmektedir. 

 

4.1.2: Öğretmenden Kaynaklanan Sorunlara ĠliĢkin GörüĢleri 

Bu baĢlık altında, ankete katılan öğretmenlerin, sınıf öğretmenlerinin 

engellilerde beden eğitimi ve spor dersinde (1-5. sınıflar) öğretmenden kaynaklanan 

sorunlara iliĢkin görüĢleri yer almaktadır. Sınıf öğretmenlerinin engellilerde beden 

eğitimi ve spor dersinde (1-5. sınıflar) öğretmenden kaynaklanan sorunlara iliĢkin 

öğretmen görüĢleri nelerdir? sorusuna cevap bulabilmek amacıyla öğretmenlere 

yöneltilen 16 ifadeye iliĢkin aritmetik ortalama, frekans ve yüzde hesaplanarak tablo 

4.2.2‟de sunulmuĢtur. 
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Tablo 4.1.2: Öğretmenden Kaynaklanan Sorunlara ĠliĢkin Öğretmen 

GörüĢlerinin Dağılımı 

                                                                                                                                      

ÖĞRETMENE ĠLĠġKĠN MADDELER 
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% 
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% 

  

  f 

      

% 

11. Beden eğitimi ve spor 

dersi öğretim programındaki 

geliĢmeleri izlerim. 

      

2,69 

   

8 

   

8,1 

 

35 

 

35,4 

 

39 

 

39,4 

 

13 

 

13,1 

      

4 

      

4,0 

12.Performansımı 

geliĢtirebilmek için kurs ve 

seminerlere katılırım. 

      

3,30 

 

13 

 

13,1 

 

13 

 

13,1 

 

24 

 

24,3 

 

29 

 

29,3 

    

20 

   

20,2 

13. Öğrencilerle güven verici 
iliĢkiler kurar onların sağlıklı ve 
dengeli birer kiĢilik geliĢtirmeleri 

konusunda sorumluluk duyarım. 

      

1,59 

 

55 

 

55,6 

 

34 

 

34,3 

   

7 

   

7,1 

   

1 

   

1,0 

      

2 

     

2,0 

14. Öğrencinin engel 

durumlarına göre ilgi ve 
ihtiyaçları doğrultusunda ilgili 

uzmanlarla iĢbirliği yaparım. 

      

2,34 

 

28 

 

28,3 

 

29 

 

29,3 

 

26 

 

26,3 

 

12 

 

12,1 

      

4 

     

4,0 

15. Engelli öğrencinin sportif 

etkinliklerle ilgili kiĢisel 

geliĢimini ailesi ile 

paylaĢırım. 

       

2,08 

 

33 

 

33,3 

 

35 

 

35,4 

 

23 

 

23,2 

   

6 

   

6,1 

      

2 

     

2,0 

16. Öğrencilerin temsil 

yeteneklerini, liderlik 

özelliklerini, iletiĢim, grupla 

çalıĢma, kendini yönetme, 

kendine güven, çabuk karar 

verebilme, kural koyabilme, 

motive olabilme becerilerini 
geliĢtiririm.  

               

1,98 

 

27 

 

27,3 

 

50 

 

50,5 

 

18 

 

18,2 

   

4 

   

4,0 

      

0 

        

0 

17. Engellilerle ilgili sınıf 

çalıĢmalarını, ders 

programında ve ders planında 

öngörülen Ģekilde planlarım 

      

2,35 

 

19 

 

19,2 

 

42 

 

42,4 

 

25 

 

25,3 

 

10 

 

10,1 

      

3 

     

3,0 

18. Beden eğitimi ve spor 

dersi ile ilgili uygun öğretme-

öğrenme araç gereçlerini 

hazırlarım. 

      

2,47 

 

16 

      

16,2 

 

39 

 

39,4 

 

28 

 

28,3 

  

13 

 

13,1 

      

3 

     

3,0 

19. Engelli öğrenciler için 

yapabileceklerinin en iyisini 

yapmaya sevk edebilecek 

derecede sportif beklentiler 

oluĢtururum. 

       

2,55 

 

13 

 

13,1 

 

37 

 

37,4 

 

34 

 

34,3 

 

11 

 

11,1 

      

4 

     

4,0 

20. Beden eğitimi ve spor 
dersinde eğitsel oyunlara 

yeteri kadar yer veririm. 

       

1,83 

 
34 

 
34,3 

 
50 

 
50,5 

 
12 

 
12,1 

   
3 

   
3,0 

       
0 

        
0 
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21. Engelli öğrencilere etkinlikler 

esnasında gerekli rehberliği 
yaparım 

1,85  
45 

 
45,5 

 
35 

 
35,4 

 
10 

 
10,1 

   
6 

   
6,1 

      
3 

     
3,0 

22. Engelli öğrencilerle ilgili 

olumsuz durumlar karĢısında 

uygun önlemler alırım. 

      

1,64 

 

52 

 

52,5 

 

35 

 

35,4 

   

8 

   

8,1 

   

3 

   

3,0 

      

1 

     

1,0 

23. Beden eğitimi ve spor 

dersinde olabilecek yaralanma 

ve sakatlanmalara karĢı 
tedbirler alacak yeterli bilgi 

ve donanıma sahibim 

      

2,12 

 

32 

 

32,3 

 

38 

 

38,4 

 

16 

 

16,2 

 

11 

 

11,1 

      

2 

     

2,0 

24. Beden eğitimi ve spor ders 

uygulamalarını, kazanımlara 

eriĢtirecek Ģekilde plan 

yapabilme yeterliğine sahibim 

      

2,10 

 

17 

 

17,2 

 

66 

 

66,7 

   

7 

   

7,1 

   

7 

      

7,1 

       

2 

     

2,0 

25. Beden eğitimi ve spor 

derslerinde hareketleri açık, 

anlaĢılır basamaklamalara 

ayrılmıĢ bir Ģekilde sunabilme 

yeterliğine sahibim. 

       

2,04 

 

28 

 

28,3 

 

46 

 

46,5 

 

19 

 

19,2 

   

5 

   

5,1 

      

1 

     

1,0 

26. Beden eğitimi ve spor 

derslerinde öğrencilerin 

hareketleri yaparken öğrenme 
eksikliklerini düzeltebilme 

yeterliğine sahibim. 

      

2,00 

 

27 

 

27,3 

 

53 

 

53,5 

 

12 

 

12,1 

   

6 

   

6,1 

      

1 

     

1,0 

 

Tablo 4.1.2‟e göre on birinci maddede yer alan “Beden eğitimi ve spor dersi 

öğretim programındaki geliĢmeleri izlerim" ifadesini öğretmenlerin % 8,1‟i “her 

zaman”, % 35,4‟ü “genellikle”, % 39,4‟ü “bazen”, % 13,1‟i “nadiren” ve % 4,0‟ü 

“hiçbir zaman” eklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Beden eğitimi ve spor dersi öğretim 

programındaki geliĢmeleri izlerim diyen öğretmenlerin toplamı % 43,5 iken, “bazen” 

izlerim diyenler ise % 39,4‟dir.. Bulgulara göre; araĢtırmaya katılan öğretmenlerin 

çoğunluğu beden eğitimi ve spor dersi öğretim programındaki geliĢmeleri ( X =2,69) 

“orta düzey yeterlik” düzeyinde izlediğini ifade etmiĢlerdir. Bu durum öğretmenlerin 

ilköğretim I. kademeye yönelik beden eğitimi ve spor dersi öğretim programındaki 

geliĢimleri izlediğini ve ilköğretim beden eğitimi dersi öğretim programı” nın içerik, 

kapsam ve uygulamalarına vakıf olmalarının sağlanmasının önemli 

göstergelerindendir. Kara‟nın (2007) de yaptığı bir çalıĢmada sınıf öğretmenlerinin 

beden eğitimi ve spor dersi öğretim programındaki geliĢmeleri izlediğini ve bu 

konuda kendilerini daha yeterli buldukları sonucuna ulaĢmıĢtır. Bu bildirimler bizim 

bulgularımızı destekler niteliktedir. 

Tablo 4.1.2‟e göre on ikinci maddede yer alan “Performansımı 

geliĢtirebilmek için kurs ve seminerlere katılırım” ifadesini öğretmenlerin % 13,1‟i 

“her zaman”, % 13,1‟i  “genellikle”, % 24,2‟i “bazen”, % 29,4‟ü “nadiren” ve % 
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20,2‟i “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu ifadeye verilen cevaplar 

“orta düzey yeterlik” ( X =3,30) olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlere 

bakıldığında öğretmenlerin yarısı performanslarını geliĢtirmek için kurs ve 

seminerlere katıldığını ifade ederken, diğer yarısı katılmadığı yönünde görüĢ 

belirtmiĢlerdir. Sonuç olarak, öğretmenlerin performansımı geliĢtirebilmek için kurs 

ve seminerlere katılım açısından yeterli çaba göstermedikleri söylenebilir. Sanioğlu 

ve ark. (2008) ilköğretim okullarındaki özel eğitim sınıflarında görevli öğretmenlerin 

beden eğitimi ders programı ile ilgili görüĢlerinin değerlendirilmesi konulu bir 

araĢtırmada öğretmenlerin yarıdan fazlasının hizmet içi kurslara katılmadığı 

sonucuna varmıĢtır. Bu sonuçlar araĢtırma bulgularını desteklemektedir. Dolayısıyla 

beden eğitimi ve spor alanında öğretim kurumlarında ders vermekte olan öğretmenler 

beden eğitimi ve spor dersleri ile okul içi ve okul dıĢı etkinliklere ait eğilim, öğretim, 

yönetim ve yönlendirme görevlerini yerine getirebilecek bir özel kurs ve seminerlere 

katılımı gerekmektedir. 

Tablo 4.1.2‟e göre on üçüncü maddede yer alan “Öğrencilerle güven verici 

iliĢkiler kurar onların sağlıklı ve dengeli birer kiĢilik geliĢtirmeleri konusunda 

sorumluluk duyarım” ifadesini öğretmenlerin % 55,6‟sı “her zaman”, % 34,3‟ü 

“genellikle”, % 7,1‟i “bazen”, %1,0‟i “nadiren” ve % 2,0‟si ise “hiçbir zaman” 

Ģeklinde görüĢlerini ifade etmiĢlerdir. Bu ifadede “her zaman” ve “genellikle” 

Ģeklinde görüĢ belirten öğretmenlerin toplamı % 89,9‟dır. Bu değerler, öğretmen 

görüĢlerinin “en üst düzey yeterlik” ( X =1,59) gösterdikleri, büyük bir çoğunlukla 

öğrencilerle güven verici iliĢkiler kurarak onların sağlıklı ve dengeli birer kiĢilik 

geliĢtirmeleri konusunda sorumluluk duydukları ifade edilmektedir.  

Tablo 4.1.2‟e göre on dördüncü maddede yer alan “Öğrencinin engel 

durumlarına göre ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgili uzmanlarla iĢbirliği yaparım” 

ifadesini öğretmenlerin % 28,3‟ü “her zaman”, % 29,3‟ü “genellikle”, % 26,3‟ü 

“bazen”, % 12,1‟i “nadiren” ve % 4,0‟ü “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ 

bildirmiĢlerdir. Olumlu görüĢ bildiren öğretmenlerin toplamı % 83,9 dur. 

Öğretmenlerin kendi algılarına göre “üst düzey yeterlik” ( X =2,34) aralığında 

değerlendirilmektedir. Bulgulara göre; araĢtırmaya katılan öğretmenlerin büyük bir 

çoğunluğu, öğrencinin engel durumlarına göre ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgili 

uzmanlarla iĢbirliği yaptığını ifade etmektedirler. Dolayısıyla, özel eğitime muhtaç 

çocukların yetersizliği, özrü, engeli ne olursa olsun her yaĢta ve cinsiyette temel hak 
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olan eğitim hizmeti mutlak yapılmalıdır. Bu anlamda öğretmenlerin çocuğun engel 

durumuna göre ilgili uzmanlarla iĢbirliği yaparak çocuğun geliĢimini desteklemelidir.   

Tablo 4.1.2‟e göre on beĢinci maddede yer alan “Engelli öğrencinin sportif 

etkinliklerle ilgili kiĢisel geliĢimini ailesi ile paylaĢırım” ifadesini öğretmenlerin % 

33,3‟ü “her zaman”, % 35,4‟ü “genellikle”, % 23,2‟i “bazen”, % 6,1‟i “nadiren” ve 

% 2‟i “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu ifadede “her zaman” ve 

“genellikle” Ģeklinde görüĢ belirten öğretmenlerin toplamı % 68,7‟dir. Bu değer 

öğretmen görüĢlerinin “üst düzey yeterlik” ( X =2,08) ortalamasının olumlu olduğunu 

göstermektedir. Bu sonuçlara göre, araĢtırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu 

engelli öğrencinin sportif etkinliklerle ilgili kiĢisel geliĢimini ailesi ile paylaĢtığını 

ifade etmiĢlerdir. Bu nedenle, beden eğitimi ve sporun önemli hedeflerinden biri de 

engelli öğrencilerin davranıĢlarını geliĢtirme, oynamayı öğrenme, sosyal, duygusal 

ve biliĢsel geliĢimlerini kolaylaĢtırmada önemli bir etkiye sahiptir. Öğretmenlerin 

amacı da gözlenen bu etkiyi aileleri ile paylaĢmaktır.   

Tablo 4.1.2‟e göre on altıncı maddede yer alan “Öğrencilerin temsil 

yeteneklerini, liderlik özelliklerini, iletiĢim, grupla çalıĢma, kendini yönetme, 

kendine güven, çabuk karar verebilme, kural koyabilme, motive olabilme becerilerini 

geliĢtiririm” ifadesini öğretmenlerin % 27,3‟ü “her zaman”, % 50,5‟i “genellikle”, % 

18,2‟i “bazen” ve  % 4,0‟ü “nadiren” Ģeklinde görüĢ belirtmiĢtir. Bu ifadede “her 

zaman” ve “genellikle” Ģeklinde görüĢ bildiren öğretmenlerin toplamı % 77,8‟dir. 

Bulgulara göre; öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu “üst düzey yeterlik” ( X =1,98) 

düzeyinde öğrencilerin temsil yeteneklerini, liderlik özelliklerini, iletiĢim, grupla 

çalıĢma, kendini yönetme, kendine güven, çabuk karar verebilme, kural koyabilme, 

motive olabilme becerilerini geliĢtirdiklerini belirtmiĢlerdir. Bu durum öğretmenlerin 

bu konuda kendilerini yeterli gördüklerini göstermektedir. Dolayısıyla, beden eğitimi 

ve spor dersi engelli çocuklar için bir gereksinimdir. Çocuğun davranıĢları, 

düĢünceleri ve genel geliĢimi üzerinde önemli etkileri vardır. Ayrıca çocuklar, beden 

eğitimi ve spor dersi yoluyla kendi dünyalarını denetleyebilme duygusunu da 

tadarlar.   

Tablo 4.1.2‟e göre on yedinci maddede yer alan “Engellilerle ilgili sınıf 

çalıĢmalarını, ders programında ve ders planında öngörülen Ģekilde planlarım” 

ifadesini öğretmenlerin % 19,2‟i “her zaman”, % 42,4‟ü “genellikle”, % 25,3‟ü 

“bazen”, % 10,1‟i “nadiren” ve % 3,0‟ü “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢlerini ifade 

etmiĢlerdir.  Çizelgedeki on yedinci maddeye bakıldığında, öğretmenlerin yaklaĢık % 
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61,6‟sı kendilerinin engellilerle ilgili sınıf çalıĢmalarını, ders programında ve ders 

planında öngörülen Ģekilde planladıkları gözlenirken, ancak % 3,0 gibi küçük bir 

grubun bu planlamayı yapmadıkları belirlendi. Öğretmenlerin algılarına göre, “üst 

düzey yeterlik” ( X =2,35) ortalamasının olumlu olarak değerlendirildiği 

görülmektedir. Dolayısıyla, öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine 

getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlardır. Okuldaki 

öğretmen öğrenci iliĢkisi ise özellikle öğretim açısından çok önemlidir. Öğrencilerin 

sahip oldukları bilgi, beceri ve yetenekler, sınıf içindeki öğrencilerin oluĢturduğu 

grubun dinamiği öğretmen davranıĢlarını ve öğretimin baĢarısını etkiler. Öğretmenin 

öğretmenlik ve konu alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi ve beceriler, düzenlediği 

öğrenme yaĢantıları ve ders programı ve ders planının ön görülen Ģekliyle yapılması 

öğrencilerin baĢarısını etkiler.(Fidan ve Erden, 1998: 65). Bu sonuçlara göre, 

araĢtırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu engellilerle ilgili sınıf 

çalıĢmalarını, ders programında ve ders planında öngörülen Ģekilde yaptıkları, 

kendilerini yeterli gördükleri ve derslerini bu doğrultuda planladıklarını 

belirtmiĢlerdir.  

Tablo 4.1.2‟e göre on sekizinci maddede yer alan “Beden eğitimi ve spor 

dersi ile ilgili uygun öğretme-öğrenme araç gereçlerini hazırlarım” ifadesinde 

öğretmenlerin % 16,2‟i “her zaman”, % 39,4‟ü “genellikle”, % 28,3‟ü “bazen”, % 

13,1‟i “nadiren” ve % 3,0‟ü “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ bildirmiĢlerdir. Bu 

ifadede, öğretmenlerin % 55,6‟sı “her zaman” ve “genellikle” Ģeklinde görüĢ 

belirtirken, % 16,1‟i ise “nadiren” ve “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ bildirmiĢlerdir. 

Öğretmenlerin çoğunluğunun “üst düzey yeterlik  (X =2,47) puan aralığında beden 

eğitimi ve spor dersi ile ilgili uygun öğretme-öğrenme araç gereçlerini hazırladıkları 

belirlenmiĢtir. Ancak, yapılan görüĢmelerde birçok okulda araç-gereç konusunda 

ciddi anlamda eksikliklerin olduğu görülmüĢtür. Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi 

dersine yönelik görüĢlerinin değerlendirildiği bazı araĢtırmalarda (pehlivan, Dönmez 

ve YaĢat 2005, Güven 2010) ise, sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor dersi 

iĢleniĢi açısından karĢılaĢtıkları en büyük problemin araç-gereç ve malzeme sıkıntısı 

ile alan sıkıntısı olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlar bizim bulgularımızla 

örtüĢtüğü görülmektedir. Bu nedenle engelli çocuklar için uygun öğretme-öğrenme 

araç gereçlerinin hazırlanması esas amaç olmalı ve özel gereksinimli olan çocukların 

derse baĢlayabilmesi, dersi sürdürebilmesi ve tekrar derse katılma isteği 
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uyandırılmasını sağlayacak araç-gereçlerin hazırlanması çocuğun ilgisinin artmasını 

sağlayacaktır.  

Tablo 4.1.2‟e göre on dokuzuncu maddede yer alan “Engelli öğrenciler için 

yapabileceklerinin en iyisini yapmaya sevk edebilecek derecede sportif beklentiler 

oluĢtururum” ifadesinde öğretmenlerin % 13,1‟i “her zaman”, % 37,4‟ü “genellikle”, 

% 34,3‟ü “bazen”, % 11,1‟i “nadiren” ve % 4,0‟ü “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ 

bildirmiĢlerdir. Bu anlamda çizelge 4.2.2‟e bakıldığında öğretmenlerin 

küçümsenmeyecek bir kısmı “bazen” sportif beklentiler oluĢturduklarını ifade 

etmiĢlerdir. Bu ifadeye verilen cevapların ( X =2,55) “olumlu” değerlendirme 

aralığına denk geldiğinden sınıf öğretmenlerin algılarına göre “üst düzey yeterlik” ile 

değerlendirilmiĢlerdir. Bu nedenle, eğitimin baĢarısında sistemin en temel öğesi olan 

öğretmen unsurunun yer aldığı, eğitim bilimcilerin tümünün üzerinde birleĢtiği bir 

görüĢtür. Çünkü eğitimin etkili olabilmesi, amaçlarının en üst düzeyde 

gerçekleĢtirebilmesi, temelde sistemi iĢletip uygulayacak olan öğretmenlerin 

niteliğine ve yeterliğine bağlıdır (Senemoğlu, 1992:143). 

Tablo 4.1.2‟e göre yirminci maddede yer alan “Beden eğitimi ve spor 

dersinde eğitsel oyunlara yeteri kadar yer veririm” ifadesini öğretmenlerin % 34,3‟ü 

“her zaman”, % 50,5‟i “genellikle”, % 12,2‟i “bazen” ve % 3,0‟ü “nadiren” Ģeklinde 

görüĢ belirtmiĢtir. Bu ifadede öğretmenlerin % 84,8‟i olumlu görüĢ belirtirken, 

“bazen” ve “nadiren” diye görüĢ bildiren öğretmenler ise ancak % 15,2 gibi düĢük 

bir oranda kalmıĢtır. Diğer taraftan öğretmenlerden hiç kimse “hiçbir zaman” 

ifadesini kullanmamıĢtır. Ayrıca, Öğretmenlerin kendi algılarına göre, (X =1,83) “üst 

düzey yeterlik” düzeyinde değerlendirildikleri belirlenmiĢtir. Dolayısıyla, engelli 

çocuklarla çalıĢacak öğretmenlerin çocukları çok iyi tanımaları gerekmektedir. 

Öğretmen çocukların engel gruplarına göre dikkat süreleri, hangi dikkat aĢamasında 

oldukları, ilgi duydukları oyun türleri ve oyun araçları, bunların planlanması ve 

uygulanması, oyun grupları çocukların engel gruplarına göre yapılmalı ve bu uygun 

Ģartlar sağlanmalıdır. Engelli çocuklar için oyun ve oyun araçları seçiminde, 

öncelikle duyu geliĢimine (görme, dokunma, iĢitme, tatma ve koklama duyuları) 

önem verilmelidir. Seçilecek oyunlarda bu özelliklere dikkat edilmelidir (Baykoç 

Dönmez, 2011: 465). Bu sonuçlara göre, biz öğretmenlerin çoğunluğunun beden 

eğitimi ve spor dersinde eğitsel oyunlara yeteri kadar yer verdiklerini söyleyebiliriz. 

Tablo 4.1.2‟e göre yirmi birinci maddede yer alan “Engelli öğrencilere 

etkinlikler esnasında gerekli rehberliği yaparım” ifadesinde öğretmenlerin % 45,5‟i 
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“her zaman”, % 35,3‟ü “genellikle”, % 10,1‟i “bazen”, % 6,1‟i “nadiren” ve % 3,0‟ü 

“hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Çizelge 4.2.2‟e bakıldığında 

öğretmenlerin % 80,8‟i olumlu görüĢ bildirmiĢlerdir. Öğretmenlerin algılarına göre, 

aritmetik ortalaması ( X =1,85) olumlu değerlendirme aralığına denk geldiğinden “üst 

düzey yeterlik” olarak değerlendirilmiĢtir. Bu sonuçlara göre öğretmenlerin büyük 

bir çoğunluğunun engelli öğrencilere etkinlikler esnasında gerekli rehberliği 

yaptığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla, öğretmenler engelli öğrencilerin ilgi ve 

isteklerini canlı tutarak, spor yapmalarına imkan vererek, uygun araç-gereç seçerek, 

ödüllendirme sistemini ve net bir rehberlik anlayıĢı ile engelli öğrencilerin 

hedeflerine ulaĢmasına yardımcı olabilmektedir. 

Tablo 4.1.2‟e göre yirmi ikinci maddede yer alan “Engelli öğrencilerle ilgili 

olumsuz durumlar karĢısında uygun önlemler alırım” ifadesinde ankete katılan 

öğretmenlerin % 52,5‟i “her zaman”, % 35,4‟ü “genellikle”, % 8,1‟i “bazen”, % 

3,0‟ü “nadiren” ve % 1‟i “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu ifadelere 

bakıldığında öğretmenlerin ancak % 4,0‟ü “nadiren” ve “hiçbir zaman” Ģeklinde 

görüĢ belirtirken, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu % 87,9‟u engelli öğrencilerle 

ilgili olumsuz durumlar karĢısında uygun önlemler aldıklarını belirtmiĢlerdir. Diğer 

taraftan, bu ifadeye verilen cevapların ( X =1,64) “çok olumlu” değerlendirme 

aralığına denk geldiğinden sınıf öğretmenlerin algılarına göre “en üst düzey yeterlik” 

ile değerlendirildiği ve engelli öğrencilerle ilgili olumsuz durumlar karĢısında uygun 

önlemler aldıklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla, beden eğitimi ve spor dersi 

uygulanırken normal sınıfların beden eğitimi ve spor derslerini yürüten 

öğretmenlerin genellikle birincil hedeflerinin öğrencilerin fiziksel ve motor 

yeterliliklerini geliĢtirmek olduğu belirtilirken, diğer taraftan, özel gereksinimi olan 

bireyler için uyarlanmıĢ beden eğitimi ve spor uygulamalarında öğretmenlerin 

birincil hedefleri; algısal motor fonksiyonlar, sosyalleĢme, arkadaĢlık kurabilme- 

kabul edilme, benlik kavramı gibi konularda önlemler alabilmektir.  

Tablo 4.1.2‟e göre yirmi üçüncü maddede yer alan “Beden eğitimi ve spor 

dersinde olabilecek yaralanma ve sakatlanmalara karĢı tedbirler alacak yeterli bilgi 

ve donanıma sahibim” ifadesinde öğretmenlerin % 32,3‟ü “her zaman”, %38,4‟ü 

“genellikle”, % 16,2‟i “bazen”, % 11,1‟i “nadiren” ve % 2,0‟i “hiçbir zaman” 

Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu ifadede “her zaman” ve “genellikle” Ģeklinde görüĢ 

bildiren öğretmenlerin toplamı % 70,4‟dür. Bu değerlere göre öğretmen görüĢlerinin 

( X =2,12) “üst düzey yeterlik” düzeyinde olumlu olarak değerlendirildiği 
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görülmektedir. Bu bulgulara göre, araĢtırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğunun 

beden eğitimi ve spor dersinde olabilecek yaralanma ve sakatlanmalara karĢı 

tedbirler alacak yeterli bilgi ve donanıma sahip olduğu ifade edilmiĢtir.  

Tablo 4.1.2‟e göre yirmi dördüncü maddede yer alan “Beden eğitimi ve spor 

ders uygulamalarını, kazanımlara eriĢtirecek Ģekilde plan yapabilme yeterliğine 

sahibim” ifadesinde öğretmenlerin % 17,2‟i “her zaman”, % 66,6‟sı “genellikle”, % 

7,1‟i “bazen”, %7,1‟i “nadiren ve % 2,0‟i ise “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ 

belirtmiĢlerdir. Çizelge 4.2.2‟e bakıldığında öğretmenlerin  % 83,8 gibi çok büyük 

bir kısmı beden eğitimi ve spor ders uygulamalarını, kazanımlara eriĢtirecek Ģekilde 

plan yapabilme yeterliğine sahip olduğunu belirtmiĢlerdir, Diğer taraftan bu yeterliğe 

sahip olmayan öğretmenlerin oranı ise ancak % 2,0‟de kalmıĢtır. Bu ifadeye verilen 

cevapların ( X =2,10) “olumlu” aralığa denk geldiğinden sınıf öğretmenlerin algılarına 

göre “üst düzey yeterlik” ile değerlendirilmiĢlerdir. Bu bulgulara göre; öğretmenlerin 

büyük bir çoğunluğunun beden eğitimi ve spor ders uygulamalarını, kazanımlara 

eriĢtirecek Ģekilde plan yapabilme yeterliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz.  

Tablo 4.1.2‟e göre yirmi beĢinci maddede yer alan “Beden eğitimi ve spor 

derslerinde hareketleri açık, anlaĢılır basamaklamalara ayrılmıĢ bir Ģekilde sunabilme 

yeterliğine sahibim” ifadesinde öğretmenlerin % 28,3‟ü “her zaman”, % 46,5‟i 

“genellikle”, % 19,2‟i “bazen”, % 5,1‟i “nadiren” ve % 1,0‟i ise “hiçbir zaman” 

Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Öğretmenlerin çoğunluğu bu ifadede kendilerini 

yeterli bularak % 74,8 düzeyinde olumlu görüĢ bildirmiĢlerdir. Ancak, olumsuz 

görüĢ bildirenlerin sayısı ise oldukça düĢük bir oranda kalmıĢtır. Öğretmenlerin 

algılarına göre ( X =2,04) “üst düzey yeterlik” aralığında değerlendirilmiĢlerdir. 

Bulgulara göre, sınıf öğretmenleri beden eğitimi ve spor derslerinde hareketleri açık, 

anlaĢılır basamaklamalara ayrılmıĢ bir Ģekilde sunabilme yeterliğine sahip 

olduklarını söyleyebiliriz. Ancak, Yıldız ve ark.‟nın (2011) yaptıkları bir araĢtırma 

sonucuna göre; genel olarak beden eğitimi derslerinde zihinsel engelliler sınıf 

öğretmenlerinin kendilerini yeterli buldukları, sınıf öğretmenlerinin ise yeterli 

bulmadıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu sonuçlar araĢtırma bulgularını 

desteklemektedir. Bir eğitim sisteminin en önemli öğelerinden biri “öğretmen”dir. 

Sistemi oluĢturan bütün öğelerin, yetiĢtirilecek öğrencilerin daha yaratıcı ve verimli 

olması için niteliklerinin yeterli olması gereklidir. Bu nedenle daha nitelikli 

öğretmene, daha çağdaĢ öğretim programlarına, daha uygun ortamlara, daha kaliteli 

yönetime ve daha istekli öğrencilere gereksinim vardır.   
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 Tablo 4.1.2‟e göre yirmi altıncı maddede yer alan “Beden eğitimi ve spor 

derslerinde öğrencilerin hareketleri yaparken öğrenme eksikliklerini düzeltebilme 

yeterliğine sahibim” ifadesinde öğretmenlerin % 27,3‟ü “her zaman”, % 53,5‟i 

“genellikle”, % 12,1‟i “bazen”, % 6,1‟i “nadiren” ve % 1,0‟i ise “hiçbir zaman” 

Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Çizelge 4.2.2‟e incelendiğinde, “her zaman” ve 

“genellikle” Ģeklinde görüĢ bildiren öğretmenlerin toplamı % 80,8‟dir. Bu değer 

öğretmen görüĢlerinin büyük oranda ( X =2,04) “üst düzey yeterlik” aralığında 

değerlendirildiğini göstermektedir. Bulgulara göre, araĢtırmaya katılan öğretmenlerin 

çoğunluğu beden eğitimi ve spor derslerinde öğrenciler hareketleri yaparken 

öğrenme eksikliklerini düzeltebilme yeterliğine sahip olduğunu belirtmektedirler. Bu 

durum, öğretmenlerin öğrenme eksikliklerini düzeltebilmede kendilerini yeterli 

bulduklarını göstermektedir. Bulgularımızın aksine, Güven ve Yıldız (2010) sınıf 

öğretmenlerinin ilköğretim I. kademede beden eğitimi dersinden beklentileri ile ilgili 

yapmıĢ oldukları araĢtırmada, öğretmenlerin beden eğitimi dersine iliĢkin bilgi ve 

becerilerinin yetersiz oluğu sonucuna varmıĢlardır. 

Sınıf öğretmenlerinin engellilerde beden eğitimi ve spor dersinde 

öğretmenden kaynaklanan sorunların incelenmesine iliĢkin bulgulara bakıldığında, 

öğretmenlerin tamamına yakını kendilerini “üst düzey yeterlik” aralığında 

değerlendirdiği görülürken, 2 maddede ise “orta düzey yeterlik” olarak 

değerlendirdikleri belirlendi. 

4.1.3: Araç-Gereç ve Fiziki KoĢullardan Kaynaklanan Sorunlara ĠliĢkin 

GörüĢleri 

 Ankete katılan öğretmenlerin, sınıf öğretmenlerinin engellilerde beden 

eğitimi ve spor dersinde (1-5. sınıflar) araç-gereç ve fiziki koĢullardan kaynaklanan 

sorunlara iliĢkin görüĢleri incelenmektedir. Sınıf öğretmenlerinin engellilerde beden 

eğitimi ve spor dersinde (1-5. sınıflar) araç-gereç ve fiziki koĢullardan kaynaklanan 

sorunlara iliĢkin öğretmen görüĢleri nelerdir? sorusuna cevap bulabilmek amacıyla 

öğretmenlere yöneltilen 4 maddeye iliĢkin aritmetik ortalama, frekans ve yüzde 

hesaplanarak tablo 4.1.3‟de sunulmuĢtur. 
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Tablo 4.1.3: Araç-Gereç ve Fiziki KoĢullardan Kaynaklanan Sorunlara ĠliĢkin 

Öğretmen GörüĢlerinin Dağılımı 
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ve spor dersini sağlıklı 

yürütebilmek için spor salonu 

yeterlidir. 
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28. Okulumuzda beden 

eğitimi ve spor dersini 

yapabilecek spor alanları, 

okul bahçeleri yeterlidir. 
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29. Okulumuzda engellilerde 
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4,33 

   
1 

   
1,0 

   
6 

   
6,1 

  
11 

  
11,1 

 
22 

 
22,2 

 
59 

   
59,6 

30. Okulumuzda engelli 

öğrencilerin beden eğitimi ve 

spor dersinde uygun öğretme- 

öğrenme, materyal, araç-

gereçleri yeterlidir. 
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Tablo 4.1.3‟e göre yirmi yedinci maddede yer alan “Engellilerde beden 

eğitimi ve spor dersini sağlıklı yürütebilmek spor salonu yeterlidir” ifadesinde 

öğretmenlerin % 4,0‟ü “her zaman”, % 2,0‟i “genellikle”, % 16,2‟i “bazen”, % 21,2‟i 

“nadiren” ve % 56,6‟sı “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu ifadede 

“nadiren” ve “hiçbir zaman” eklinde görüĢ belirten öğretmenlerin toplamı % 

77,8‟dir. Bulgulara göre; araĢtırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu engellilerde 

beden eğitimi ve spor dersini sağlıklı yürütebilmek spor salonu yeterlidir boyutuyla 

ilgili olarak, bu görüĢe katılmadıklarını göstermektedir. Olumlu görüĢ bildiren 

öğretmenler ise % 6,0 gibi küçük bir orandadır. Ayrıca, öğretmenler kendi algılarına 

göre spor salonlarının ( X =4,24) “yetersiz” değerlendirme aralığında olduğunu 

belirlemiĢlerdir. Bu sonuç bize okullarımızda engelli öğrencilerin araç–gereç ve 

fiziki koĢullar açısından göz önünde bulundurulmadıklarını göstermektedir.  

Aynı zamanda, Pehlivan ve ark.‟nın (2005) yaptıkları bir çalıĢmada, sınıf 

öğretmenlerinin % 58,2‟si beden eğitimi ve spor dersini istedikleri biçimde 
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yürütemediklerini belirtmiĢlerdir. Öğretmenlere göre beden eğitimi ve spor dersini 

istedikleri biçimde yürütmelerini engelleyen faktörlerin baĢında “yeterli araç-gereç, 

saha ve malzeme eksikliğine” dayandırmaktadırlar. Bu bulgular bizim sonuçlarımızı 

destekler niteliktedir. 

Tablo 4.1.3‟de “Okulumuzda beden eğitimi ve spor dersini yapabilecek spor 

alanları, okul bahçeleri yeterlidir” ifadesinde verdikleri cevaplara göre dağılımlara 

bakıldığında öğretmenlerin yaklaĢık % 43,4‟ü “hiçbir zaman” Ģeklinde cevap 

verdikleri görülmektedir. Diğer taraftan, % 24,2‟i “nadiren”, % 11,1‟, “bazen” 

Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu değer öğretmen görüĢlerinin büyük oranda 

( X =3,77) “alt düzey yeterlik” aralığında değerlendirildiğini göstermektedir. Bu ifade 

içerisinde en düĢük oranı ise “genellikle” % 9,0 olarak cevaplayanlar 

oluĢturmaktadır. Bu bulgulara göre araĢtırmaya katılan öğretmenlerin büyük 

çoğunluğu okulumuzda beden eğitimi ve spor dersini yapabilecek spor alanları, okul 

bahçelerinin yeterli olmadığını ifade etmiĢlerdir. 

Tablo 4.1.3‟e göre yirmi dokuzuncu maddede yer alan “Okulumuzda 

engellilerde beden eğitimi ve spor dersi ile ilgili alt yapı yeterlidir” ifadesinde 

öğretmenlerin % 59,6‟sı “hiçbir zaman” Ģekelinde görüĢ belirtirken, % 22,2‟i 

“nadiren”, % 11,1‟i “bazen”, % 6,1‟i “genellikle” ve % 1,0 ise “her zaman” Ģeklinde 

cevap vermiĢlerdir. Bu çizelgeye baktığımızda, öğretmenlerin % 1,0 gibi çok küçük 

bir oranı bu soruya “her zaman” cevabını verirken, olumsuz düĢünen öğretmenlerin 

toplamı ise yaklaĢık % 81,8‟dir. Öğretmenlerin algılarına göre, (X =4,33) “yetersiz” 

değerlendirme aralığı ile değerlendirilmiĢlerdir. Bulgulara göre;  araĢtırmaya katılan 

öğretmenlerin çoğunluğu okulumuzda engellilerde beden eğitimi ve spor dersi ile 

ilgili alt yapıyı yeterli bulmadıklarını belirtmiĢlerdir. 

Tablo 4.1.3‟e göre otuzuncu maddede yer alan “Okulumuzda engelli 

öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersinde uygun öğretme- öğrenme, materyal, araç-

gereçleri yeterlidir” ifadesinde öğretmenlerin çok küçük bir oranı % 2,0‟i “her 

zaman” eklinde ifade ederken, buna karĢın öğretmenlerin % 46,5‟i ise “hiçbir 

zaman” eklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Aynı zamanda, % 33,3‟ü “nadiren”, % 9,1‟i 

“bazen” ve % 9,1‟de “genellikle” Ģeklinde cevaplandırmıĢlardır. Bu değerlere göre; 

öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu ( X =4,13) düzeyinde okulumuzda engelli 

öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersinde uygun öğretme- öğrenme, materyal, araç-

gereçlerinin “alt düzey yeterlik” aralığında olduğu yönünde görüĢ belirtmiĢlerdir. 
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Dolayısıyla, beden eğitimi ve spor ders araç ve gereçlerinin çocukların hareket ve 

spor gereksinimini karĢılayacak çeĢitlilikte olması, ders araç ve gereçlerinin özür 

gruplarına ve bireysel özelliklere göre uyarlanması (yükseklik, büyüklük, ağırlık ve 

malzeme) gerekmektedir. Bu nedenle, ders alanlarının düzenlenmesinde engelli 

çocukların derse baĢlayabilmesini, sürdürmesini ve devam ettirebilmesini sağlayacak 

araç-gereç ve iyi bir çevre sağlayabilmektir.  

Sınıf öğretmenlerinin engellilerde beden eğitimi ve spor dersinde araç-gereç 

ve fiziki koĢullardan kaynaklanan sorunların incelenmesine iliĢkin bulgulara 

bakıldığında, öğretmenlerin tamamı araç-gereç ve fiziki koĢulları “Yetersiz ve alt 

düzey yeterlik” aralığında değerlendirdiği belirlendi. 

4.1.4: Okul Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlara ĠliĢkin GörüĢleri 

 Bu baĢlık altında, ankete katılan öğretmenlerin, sınıf öğretmenlerinin 

engellilerde beden eğitimi ve spor dersinde (1-5. sınıflar) okul yönetiminden 

kaynaklanan sorunlara iliĢkin görüĢlerinin incelenmesi yer almaktadır. Sınıf 

öğretmenlerinin engellilerde beden eğitimi ve spor dersinde (1-5. sınıflar) okul 

yönetiminden kaynaklanan sorunlara iliĢkin öğretmen görüĢleri nelerdir? sorusuna 

cevap bulabilmek amacıyla öğretmenlere yöneltilen 8 maddeye iliĢkin aritmetik 

ortalama, frekans ve yüzde hesaplanarak tablo 4.1.4‟de sunulmuĢtur. 

Tablo 4.1.4: Okul Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlara ĠliĢkin Öğretmen 

GörüĢlerinin Dağılımı 

                                                                                                                                      

OKUL YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN MADDELER 
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31. Okul yönetimi spor 

salonunu veya okul bahçesini 

beden eğitimi ve spor 

dersinde engelli 

öğrencilerinde kullanımına 

yönelik hazırlamıĢtır. 

      

4,06 

   

1 

   

1,0 

    

10 

 

10,1 

 

18 

 

18,2 

 

23 

 

23,2 

 

47 

   

47,5 

32. Okul yönetimi okulda 

engelliler ile ilgili sportif 

etkinlikler düzenlemektedir. 

      

4,27 

   

1 

   

1,0 

      

8 

   

8,1 

  

10 

  

10,1 

  

24 

 

24,2 

 

56 

   

56,6 

33. Okul yönetimi ders 

dıĢında da engelli öğrencilerin 
spor yapmasını sağlayacak 

tedbirleri alır. 

       

4,12 

   

2 

   

2,0 

      

6 

   

6,1 

  

15 

  

15,2 

 

31 

  

31,3 

 

45 

   

45,4 
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34. Okul yönetimi 

öğretmenlerin engelliler ile 

ilgili beden eğitimi ve spor 

dersinde baĢka dersleri 

yapmasını desteklemez. 

      

2,97 

 

20 

   

20,2 

    

17 

 

17,2 

 

20 

 

20,2 

 

27 

 

27,2 

 

15 

   

15,2 

35. Okul yönetimi engelli 

öğrencilerin fiziksel aktivite 

ile ilgili sorunlarını 

çözebilmek için öğretmen ile 

iĢbirliği yapar. 

       

2,64 

 

20 

 

20,2 

    

31 

 

31,4 

 

23 

 

23,2 

 

14 

 

14,1 

 

11 

   

11,1 

36. Okul yönetimi engelli 

öğrencilerin beden eğitimi ve 

spor dersine katılımı ile ilgili 

olarak ailelerle sürekli bilgi 
alıĢveriĢinde bulunur. 

       

2,88 

 

11 

 

11,1 

    

33 

 

33,3 

 

25 

 

25,3 

 

16 

 

16,2 

 

14 

   

14,1 

37. Okul yönetiminin 

kaynaĢtırma eğitimine iliĢkin 

tutumu olumludur. 

      

1,89 

 

40 

 

40,4 

    

41 

 

41,4 

   

9 

   

9,1 

   

6 

    

6,1 

   

3 

     

3,0 

38. Okul yönetimi 

öğretmenlerin engellilerde 

beden eğitimi ve spor dersi ile 

ilgili hizmet içi eğitime 

katılımını destekler. 

      

2,14 

 

32 

 

32,3 

    

41 

 

41,4 

 

13 

 

13,1 

   

6 

   

6,1 

   

7 

     

7,1 

 

Tablo 4.1.4‟e göre otuz birinci maddede yer alan “Okul yönetimi spor 

salonunu veya okul bahçesini beden eğitimi ve spor dersinde engelli öğrencilerinde 

kullanımına yönelik hazırlamıĢtır” ifadesinde öğretmenlerin % 1,0‟i “her zaman”, % 

10,1‟, “genellikle”, % 18,2‟i “bazen”, % 23,2‟i “nadiren” ve % 47,5‟i ise “hiçbir 

zaman” Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu ifadede öğretmenlerin % 70,7‟i olumsuz 

görüĢ belirtirken, olumlu görüĢ belirtenlerin oranı ise ancak % 11,1‟dir. 

Öğretmenlerin algılarına göre, (X =4,06) “alt düzey yeterlik” değerlendirme aralığı 

ile değerlendirilmiĢlerdir. Bu bulgulara göre; öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu 

okul yönetiminin spor salonunu veya okul bahçesini beden eğitimi ve spor dersinde 

engelli öğrencilerinde kullanımına yönelik hazırlamadığını ifade etmiĢlerdir. Okul 

yönetimlerinin engelli çocukların beden eğitimi ve spor derslerine katılabilmeleri için 

uygun fiziksel düzenlemelerin yapılması (asansör, rampa ve spor salonu gibi) 

konusunda bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. Beden eğitimi ve spor etkinliklerin 

uygulanmasında, okul yöneticilerinin sahip oldukları hayat, eğitim ve meslek 

felsefeleri önemli bir yer tutar. Bu felsefe yöneticilerin düĢüncelerini oldukça etkiler. 

Bu sebeple bir kısım yönetici, sportif etkinliklere büyük destek verirken, imkan 

yaratıp uygulanmasını gerçekleĢtirirken, bir kısım yönetici ise; bu etkinlikleri zaman 

alıcı, kaynakları boĢa harcayıcı, disiplini gevĢetici… v.b. faaliyetler olarak 

görmektedir (Akgül, Göral, Demirel,Üstün, 2012:18) 
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Tablo 4.1.4‟e göre otuz ikinci maddede yer alan “Okul yönetimi okulda 

engelliler ile ilgili sportif etkinlikler düzenlemektedir” ifadesinde öğretmenlerin % 

56,6‟sı “hiçbir zaman” eklinde görüĢ belirtirken, buna karĢılık % 1,0‟i ise “her 

zaman” eklinde cevap vermiĢtir. Bu durum öğretmenlerin okul yönetiminin engelli 

öğrenciler ile ilgili etkinlikleri yeterli bulmadıklarını göstermektedir. Diğer taftan, 

öğretmenlerin % 24,2‟i “nadiren”, % 10,1‟i “bazen” ve % 8,1‟i ise genellikle” 

Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu ifadeyi öğretmenler ( X =4,27) puan aralığı ile 

“yetersiz” olarak değerlendirmiĢlerdir. Bulgulara göre; öğretmenlerin büyük bir 

çoğunluğu okul yönetiminin okullarda engelliler ile ilgili sportif etkinlikler 

düzenlemediğini ifade etmiĢlerdir. Bu nedenle, ilköğretim okullarında farklı 

öğrencilerin eğitimini destekleyen ve değer veren yöneticiler, gerekli düzenlemeler 

yapıldığı takdirde engelli çocukların etkili bir Ģekilde engelsiz arkadaĢları ile birlikte 

beden eğitimi ve spor dersine katılabileceklerine inanan ve bu yaklaĢımın çocukların 

sosyal, fiziksel ve motor gereksinimini karĢılayacağı fikrini destekleyen yöneticiler 

beden eğitimi ve spor derslerinin kalitesinin artmasında büyük rol oynarlar (Özer, 

2011). 

Tablo 4.1.4‟e göre otuz üçüncü maddede yer alan “Okul yönetimi ders 

dıĢında da engelli öğrencilerin spor yapmasını sağlayacak tedbirleri alır” ifadesinde 

öğretmenlerin % 2,0‟i “her zaman”, % 6,1‟, “genellikle”, “15,2‟i “bazen”, % 31,3‟ü 

“nadiren” ve % 45,4‟ü “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu ifadede 

“hiçbir zaman” ve “nadiren” Ģeklinde görüĢ bildiren öğretmenlerin toplamı % 

76,7‟dir. Bu değer, öğretmen görüĢünün ortalamasının ( X =4,12) olumsuz değer 

aralığında ve “alt düzey yeterlik” olarak değerlendirildiği göstermektedir. Bu 

bulgulara göre araĢtırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu,  okul yönetiminin ders 

dıĢında da engelli öğrencilerin spor yapmasını sağlayacak tedbirleri almadığını 

belirtmektedirler. Ancak, okul yöneticilerinin engelli öğrencilere yönelik farkındalık, 

anlayıĢ ve kabul geliĢtirmeleri sonucunda, normal geliĢim gösteren sağlıklı bireyler 

yanında mutlaka bireysel ve geliĢim özellikleri ile yaĢıtlarından önemli derecede 

farklılık gösteren özel gereksinimli, diğer bir deyiĢle özel eğitime ihtiyacı olan 

engelli bireylerin bulunduğu ve bunlarında ders dıĢı etkinliklerle desteklenmesi ve 

yaygınlaĢtırılması gerektiği unutulmamalıdır. Yöneticiler engelli öğrencilerin, ders 

dıĢı sportif faaliyetlerin yararına inandıkları ancak yeterli düzeyde spor yapacak 

ortam hazırlayamadıkları tespit edilmiĢtir. Öğrencilerin çalıĢmalara baĢlama ve 
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katılımında sırasıyla; arkadaĢlarının ve sporcu öğrencilerin, beden eğitimi 

öğretmenlerinin, az düzeyde de olsa ailelerin, kulüplerin, okul idarecilerinin etkili 

olduğu ortaya çıkmıĢtır ((Akgül, Göral, Demirel,Üstün, 2012:18). 

Tablo 4.1.4‟e göre otuz dördüncü maddede yer alan “Okul yönetimi 

öğretmenlerin engelliler ile ilgili beden eğitimi ve spor dersinde baĢka dersleri 

yapmasını desteklemez” ifadesinde öğretmenlerin % 20,2‟i “her zaman”, % 17,2‟, 

“genellikle”, % 20,2‟i “bazen”, % 27,2‟i “nadiren” ve % 15,2‟i ise “hiçbir zaman” 

Ģeklinde görüĢlerini belirtmiĢlerdir. Okul yönetimi ( X =2,97) ortalaması ile “orta 

düzey yeterlik” ile değerlendirilmiĢlerdir. Ancak; araĢtırmaya katılan öğretmenlerin 

yarısı okul yönetimi öğretmenlerin engelliler ile ilgili beden eğitimi ve spor dersinde 

baĢka dersleri yapmasını desteklemez Ģeklindeki soruya olumlu yaklaĢırken, diğer 

yarısı ise bu konuda okul yönetiminin baka derslerin yapılmasını desteklediklerini 

ifade etmiĢlerdir.  

Tablo 4.1.4‟e göre otuz beĢinci maddede yer alan “Okul yönetimi engelli 

öğrencilerin fiziksel aktivite ile ilgili sorunlarını çözebilmek için öğretmen ile 

iĢbirliği yapar” ifadesinde öğretmenlerin % 20,2‟ “her zaman”, % 31,4‟ü 

“genellikle”, % 23,2‟i bazen”,% 14,1‟i “nadiren” ve % 11,1‟i ise “hiçbir zaman” 

Ģeklinde görüĢ bildirmiĢlerdir. Bu ifadede “her zaman” ve “genellikle” Ģeklinde 

görüĢ bildiren öğretmenlerin toplamı % 51,6 iken, “nadiren” ve “hiçbir zaman” 

Ģeklinde ifade edenlerin toplamı ise % 25,2‟i düzeyindedir. Öğretmenlerin kendi 

algılarına göre, (X =2,64) “orta düzey yeterlik” aralığında değerlendirildiği 

görülmektedir. Bu sonuçlara göre,  okul yönetiminin öğretmenlerle engelli 

öğrencilerin fiziksel aktivite ile ilgili sorunlarını çözebilmek için iĢbirliği yaptığını 

göstermektedir. Tüm öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersinde fiziksel aktiviteye 

tamamen katılabilmeleri, aktivitelerin, fiziksel ve sosyal çevrenin, araç ve kuralların 

okul yönetimi tarafından adapta edilmesi ile mümkündür.   

Tablo 4.1.4‟e göre otuz altıncı maddede yer alan “Okul yönetimi engelli 

öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine katılımı ile ilgili olarak ailelerle sürekli 

bilgi alıĢveriĢinde bulunur” ifadesinde öğretmenlerin % 11,1‟i “her zaman”, % 

33,3‟ü “genellikle”, % 25,3‟ü “bazen”, % 16,2‟i “nadiren” ve % 14,1‟i ise “hiçbir 

zaman” Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu ifadede “her zaman” diyenlerin oranı % 

11,1 iken “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢlerini ifade edenlerin oranı ise % 14,1 dir. 

Ancak, “genellikle” ve “bazen” diyen öğretmenlerin toplamı ise % 58,6 gibi büyük 

bir çoğunluğu oluĢturmaktadır. Bu ifadeye verilen cevapların ( X =2,88)  “orta düzey 
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yeterlik” aralığına denk geldiğinden sınıf öğretmenlerin algılarına göre okul 

yönetiminin ailelerle sürekli bilgi alıĢveriĢinde bulundukları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Engelli ve normal geliĢim gösteren çocukların ailelerinin beden eğitimi ve spor 

dersine yönelik algıları, bu ailelerin kendi çocukları ile olan iliĢkilerine bağlı olarak 

geniĢ bir çeĢitlilik göstermektedir. Ailelerin yerleĢtirme ve eğitimsel yöntemlere 

yönelik tutumları farklı, karmaĢık ve aĢırı duygusal olabilmektedir. Bu nedenle okul 

yönetimi ve aileler arasındaki uygulamaların baĢarıya ulaĢmasında aileler de son 

derece güçlü destekçiler olabilirler.  

Tablo 4.1.4‟e göre otuz yedinci maddede yer alan “Okul yönetiminin 

kaynaĢtırma eğitimine iliĢkin tutumu olumludur” ifadesinde öğretmenlerin % 40,4‟ü 

“her zaman”, % 41,4‟ü “genellikle”, % 9,1‟i “bazen”, % 6,1‟i “nadiren” ve % 3,0‟ü 

ise “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Çizelge 4.2.4‟e baktığımızda 

öğretmenlerin % 81,8‟i “her zaman” ve “genellikle” Ģeklinde görüĢ belirtirken 

“hiçbir zaman” diyenler ise ancak % 3,0 düzeyindedir. Bu değerlere göre; 

öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu okul yönetiminin kaynaĢtırma eğitimine iliĢkin 

tutumunu ( X =1,89) “üst düzey yeterlik” olarak olumlu değerlendirmiĢlerdir. Bu 

nedenlerle, kaynaĢtırma eğitiminin baĢarısı, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, 

araç-gereç, kaynak ve destek hizmetlerinin sağlanması ve eğitimde yer alan aktörler 

arasında etkili bir iĢbirliğine bağlıdır. Dolayısıyla, okul yönetiminin kaynaĢtırmanın 

gerekliliğine inanması, özel gereksinimli öğrencilere karĢı kabul edici ve destekleyici 

olması gerekir ( Sucuoğlu, 2004:15). 

Tablo 4.1.4‟e göre otuz sekizinci maddede yer alan “Okul yönetimi 

öğretmenlerin engellilerde beden eğitimi ve spor dersi ile ilgili hizmet içi eğitime 

katılımını destekler” ifadesinde öğretmenlerin % 32,3‟ü “her zaman”, % 41,4‟ü 

“genellikle”, % 13,1‟i “bazen”, % 6,0‟sı “nadiren” ve % 7,1‟i ise “hiçbir zaman” 

Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu ifadede öğretmenlerin  % 73,7‟i olumlu görüĢ 

belirtirken, olumsuz düĢünenlerin oranı sadece % 13,1‟dir. Ayrıca, öğretmenlerin 

kendi algılarına göre (X =2,14) “üst düzey yeterlik” düzeyinde destekledikleri 

belirlenmiĢtir. Bulgulara göre; araĢtırmaya katılan öğretmenlerin büyük birçoğu okul 

yönetiminin öğretmenlerin engellilerde beden eğitimi ve spor dersi ile ilgili hizmet 

içi eğitime katılımını desteklediğini bildirmiĢlerdir.   

Sonuç olarak, sınıf öğretmenlerinin engellilerde beden eğitimi ve spor 

dersinde okul yönetiminden kaynaklanan sorunlara iliĢkin bulgulara bakıldığında, 

öğretmenlerin bir kısmı okul yönetimini “Yetersiz ve alt düzey yeterlik” aralığında 
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değerlendirirken, bir kısmı ise “ orta ve üst düzey yeterlik” olarak değerlendirdiği 

belirlenmiĢtir. 

4.1.5: Engelli Öğrencilerin KaynaĢtırılmasından Kaynaklanan Sorunlara 

ĠliĢkin GörüĢleri 

 Bu baĢlık altında, ankete katılan öğretmenlerin, sınıf öğretmenlerinin 

engellilerde beden eğitimi ve spor dersinde (1-5. sınıflar) engelli öğrencilerin 

kaynaĢtırılmasından kaynaklanan sorunların incelenmesine iliĢkin görüĢleri yer 

almaktadır. Sınıf öğretmenlerinin engellilerde beden eğitimi ve spor dersinde (1-5. 

sınıflar) engelli öğrencilerin kaynaĢtırılmasından kaynaklanan sorunlara iliĢkin 

öğretmen görüĢleri nelerdir? sorusuna cevap bulabilmek amacıyla öğretmenlere 

yöneltilen 11 maddeye iliĢkin aritmetik ortalama, frekans ve yüzde hesaplanarak 

tablo 4.1.5‟de sunulmuĢtur. 

Tablo: 4.1.5. Engelli Öğrencilerin KaynaĢtırılmasından Kaynaklanan Sorunlara 

ĠliĢkin Öğretmen GörüĢlerinin Dağılım 
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39.Okulumuzda 

kaynaĢtırma amaçlı engelli 
öğrenci gelmeden önce 
kaynaĢtırma eğitimi verilir. 

      

3,93 

       

5 

     

5,1 

  

11 

     

11,1 

   

12 

      

12,2 

      

28 

      

28,2 

     

43 

     

43,4 

      

0 

       

0 

40. KaynaĢtırma eğitimi beden 

eğitimi ve spor dersinde engelli 

öğrencilere sporla ilgili 

beceriler kazandırır. 

       

3,19 

       

7 

     

7,1 

   

24 

     

24,2 

   

20 

       

20,2 

     

26 

      

26,2 

     

15 

     

15,2 

      

7 

     

7,1 

41. Sınıfımdaki engelli 

olmayan öğrencilerin engelli 

öğrencilere yaklaĢımları 

olumludur. 

       
1,80 

      
35 

   
35,3 

  
46 

     
46,5 

      
6 

      
6,1 

      
4 

      
4,0 

    
1 

       
1,0 

    
7 

   
7,1 

42. Sınıfımdaki engelli 

öğrencilerle ilgili en çok beden 

eğitimi ve spor dersinde 

problem yaĢarım. 

      
2,67 

     
15 

    
15,2 

     
29 

   
29,3 

  
31 

   
31,3 

     
21 

  
21,2 

    
3 

    
3,0 

    
0 

      
0 

43. KaynaĢtırma eğitimi için 

beden eğitimi ve spor dersi ile 

ilgili fiziki koĢullar yeterlidir. 

      
3,90 

       
3 

    
3,0 

      
6 

    
6,1 

  
22 

  
22,2 

     
27 

  
27,3 

  
34 

   
34,3 

    
7 

    
7,1 

44. KaynaĢtırma eğitimi 

uygulayan sınıf 

öğretmenlerinin beden eğitimi 

ve spor dersine iliĢkin olarak 

genel tutumları olumludur. 

       
2,32 

     
23 

  
23,1 

  
35 

   
35,4 

  
21 

  
21,2 

      
6 

    
6,1 

    
7 

     
7,1 

    
7 

    
7,1 

45. Engelli öğrenciler beden 

eğitimi dersinde iĢlenen 

konuları uygulamakta güçlük 

çekmezler. 

       
3,20 

       
3 

    
3,0 

  
26 

   
26,3 

  
30 

  
30,3 

     
28 

  
28,3 

  
12 

   
12,1 

    
0 

      
0 
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46. Okulumuzda beden eğitimi 

ve spor dersi ile ilgili 

kaynaĢtırma eğitimi gereklidir. 

       

1,90 

     

45 

  

45,5 

   

25 

   

25,3 

  

12 

  

12,1 

      

6 

    

6,1 

    

4 

     

4,0 

    

7 

    

7,1 

47. Beden eğitimi ve spor 

dersinde kaynaĢtırma yerine 

engelli öğrenciler baĢka 

derslere alınırlar. 

       
1,91 

     
52 

   
52,6 

    
14 

   
14,1 

  
11 

  
11,1 

    
12 

  
12,1 

     
3 

     
3,0 

    
7 

    
7,1 

48. Engelli öğrenciler beden 

eğitimi ve spor derslerinde 

problem yaĢarlar.  

      

2,93 

     

16 

    

16,2 
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20,2 
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20 

  

20,2 

  

13 
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0 

49.KaynaĢtırma 

uygulamalarına devam eden 

öğrencilerin birden fazla 

engelinin olması beden eğitimi 

ve spor ders uygulamalarını 

olumsuz etkiler. 

      

3,55 

      

10 

   

10,1 

      

9 

     

9,0 

  

18 

   

18,2 

  

30 

    

30,3 

  

25 

  

25,3 

    

7 

    

7,1 

 

Tablo 4.1.5‟e göre otuz dokuzuncu maddede yer alan “Okulumuzda 

kaynaĢtırma amaçlı engelli öğrenci gelmeden önce kaynaĢtırma eğitimi verilir” bu 

ifadede öğretmenlerin % 5,1‟i “her zaman”, % 11,1‟i “genellikle”, % 12,2‟ “bazen”, 

% 28,2‟i “nadiren” ve % 43,4‟ü ise “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu 

çizelgeye bakıldığında öğretmenlerin % 71,6‟sı “hiçbir zaman” ve “nadiren” Ģeklinde 

olumsuz cevap vermiĢlerdir. Diğer taraftan “her zaman” diyenlerin düzeyi ise ancak 

% 5,1‟de kalmıĢtır. Bu değerler, öğretmen görüĢünün ortalamasının ( X =3,93) 

olumsuz ve “alt düzey yeterlik” aralığında değerlendirildiğini göstermektedir. Bütün 

bu verilere göre; öğretmenlere okullarda kaynaĢtırma amaçlı engelli öğrenci 

gelmeden önce kaynaĢtırma eğitiminin verilmediği belirlendi. Ancak, öğretmenlerin 

büyük bir çoğunluğunun bu alana özgü eğitim almak gerektiği görüĢüne katıldıkları 

söylenebilir. Bu Ģekilde bilgilendirme programlarıyla öğretmenlerinin kaynaĢtırmaya 

yönelik tutumlarının olumlu yönde geliĢeceği söylenebilir. KaynaĢtırılma 

öğrencilerin değerlendirilmesinde kaynaĢtırma eğitimi uygulamalarının baĢarısında 

önemli role sahip olan sınıf öğretmenleri her türlü sınıf koĢullarında, engelli 

öğrencilerin normal geliĢim gösteren öğrencilerin bulunduğu sınıfa 

kaynaĢtırılmasında hem sınıfın sosyal atmosferi hem de davranıĢları açısından güçlü 

bir arabulucu özelliği taĢımalıdır (Battal, 2007:36) 

Tablo 4.1.5‟e göre kırkıncı maddede yer alan “KaynaĢtırma eğitimi beden 

eğitimi ve spor dersinde engelli öğrencilere sporla ilgili beceriler kazandırır” 

ifadesine öğretmenlerin % 7,1‟ i “her zaman”, % 24,2‟i “genellikle”, % 20,2‟i 

“bazen”, % 26,2‟i “nadiren, % 15,2‟i “hiçbir zaman” ve % 7,1‟i ise bu soruyu 

cevapsız bırakmıĢtır. Öğretmenlerin algılarına göre (X =3,19) “orta düzey yeterlik” 

aralığında değerlendirildiği görülmektedir. Bu verilere göre, kaynaĢtırma eğitimi 

beden eğitimi ve spor dersinde engelli öğrencilere sporla ilgili beceriler kazandırır 
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Ģeklindeki soruya öğretmenler farklı cevaplar vererek kaynaĢtırma eğitimi konusunda 

karasız oldukları göstermiĢlerdir. Dolayısıyla, engelli öğrenciler için son derece 

önemli olan iki kavram kaynaĢtırma, beden eğitimi ve spor olduğuna göre burada 

öğretmenlerinin tutumları ön plana çıkar. Öğretmenin engelli öğrencilere yönelik 

göstereceği kabul sınıf ortamında genel kabul havasının yaratılması açısından da 

gerekli olmaktadır. Çünkü öğretmen davranıĢlarıyla sınıfındaki öğrencilerin 

kendilerine, birbirlerine yönelik tutumlarını oluĢturmada bir model olmak 

durumundadır. 

Tablo 4.1.5.‟e göre kırk birinci maddede yer alan “Sınıfımdaki engelli 

olmayan öğrencilerin engelli öğrencilere yaklaĢımları olumludur” ifadesinde 

öğretmenlerin % 35,3‟ “her zaman”, % 46,5‟i “genellikle”, % 6,1‟i “bazen”, % 4,0‟ü 

“nadiren” ve % 1,0‟i ise “hiçbir zaman” Ģeklinde ifade ederken, % 7,1‟i ise bu soruyu 

cevapsız bırakmıĢtır. Bu verilere bakıldığında öğretmenlerin % 81,8 gibi büyük bir 

çoğunluğu olumlu cevap vermiĢlerdir. Ancak, öğretmenlerin % 5,0‟i ise  “nadiren” 

ve “hiçbir zaman” Ģeklinde cevaplandırmıĢlardır. Bu değerler, öğretmen görüĢünün 

ortalamasının ( X =1,80) çok olumlu ve “en üst düzey yeterlik” aralığında oluğunu 

göstermektedir. Normal geliĢen çocuklar; kendinden farklı olanı ve bireysel 

özellikleri doğal karĢılama, hoĢgörülü davranma, yardımlaĢma ve farklı olanlarla bir 

arada yaĢama konusunda anlayıĢ ve baĢkalarının ihtiyaçlarına karĢı duyarlılık 

geliĢtirirler. Bu nedenle, engelli çocuklara, hazır bulunuĢluk düzeyine ve öğrenme 

özelliklerine uygun eğitim verildiğinde, geliĢme potansiyellerini en üst düzeyde 

kullanma olanağı verir. Bu durum engelli öğrencilerde olumsuz davranıĢların 

sönmesine ve olumlu davranıĢlarda artıĢa neden olur (Metin, 2011: 89). 

Tablo 4.1.5.‟e göre kırk ikinci maddede yer alan “Sınıfımdaki engelli 

öğrencilerle ilgili en çok beden eğitimi ve spor dersinde problem yaĢarım” ifadesinde 

öğretmenlerin % 15,2‟i “her zaman”, % 29,3‟ü “genellikle”, % 31,3‟ü “bazen”, % 

21,2‟i “nadiren” ve % 3,0‟ü “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢlerini bildirmiĢlerdir. 

Bulgulara göre; öğretmenlerin % 15,2‟i sınıfındaki engelli öğrencilerle ilgili en çok 

beden eğitimi ve spor dersinde problem yaĢadığını belirtirken, % 3,0‟ü ise hiçbir 

zaman problem yaĢamadığını belirtmiĢtir. Ancak, genellikle ve bazen sorun 

yaĢayanların oranı ise % 60,6‟dır. Bu durum öğretmenlerin yarıdan fazlasının 

( X =2,67) “orta düzey yeterlik” puan aralığında olduğunu ve engelli öğrencilerle ilgili 

en çok beden eğitimi ve spor dersinde problem yaĢadığını göstermektedir. Ancak, 

beden eğitimi ve spor dersleri zengin, ilginç ve heyecan verici olan koĢu, atlama, 
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sıçrama, sekme v.b hareketler ile bireysel ve grup oyunlarını kapsama yönüyle 

engelli bireylerin geliĢimi açısından çok büyük bir potansiyele sahiptir. Beden eğitini 

ve spor engelli bireylerin sağlam ve engelli bireylerle bir araya gelmelerine olanak 

sağlayarak özel eğitimde ulaĢılması hedeflenen kaynaĢtırma için son derece önemli 

bir iĢlevi yerine getirmektedir. (Özer, 2010). 

Tablo 4.1.5‟e göre kırk üçüncü maddede yer alan “KaynaĢtırma eğitimi için 

beden eğitimi ve spor dersi ile ilgili fiziki koĢullar yeterlidir” ifadesinde 

öğretmenlerin % 3,0‟ü “her zaman”, % 6,1‟i “genellikle”, % 22,2‟i “bazen”, % 27,3ü 

“nadiren ve % 34,3‟ü ise “hiçbir zaman” Ģeklinde cevaplarken, % 7,1‟i ise cevapsız 

bırakmıĢtır. Bu verilere göre; “nadiren” ve “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ belirten 

öğretmenlerin toplamı % 61,6‟dır. Bu değerler, öğretmen görüĢünün ortalamasının 

( X =3,90) olumsuz ve “alt düzey yeterlik” aralığında oluğunu, kaynaĢtırma eğitimi 

için beden eğitimi ve spor dersi ile ilgili fiziki koĢulların yeterli olmadığını 

belirtmiĢlerdir. Dolayısıyla, kaynaĢtırma sınıfı için plan yapılırken dikkat edilecek en 

önemli nokta, çocukların farklı beceri düzeylerinde oldukları, beden eğitimi ve spor 

ders etkinliklerine katılımlarının da bu nedenle farklı seviyelerde olacağı 

düĢünüldüğünde; her bir etkinlik için fiziki koĢulların çocuklara göre düzenlenmesi 

ve hazırlıkların buna göre yapılması planlanmalıdır.    

Tablo 4.1.5‟e göre kırk dördüncü maddede yer alan “KaynaĢtırma eğitimi 

uygulayan sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor dersine iliĢkin olarak genel 

tutumları olumludur” ifadesine göre öğretmenlerin % 23,1‟i “her zaman”, % 35,4‟ü 

“genellikle”, 21,2‟i “bazen”, % 6,1‟i “nadiren” ve % 7,1‟i ise “hiçbir zaman” 

Ģeklinde cevap verirken, % 7,1‟i ise sorulan soruyu cevapsız bırakmıĢtır. Çizelge 

4.1.5‟ incelendiğinde, öğretmenlerin % 58, 5‟i nin genel tutumları olumlu iken, % 

13,2‟si ise olumsuz cevap vermiĢtir. Bu değerlere göre; kaynaĢtırma eğitimi 

uygulayan sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor dersine iliĢkin olarak genel 

tutumlarının ( X =2,32) “üst düzey yeterlik” aralığında oluğunu söyleyebiliriz. Bu 

nedenle, beden eğitimi ve spor dersi ile ilgili kaynaĢtırma eğitimi uygulamalarının 

baĢarısında önemli role sahip olan sınıf öğretmenlerinin her türlü sınıf koĢullarında, 

engelli öğrencilerin normal geliĢim gösteren öğrencilerin bulunduğu sınıfa 

kaynaĢtırılmasında hem sınıfın sosyal atmosferi hem de davranıĢları acısından güçlü 

bir arabulucu özelliği taĢıdığı düĢünülmektedir. 
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Tablo 4.1.5‟e göre kırk beĢinci maddede yer alan “Engelli öğrenciler beden 

eğitimi dersinde iĢlenen konuları uygulamakta güçlük çekmezler” ifadesinde 

öğretmenlerin % 3,0‟ü “her zaman”, % 26,3‟ü “genellikle”, % 30,3‟ü “bazen”, % 

28,3‟ü “nadiren” ve % 12,1‟i “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu 

ifadeye göre genellikle ve bazen diyenlerin oranı her zaman ve hiçbir zaman 

diyenlerden çok daha fazladır. Öğretmenlerin algılarına göre bu ifade, (X =3,20) “orta 

düzey yeterlik” aralığında değerlendirilmiĢtir. Bu sonuçlar;  öğretmenlerin çoğunluğu 

engelli öğrencilerin beden eğitimi dersinde iĢlenen konuları uygulamakta güçlük 

çekmediklerine yönelik kararsız kaldıklarını göstermektedir.  

Tablo 4.1.5‟e göre kırk altıncı maddede yer alan “Okulumuzda beden eğitimi 

ve spor dersi ile ilgili kaynaĢtırma eğitimi gereklidir” ifadesinde öğretmenlerin % 

45,5‟i “her zaman”, % 25,3‟ü “genellikle”, % 12,1‟i “bazen”, % 6,1‟i “nadiren” ve % 

4,0‟ü ise “hiçbir zaman” Ģeklinde cevap verirken, % 7,1‟i ise cevapsız bırakmıĢtır. 

Tablo 4.1.5 incelendiğinde, öğretmenlerin % 70,8‟i beden eğitimi ve spor dersi ile 

ilgili kaynaĢtırma eğitiminin gerekli olduğu yönünde görüĢ belirtirken, % 10,1‟i ise 

gerekli olmadığını belirtmiĢtir. Bu değerlere göre, öğretmenlerin çoğunluğunun 

beden eğitimi ve spor dersi ile ilgili kaynaĢtırma eğitimini ( X =1,90) “üst düzey 

yeterlik” aralığında gerekli gördüklerini söyleyebiliriz. Dolayısıyla, beden eğitimi ve 

spor dersi fiziksel psikolojik ve sosyal olarak engellilerin toplumla iletiĢime 

geçmesinin en kolay yoludur. Beden eğitimi ve spor engelliler için bu denli önem arz 

ederken ülkemizde uygulanan kaynaĢtırma eğitimi içinde sınıf öğretmeninin 

kaynaĢtırma uygulamaları ile ilgili bilgisi, öğrencilerine karĢı davranıĢları ve 

öğrencilerine bakıĢ açıları ile beden eğitimi ve spor dersinin ne denli yararlı 

olabileceği de tartıĢılan noktalardan biridir.  

Tablo 4.1.5‟e göre kırk yedinci maddede yer alan “Beden eğitimi ve spor 

dersinde kaynaĢtırma yerine engelli öğrenciler baĢka derslere alınırlar” ifadesinde 

öğretmenlerin % 52,6‟sı “her zaman”, % 14,1‟i “genellikle”, % 11,1‟, “bazen” % 

12,1‟i “nadiren” ve % 3,0‟ü ise “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ belirtirken, % 7,1‟i ise 

boĢ bırakmıĢtır. Tablo 4.1.5 incelendiğinde beden eğitimi ve spor dersinde 

kaynaĢtırma yerine engelli öğrenciler baĢka derslere alınırlar sorusuna öğretmenlerin 

yarısından fazlası “her zaman” derken, “hiçbir zaman” diyenler ise ancak % 3,0 

düzeyinde kalmıĢtır. Öğretmenlerin algılarına göre, (X =1,91) “üst düzey yeterlik” 

aralığında değerlendirilmiĢ ve öğretmenlerin çoğunluğunun engelli öğrencilerin 

beden eğitimi ve spor dersi yerine öğrencilerin baĢka derslere alındıklarını ifade 
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etmiĢlerdir. Dolayısıyla, kaynaĢtırma eğitimi kapsamında eğitimci olarak sınıf 

öğretmenleri; engellilerin bireysel farklılıklarını göz önüne almalı, uygun ortam 

sağlayarak normal spor eğitimi alan bireylerle aynı spor alanlarında eğitim vermeli, 

hedefler ve ulaĢılması istenen amaçlar bireylerin gereksinimlerini karĢılayacak 

düzeyde gerçekçi olarak ortaya koymalı, öğretimde uygun öğretim yöntemleri ve 

konular seçmeli, titizlikle uygulamalıdır.  

Tablo 4.1.5‟e göre kırk sekizinci maddede yer alan “Engelli öğrenciler beden 

eğitimi ve spor derslerinde problem yaĢarlar”  ifadesinde öğretmenlerin % 16,2‟i 

“her zaman”, % 20,2‟i “genellikle”, % 30,3‟ü “bazen”, % 20,2‟i “nadiren” ve % 

13,1‟i ise “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu ifadede, engelli 

öğrencilerin beden eğitimi ve spor derslerinde problem yaĢadığını düĢünen 

öğretmenlerin toplamı % 66,7‟dir. Diğer taraftan öğretmenlerin % 20,2‟de “nadiren” 

problem yaĢadığını belirmiĢlerdir. Bu değerlere göre; öğretmenlerin büyük bir 

çoğunluğu engelli öğrencilerin beden eğitimi ve spor derslerinde ( X =2,93) “orta 

düzey yeterlik” aralığında problem yaĢadıklarını düĢünmektedir. Bulgulara göre, 

öğrencilerin engel durumlarına göre yaĢadıkları problemler de değiĢiklik gösterdiği 

söylenebilir.  

 Tablo 4.1.5‟e göre kırk dokuzuncu maddede yer alan “KaynaĢtırma 

uygulamalarına devam eden öğrencilerin birden fazla engelinin olması beden eğitimi 

ve spor ders uygulamalarını olumsuz etkiler” ifadesinde öğretmenlerin % 10,1‟i “her 

zaman”, % 9,0‟u “genellikle”, % 18,2‟i “bazen”, % 30,3‟ü “nadiren” ve % 25,3‟ü 

“hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ belirtirken, % 7,1‟ ise okullarında kaynaĢtırma 

eğitiminin olmadığını bu nedenle, bu soruyu cevaplandırmadıklarını belirtmiĢlerdir. 

Çizelge 4.1.5 incelendiğinde, öğretmenlerin % 55, 6‟sı bu görüĢü desteklerken,  % 

10,1‟, ise desteklemediğini ifade etmiĢtir. Bulgulara göre; öğretmenlerin büyük bir 

çoğunluğu, ( X =3,55) “alt düzey yeterlik” puan aralığında değerlendirilerek, 

kaynaĢtırma uygulamalarına devam eden öğrencilerin birden fazla engelinin olması 

beden eğitimi ve spor ders uygulamalarını olumsuz etkilediği sonucuna varmıĢlardır. 

Dolayısıyla, beden eğitimi ve spor dersi ile ilgili olarak kaynaĢtırma eğitimi 

uygulanan ilköğretim okullarında görev alan sınıf öğretmenlerinin yaĢadıkları 

sorunların irdelenmesine ve daha baĢarılı bir kaynaĢtırma uygulamasının 

gerçekleĢmesine yönelik önlemlerin alınması sağlanmalıdır. 

Sınıf öğretmenlerinin engellilerde beden eğitimi ve spor dersinde 

kaynaĢtırmadan kaynaklanan sorunlara iliĢkin bulgulara bakıldığında, öğretmenlerin 
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bir kısmı “alt düzey yeterlik” aralığında değerlendirirken, bir kısmı ise “ orta ve üst 

düzey yeterlik” olarak değerlendirdiği belirlenmiĢtir. 

4.1.6: Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet Öncesi Eğitiminden Kaynaklanan 

Sorunlara ĠliĢkin GörüĢleri 

 Bu baĢlık altında, ankete katılan öğretmenlerin, sınıf öğretmenlerinin hizmet 

öncesi eğitiminde engellilerde beden eğitimi ve spor dersi (1-5. sınıflar) ile ilgili sınıf 

öğretmenliği programlarından kaynaklanan sorunların incelenmesine iliĢkin görüĢleri 

yer almaktadır. Sınıf öğretmenlerinin hizmet öncesi eğitiminde engellilerde beden 

eğitimi ve spor dersi (1-5. sınıflar) ile ilgili sınıf öğretmenliği programından 

kaynaklanan sorunlara iliĢkin öğretmen görüĢleri nelerdir? sorusuna cevap 

bulabilmek amacıyla öğretmenlere yöneltilen 6 maddeye iliĢkin aritmetik ortalama, 

frekans ve yüzde hesaplanarak Tablo 4.1.6‟de sunulmuĢtur. 

Tablo 4.1.6: Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Sınıf 

Öğretmenliği Programlarından Kaynaklanan Sorunlara ĠliĢkin GörüĢlerinin 

Dağılımı 

                                                                                                                                      

ÖĞRETMENLERĠN HĠZMET ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN MADDELER 
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50. Mezun olduğunuz 

fakültenizde engellilerde 

beden eğitimi ve spor 

konusunda aldığınız dersler 

yeterlidir. 
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51. Engelli öğrencilere beden 

eğitimi ve spor dersi veren 

sınıf öğretmenlerinin 

engelliler ile ilgili aldıkları 

eğitim yeterlidir.  
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52. Sınıf öğretmenliği 

programı içerisinde 
engellilerde beden eğitimi ve 

spor konusuna daha fazla yer 

verilmelidir. 
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53. Mezun olduğumuz 
fakültenizde engellilerde beden 

eğitimi ve spor dersi yeteri kadar 

önemsenmektedir. 
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54. Hizmet öncesinde 

engelliler ile ilgili aldığımız 

beden eğitimi ve spor dersi 

programının içeriği ders 

amaçlarıyla tutarlıdır. 

      

3,40 
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55. Hizmet öncesinde 

engelliler ile ilgili aldığımız 

haftalık beden eğitimi ve spor 

ders süresi yeterlidir. 
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Tablo 4.1.6.‟a göre ellinci maddede yer alan “Mezun olduğunuz fakültenizde 

engellilerde beden eğitimi ve spor konusunda aldığınız dersler yeterlidir” ifadesinde 

öğretmenlerin % 6,1‟i “her zaman”, % 6,1‟i “genellikle”, % 14,1‟i “bazen”, % 31,3‟ü 

“nadiren” ve % 42,4‟ü ise “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ belirtmiĢtir. Bu ifadede, 

“nadiren” ve “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ belirten öğretmenlerin toplamı % 

73,7‟dir. Bu değerlere göre, araĢtırmaya katlan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, 

( X =3,97) “alt düzey yeterlik” aralığında değerlendirilerek, mezun oldukları 

fakültelerinde engellilerde beden eğitimi ve spor konusunda aldıkları dersleri yeterli 

bulmadıkları söylenebilir. Çevirim (2009) yaptığı çalıĢmasında, öğretmenlerinin 

okullarına göre engeliler ile ilgili beden eğitimi ve spor dersi alma durumlarına 

bakıldığında, % 65,6‟sı engellilerde beden eğitimi dersi için yeterli eğitim 

alamadıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu veriler araĢtırma sonuçlarını destekler 

niteliktedir.  Dolayısıyla, eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde 

yapılan değiĢiklikler sonucunda “Beden eğitimi I ve II”  dersleri kaldırılarak yerine 

“Beden eğitimi ve spor kültürü”  dersi getirilirken ders saatleri de 2 saat uygulama 1 

saat teorik olmak üzere yeniden düzenlendi. “Beden eğitimi ve oyun öğretimi” 

dersinin teorik kısmı azaltılarak 1 teorik 2 uygulama Ģekline dönüĢtürüldü. Ancak 

tüm bu yeniden yapılandırma çalıĢmalarına rağmen sınıf öğretmeni yetiĢtiren eğitim 

fakültelerinin ders programları içerisine  “Engellilerde beden eğitimi ve spor” ile 

ilgili hiç bir düzenleme gerçekleĢtirilmemiĢtir. 

Tablo 4.1.6‟a göre elli birinci maddede yer alan “Engelli öğrencilere beden 

eğitimi ve spor dersi veren sınıf öğretmenlerinin engelliler ile ilgili aldıkları eğitim 

yeterlidir” ifadesinde öğretmenlerin % 6,1‟i “her zaman”, % 6,1‟i “genellikle”, % 

21,2‟i “bazen”, % 33,3‟ü genellikle” ve % 33,3‟ ü ise “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ 

belirtmiĢlerdir. Bu ifadede, “hiçbir zaman” ve “genellikle” Ģeklinde görüĢ belirten 

öğretmenlerin toplamı % 66,6‟dır. Bu madde öğretmenlerin algılarına göre, (X =3,81) 

“alt düzey yeterlik” aralığında değerlendirilmiĢ ve öğretmenlerin büyük bir 

çoğunluğu engelli öğrencilere beden eğitimi ve spor dersi veren sınıf öğretmenlerinin 
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engelliler ile ilgili aldıkları eğitimin yeterli olmadığı yönünde görüĢ bildirmiĢlerdir. 

Pehlivan ve ark.‟nın (2005) yaptıkları çalıĢmalarında, elde edilen veriler 

doğrultusunda, sınıf öğretmenlerinin % 48‟i aldıkları beden eğitimi dersini yeterli 

bulmadıkları belirtmiĢlerdir. Bu sonuç bizim bulgularımızı desteklemektedir. 

Tablo 4.1.6‟a göre elli ikinci maddede yer alan “Sınıf öğretmenliği programı 

içerisinde engellilerde beden eğitimi ve spor konusuna daha fazla yer verilmelidir” 

ifadesinde öğretmenlerin % 47,5‟i “her zaman”, % 29,3‟ü “genellikle”, % 9,1‟i 

“bazen”, % 7,1‟i “nadiren”, ve % 7,1‟i ise “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ 

belirtmiĢlerdir. Bu ifadede, “her zaman” ve “genellikle” Ģeklinde görüĢ belirten 

öğretmenlerin % 76,8‟dir. Öğretmenlerin algılarına göre, (X =1,96) “üst düzey 

yeterlik” aralığında değerlendirilmiĢ ve araĢtırmaya katılan öğretmenlerin büyük 

çoğunluğunun sınıf öğretmenliği programı içerisinde engellilerde beden eğitimi ve 

spor konusuna daha fazla yer verilmesi gerektiğini belirtmiĢlerdir.  

Tablo 4.1.6‟a göre elli üçüncü maddede yer alan “Mezun olduğumuz 

fakültemizde engellilerde beden eğitimi ve spor dersi yeteri kadar önemsenmektedir” 

ifadesinde öğretmenlerin % 9,1‟i “her zaman”, % 10,1‟i “genellikle”, % 21,2‟i 

“bazen”, % 21,1‟i genellikle ve % 38,4‟ü ise “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ 

belirtmiĢlerdir. Bu ifadede, araĢtırmaya katılan öğretmenlerin % 59,5‟i mezun 

oldukları fakültelerinde engellilerde beden eğitimi ve spor dersi konusunun yeteri 

kadar önemsenmediğini belirtirken, % 19,2‟i ise önemsedikleri yönünde görüĢ 

bildirmiĢlerdir. Bu değerlere göre, araĢtırmaya katlan öğretmenlerin büyük bir 

çoğunluğu, ( X =3,69) “alt düzey yeterlik” aralığında değerlendirilmiĢtir. Topkaya ve 

ark, (2004) ilköğretim birinci kademe beden eğitimi ve spor dersleriyle ilgili sınıf 

öğretmenlerinin yeterliliklerine iliĢkin bir ön araĢtırma adlı yaptıkları çalıĢma da, 

araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenleri yeterli eğitimi almadıklarını belirtmiĢlerdir. Bu 

nedenle, öğretmenlerin mezun oldukları fakültelerinde engellilerde beden eğitimi ve 

spor dersi konusunun yeteri kadar önemsenmediğini söyleyebiliriz. 

Tablo 4.1.6‟a göre elli dördüncü maddede yer alan “Hizmet öncesinde 

engelliler ile ilgili aldığımız beden eğitimi ve spor dersi programının içeriği ders 

amaçlarıyla tutarlıdır” ifadesinde öğretmenlerin % 6,1‟i “her zaman”, % 17,2‟i 

“genellikle”, % 28,3‟ü “bazen”, % 27,2‟i “nadiren” ve % 21,2‟i ise “hiçbir zaman” 

Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu değerlere göre, öğretmenlerin yaklaĢık yarısı 

( X =3,40) “orta düzey yeterlik” aralığında değerlendirilerek olumlu görüĢ bildirirken, 

diğer yarısı ise olumsuz görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlara göre, öğretmenlerin 



 98 

hizmet öncesinde engelliler ile ilgili aldıkları beden eğitimi ve spor ders programının 

içeriğinin ders amaçlarıyla tutarlılığı konusunda dengeli bir dağılım olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 4.1.6‟a göre elli beĢinci maddede yer alan “Hizmet öncesinde engelliler 

ile ilgili aldığımız haftalık beden eğitimi ve spor ders süresi yeterlidir” ifadesinde 

öğretmenlerin % 8,1‟i “her zaman”, % 9,1‟i “genellikle”, % 20,2‟i “bazen”, % 31,3‟ü 

“nadiren” ve % 31,3‟ise “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢlerini belirtmiĢlerdir. Bu 

ifadede, “nadiren” ve “hiçbir zaman” Ģeklinde görüĢ belirten öğretmenlerin toplamı 

% 62,6‟dır. Bu değerlere göre, araĢtırmaya katlan öğretmenlerin büyük bir 

çoğunluğu, ( X =3,68) “alt düzey yeterlik” aralığında olduğu ve hizmet öncesinde 

engelliler ile ilgili aldıkları haftalık beden eğitimi ve spor ders süresinin yeterli 

olmadığı sonucuna varmıĢlardır. Çünkü eğitim fakültelerinin yeniden 

yapılandırılması çerçevesinde yapılan değiĢiklikler sonucunda beden eğitimi ve spor 

ders saatleri 4 saat uygulama 2 saat teorik olmak üzere yeniden düzenlendi. Ancak 

bu düzenleme içerisinde de engellilerde beden eğitimi ve spor konusuna yer 

verilmediği görüldü. Bu nedenle, beden eğitimi ve spor ders uygulamalarında görevi 

ve sorumluluğu üstlenmek durumunda olan sınıf öğretmenlerinin kiĢisel özellikleri, 

uygulama konusundaki eğitimi ve uygulama tecrübesi, mesleki yeterlikleri ve 

uygulama surecine göre hizmet öncesinde engelliler ile ilgili aldıkları haftalık beden 

eğitimi ve spor ders süresi yeterliliği konusunda nasıl değerlendirdikleri ise 

uygulamaların baĢarısı ve geliĢtirilmesi için önem arz etmektedir. 

Sınıf öğretmenlerinin engellilerde beden eğitimi ve spor dersinde sınıf 

öğretmenliği programından kaynaklanan sorunlara iliĢkin bulgulara bakıldığında, 

öğretmenlerin çoğunluğu sorunları “alt düzey yeterlik” aralığında değerlendirdiği 

belirlenmiĢtir. 
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BÖLÜM V 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 Bu bölümde, araĢtırmanın sonucu ve bu sonuca dayalı olarak öneriler yer 

almaktadır. AraĢtırmada yer alan sorularla ilgili alınan cevaplardan Ģu sonuçlara 

ulaĢılmıĢtır. 

 Bireyin büyümesini gösteren fiziki geliĢimi, geliĢimin göstergesi olan hareket 

geliĢimi, dil geliĢimi, sosyal geliĢim, duygusal geliĢim, biliĢsel geliĢim ile ilgili 

belirli özellikler görülmektedir. Ġnsan geliĢimi, tüm bu geliĢim alanlarını kapsamakta 

ve geliĢim değerlendirilmesi her yaĢ grubunda bu alanlarda görülen özellikler 

doğrultusunda yapılmaktadır. YaĢam dönemlerinin geliĢim alanlarında görüldüğü 

ortak özellikler, normal geliĢim olarak adlandırılır. Buna göre normal geliĢim 

gösteren çocuğun hangi yaĢta, hangi geliĢim alanında, ne tür özellikler göstermesi 

gerektiği bilinmektedir. Normal geliĢim sınırları dıĢında görülen özellikleri, çocuğun 

geliĢimini farklı kılmaktadır (Baykoç Dönmez, 2011:19) 

Diğer taraftan, özel eğitim kapsamı içinde beden eğitimi ve sporun önemi 

yadsınamaz. Beden eğitimi ve spor bireyin fiziksel, deviniĢsel, duygusal, zihinsel ve 

toplumsal geliĢimine katkı amacına yönelik organize edilmiĢ bedensel etkinliklerin 

tümü olarak tanımlanabilir (Ġnal, 2000). Beden eğitimi ve spor fiziksel psikolojik ve 

sosyal olarak engellilerin toplumla iletiĢime geçmesinin en kolay yoludur. Beden 

eğitimi engelliler için bu denli önem arz ederken ülkemizde sınıf öğretmenlerinin 

beden eğitimi ve spor ders uygulamaları ile ilgili bilgisi, öğrencilerine karĢı 

davranıĢları ve öğrencilerine bakıĢ açıları ile beden eğitimi dersinin ne denli yararlı 

olduğu da tartıĢma konusudur. 

 

5.1. Sonuç  

5.1.1. Birinci Alt Probleme ĠliĢkin Sonuçlar: 

Eğitim programının hedefleri engellilerde beden eğitimi ve spor açısından 

bireyin ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Yapılan araĢtırmada öğretmenlerin büyük bir 

çoğunluğunun (% 64,6) programdaki kazanımların açık ve anlaĢılır, beden eğitimi 

programındaki kazanımların engelli öğrencilerin beden eğitimi ve spor ihtiyaçlarını 

karĢılayacak nitelikte olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Aynı zamanda, beden eğitimi 

ve spor programındaki kazanımların engelli öğrencilerin topluma uyumunu 
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kolaylaĢtırmadığı (% 57,6), beden eğitimi programındaki beden eğitimi ve spor ders 

içeriklerinin engelli öğrencilerin engelleri doğrultusunda hazırlanmadığı (% 46,5), 

engelli öğrencilerin engelleri ve yeteneklerini göz önünde bulundurmadığı sonucuna 

varılmıĢtır.  

Dolayısıyla, Engellilere uygulanacak “uygun eğitim” programlarının içinde 

beden eğitimi ve spor uygulamalarının önemi sporun engelli öğrencilere kazandırdığı 

nitelikler ve kendi bireysel yeteneklerine göre seçim yapabilme durumu göz önüne 

alındığında kendine yeten bir birey olarak yaĢamın devamlılığını sağlama ve 

toplumsal uyum yönüyle ne kadar önem taĢıdığı bilinmektedir. Yapılan araĢtırmada 

öğrencilerin kendi bireysel yeteneklerine göre spor branĢlarını belirlemediği (% 

73,7), beden eğitimi ve spor dersinin engelli öğrencilerin engel ve yetenek gruplarına 

göre iĢlenmediği (% 71,4), beden eğitimi ve spor programının engelli öğrenciler için 

uygun eğitimsel uygulamaları içermediği (% 76,7), beden eğitimi ve spor ders 

programı engelli öğrencilerin motorsal becerilerini geliĢtirmediği (% 66,6) 

belirlenirken, sınıf öğretmenlerin algılarına göre programdaki kazanımların beden 

eğitimi ve spor konu alanının özelliklerine uygun olduğu (% 59,6) sonucuna 

varılmıĢtır. 

5.1.2. Ġkinci Alt Probleme ĠliĢkin Sonuçlar: 

Öğretmen, eğitim sisteminin temel öğesidir ve yeteneği, bilgisi, donanımı ve 

eğitim için sağlanan olanaklar ölçüsünde görevini yerine getiren kiĢidir. Dolayısıyla, 

beden eğitimi ve spor dersi de etkili bir öğretmene gereksinim duymaktadır. Yapılan 

araĢtırmada,  Öğretmenlerin kurs ve seminerlere katılmadıkları (% 49,6), sportif 

beklentiler oluĢturamadıkları sonucuna varıldı. Ancak, öğretmenlik, öğretimde 

uzmanlaĢma isteyen bir meslektir. Bu meslekte yer alan bireylerin belli bir genel 

kültür birikimi, özel alan bilgileri ve öğretmenlik meslek yeterlikleri ile donatılmıĢ 

olmaları gerekmektedir. Sınıf öğretmeninin üniversite veya hizmet içi eğitiminden 

kaynaklanan eksiklik de beden eğitimi ve spor öğretimine yönelik tutumları olumsuz 

etkilemektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin performansını geliĢtirebilmek için kurs ve 

seminerlere katılımları desteklenmelidir. Diğer taraftan, sınıf öğretmenlerinin büyük 

bir çoğunluğu engellilerde beden eğitimi ve spor ders programındaki geliĢmeleri 

izlediği (% 82,9) öğrencilerle güven verici iliĢkiler kurdukları (% 89,8), ilgili 

uzmanlarla iĢbirliği yaptıkları (% 83,9), öğrencileri geliĢtirdikleri, engelliler ile ilgili 

planlama yaptıkları (% 61,6) sonucuna ulaĢıldı.  
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Engelli bireyler bireysel farklılıkları nedeniyle özel olarak düzenlenmiĢ 

çevreye gereksinim duymaktadır. Dolayısıyla, her öğrencinin kendi geliĢimi 

doğrultusunda ilerlemesine olanak verecek bir öğrenme ortamının, araç-gereçlerinin 

sağlanabilmesini gerekli görmektedir. Yapılan araĢtırmada sınıf öğretmenlerinin 

beden eğitimi ve spor derslerinde araç-gereç hazırladıkları (% 55,6), eğitsel oyunlara 

yer verdikleri (% 84,8), rehberlik yaptıkları (% 80,8) tespit edildi. Yeterlilik; 

bireylerin nasıl düĢündükleri, nasıl hissettikleri, kendilerini nasıl motive ettikleri ve 

nasıl davrandıkları hakkında karar vermeleridir. Dolayısıyla, eğitimin etkili 

olabilmesi, amaçlarının en üst düzeyde gerçekleĢtirilebilmesi, temelde sistemi iĢletip 

uygulayacak olan öğretmenlerin yeterliğine bağlıdır. Yapılan araĢtırmada sınıf 

öğretmenleri beden eğitimi ve spor derslerinde öğrenciler hareketleri yaparken 

öğrenme eksikliklerini düzeltebilme yeterliğine sahip oldukları (% 70,4) sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.   

5.1.3. Üçüncü Alt Probleme ĠliĢkin Sonuçlar: 

Beden eğitimi öğretiminde yetersiz malzeme ve olanaklar beden eğitimi ve 

spor ders etkinliklerini etkilerken, sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi öğretimine 

yönelik tutumlarını da olumsuz etkilemektedir. Beden eğitimi ve spor ders araç ve 

gereçlerinin çocukların hareket ve spor gereksinimini karĢılayacak çeĢitlilikte olması, 

ders araç ve gereçlerinin engel gruplarına ve bireysel özelliklere göre uyarlanması 

(yükseklik, büyüklük, ağırlık ve malzeme) gerekmektedir. Dolayısıyla, yapılan 

araĢtırmada öğretmenler engellilerde beden eğitimi ve spor dersi için spor 

salonlarının (% 77,8), spor alanlarının (% 67,6), okul bahçelerinin ve araç-gereçlerin 

yeterli olmadığı (% 79,8), alt yapıyı yeterli bulmadıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

5.1.4. Dördüncü Alt Probleme ĠliĢkin Sonuçlar: 

Okul yönetimi özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere karĢı kabul edici ve 

destekleyici tutumlar sergilemelidir. Bu nedenle, okul yöneticilerinin, normal geliĢim 

gösteren sağlıklı bireyler yanında mutlaka bireysel ve geliĢim özellikleri ile 

yaĢıtlarından önemli derecede farklılık gösteren özel gereksinimli, diğer bir deyiĢle 

özel eğitime ihtiyacı olan engelli bireylerin desteklenmesi unutulmamalıdır. Yapılan 

araĢtırmada okul yönetimi engelli öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersleri için 

okul bahçesini ve spor salonlarını hazırlamadıkları (% 70,7), sportif etkinlikler 

düzenlemedikleri (% 56,6), çocukların beden eğitimi ve spor dersi yerine baĢka 
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derslere katılımını yeteri kadar desteklemedikleri (% 44,6), çocukların ders dıĢında 

spor yapacakları önlemleri almadıkları (% 76,7) sonucuna varıldı. 

Diğer taraftan, engelli bireylerin spora olan gereksinimlerinin daha fazla 

olduğunu, fiziksel aktivitenin, engelli bireylerin hareket etmekten haz alma, eğlenme 

ve baĢarma gereksinimlerinin karĢılanmasında önemli bir araç olduğunu ifade 

edilirken, okul yöneticilerinin fiziksel aktivite konusunda öğretmenlerle iĢbirliği 

yaptıkları (% 51,6), ailelerle bilgi alıĢ-veriĢinde bulundukları (% 58,6), kaynaĢtırma 

eğitimine olumlu baktıkları (% 81,8), öğretmenlerin engelliler ile ilgili hizmet içi 

eğitime katılımını destekledikleri (% 73,7) sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

5.1.5. BeĢinci Alt Probleme ĠliĢkin Sonuçlar: 

Sınıf öğretmeni, özel gereksinimli olan öğrencilerin normal geliĢim gösteren 

çocukların bulunduğu sınıfa kaynaĢtırılmasında hem sınıfın sosyal iklimi, hem de 

davranıĢlar açısından güçlü bir arabulucudur. Bu nedenle, beden eğitimi ve spor 

engelli bireylerin sağlam ve engelli bireylerle bir araya gelmelerine olanak 

sağlayarak özel eğitimde ulaĢılması hedeflenen kaynaĢtırma için son derece önemli 

bir iĢlevi yerine getirmektedir. Yapılan araĢtırmada, öğretmenlerin okullarında 

kaynaĢtırma öğrencisi gelmeden önce kaynaĢtırma eğitiminin verilmediği (% 71,6), 

normal öğrencilerin engelli öğrencilere karĢı tutumlarının olumlu olduğu (% 81,8), 

engelli öğrencilerin beden eğitimi ve spor derslerinde problem yaĢadığı (% 60,6), 

fiziki koĢulların yeterli olmadığı (% 61,6), beden eğitimi ve spor derslerinde 

zorlandıkları ve kaynaĢtırma uygulamalarına devam eden öğrencilerin birden fazla 

engelin olması beden eğitimi ve spor ders uygulamalarını olumsuz etkilediği (% 

55,6)  sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

5.1.6. Altıncı Alt Probleme ĠliĢkin Sonuçlar: 

Sınıf öğretmenliği eğitimi lisans programında yer alan beden eğitimi ve spor 

ile ilgili derslerin asıl amacı; sınıf öğretmeni adaylarında ilköğretim I. kademeye 

yönelik beden eğitimi ve spor öğretim yeterliliği oluĢturmaktır. Bu yeterliliğin 

oluĢturulması için en sağlıklı yaklaĢım ve yöntem, sınıf öğretmeni adaylarının “ 

ilköğretim I. kademede engellilerde beden eğitimi ve spor dersine öğretim programı 

içerisinde daha fazla yer verilerek” içerik, kapsam ve uygulamalarına vakıf 

olmalarının sağlanmasıdır. Yapılan araĢtırmada, sınıf öğretmenlerinin mezun 

oldukları fakültelerinde engellilerde beden eğitimi ve spor konusunda; aldıkları 

derslerin yeterli olmadığı (% 73,7) ve yeterli bulmadıkları (% 66,6), lisans programı 
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içerisinde daha fazla beden eğitimi ve spor dersine yer verilmediği (% 76,8), bu 

dersin yeteri kadar önemsenmediği (% 59,5), ders süresinin yeterli olmadığı (% 62,6) 

tespit edilmiĢtir. 

 Dolayısıyla, dünyanın birçok ülkesinde, ilköğretim beden eğitimi ve spor 

derslerini iĢleme sorumluluğu tamamen sınıf öğretmenlerine bırakıldığına göre, 

beden eğitimi dersi de dâhil olmak üzere birçok alanda ders verme iĢlevini yürüten 

sınıf öğretmenlerinin sahip olması gereken önemli özelliklerin geliĢtirilebilmesi için 

belli bir genel kültür birikimi, özel alan bilgileri ve öğretmenlik meslek yeterlilikleri 

ile donatılmıĢ olmaları gerekmektedir.  

Sonuç olarak; engellilerde beden eğitimi ve spor dersi programından 

kaynaklanan sorunlar olduğu, ancak sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor 

derslerindeki genel durumları yeterli olmasına kaĢın bir takım eksikliklerin olduğu,  

araç-gereç ve fiziki koĢulların bu dersi yapmaya uygun olmadığı, okul yönetiminin 

gerekli desteği sağlamakta zayıf kaldığı, öğrencilerin kaynaĢtırma eğitimi konusunda 

ciddi sıkıntılar yaĢadığı, sınıf öğretmenliği programından kaynaklanan sorunların 

engellilerle ilgili eğitim ve öğretimi olumsuz etkilediği sonucuna varılabilir. 

 

5.2. Öneriler 

5.2.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler 

TartıĢılan veriler ıĢığında ortaya çıkan sorunların giderilebilmesi için Ģu öneriler 

yapılmıĢtır: 

1. Sınıf Öğretmeni yetiĢtiren okulların programlarına engellilerde beden eğitimi ve 

spor ile ilgili dersler zorunlu ve seçmeli olarak konulmalıdır. 

2. Programda engellilerde beden eğitimi ve spor derslerinin öğrencilerin engel 

durumlarına göre yeniden uyarlanmalıdır. 

3. Sınıf öğretmenleri okul rehber öğretmenleri okul idaresi ile iĢbirliği içinde olmalı, 

sorunları birlikte çözüme ulaĢtırmaları gerekmektedir. 

4. Sınıf öğretmenleri için engellilerde beden eğitimi ve spor dersinin çeĢitli 

konularına iliĢkin hizmet içi eğitim semineri sayısı arttırılmalıdır. 

5. Sınıf öğretmenliği programında beden eğitimi ve spor derslerinde kullanılan araç 

ve gereçler engelliler ile ilgili alandaki geliĢmeler göz önünde bulundurularak 

yenilenmelidir. 
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6. Okullarda engellilerde beden eğitimi ve spor derslerinde kullanılan spor tesisleri 

(spor salonu, futbol sahası, yüzme havuzu, tenis kortu, atletizm pisti, soyunma odası, 

vb.) çocukların engel gruplarını da dikkate alarak yeniden düzenlenmelidir. 

7. Okul yöneticileri tarafından okul ve sınıfta engellilerde beden eğitimi ve spor ders 

öğrencileri için uygun fiziki düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır. 

8. Sınıf öğretmenleri kaynaĢtırma eğitimi hakkında gerekli kurslara katılmalı, hizmet 

içi eğitim seminerlerine alınmalı formal bir bilgilendirme sürecinden mutlaka 

geçmelidirler. 

9. KaynaĢtırma eğitimi çerçevesinde beden eğitimi dersiyle ilgili eğitim-öğretim 

programları konusunda düzenlemelere gidilmelidir. 

10. KaynaĢtırma uygulaması yapılan okullarda sınıf öğretmenleri çalıĢmalarından 

dolayı teĢvik edilmelidir. 

11. Eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümlerinde sınıf öğretmeni adaylarının, 

yeni ilköğretim beden eğitimi ve spor ders programında yer alan beden eğitimi ders 

uygulamalarının, engelli çocuklarla iliĢkilendirerek yapılması öğretimine iliĢkin 

uygulamalara ağırlık verilmelidir. 

5.2.2. AraĢtırmacılara Yönelik Öneriler 

1. Bu çalıĢmanın bir benzeri Beden eğitimi ve spor öğretmenleriyle yapılarak onların 

da beden eğitimi ders programlarına iliĢkin görüĢleri tespit edilebilir. 

2. Öğretmen yetiĢtiren okulların programlarına engellilerde beden eğitimi ve spor 

dersi ile ilgili dersler zorunlu ve seçmeli olarak konması önerilebilir. 

3. Ġlköğretim I. Kademede engelli çocukların beden eğitimi ve spor derslerine bu 

alanda yetiĢmiĢ olan branĢ öğretmenlerinin girmesi önerilebilir. 

4. Engellilerde beden eğitimi ve spor konusunda öğretmen yeterliklerini belirleyen 

daha kapsamlı çalıĢmalar yapılabilir. 
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EK:1. Sınıf Öğretmenlerinin Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Dersini Etkileyen 

Sorunlara ĠliĢkin GörüĢlerinin Ġncelenmesi Anket Formu 
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BÖLÜM I 

 

ANKET FORMU 

 

Sayın MeslektaĢım, bu anket formu “Sınıf Öğretmenlerinin Engellilerde 

Beden Eğitimi ve Spor Dersini Etkileyen Sorunlara ĠliĢkin GörüĢlerinin Ġncelenmesi: 

Kars Ġli Örneği‟‟ adlı araĢtırmayla ilgili veri toplamak amacıyla hazırlanmıĢtır. Anket 

formu iki bölümden oluĢmaktadır. Verilen her maddeyi dikkatle okuyarak kendinize 

en uygun gelen seçeneği iĢaretlemeniz beklenmektedir. Bu araĢtırmada vereceğiniz 

cevaplar sadece bilimsel bir amaç için kullanılacaktır. Bu sebeple adınızı yazmanıza 

gerek yoktur. Maddelerde doğru ya da yanlıĢ önemli değil sizin kanaatiniz önemlidir. 

Bu anketin geçerli olması için lütfen boĢ madde bırakmayınız. ġimdiden teĢekkür 

ederim. 

                                                                              Pervin ToptaĢ Demirci 

Kafkas Üniversitesi 

       SBE, EPÖ Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

Bu bölümdeki kiĢisel bilgilere yönelik sorular hazırlanmıĢtır. Soruların yan tarafında 

yer alan ve size en uygun olan seçeneğe (X)  iĢareti koyunuz. 

1. Cinsiyetiniz    : Kadın   (  )      Erkek     (  )    

2. Medeni Durumunuz :  Evli     (  )    Bekâr   (  )  

3. Görev Yaptığınız Kurum:     

a) Ġlköğretim I. Kademe         (  )     

b) Rehabilitasyon merkezi  (  ) 

4. En son Mezun Olduğunuz Eğitim Kurumu:      

a) Eğitim Fakültesi (  )    

b) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu  (  )   

c) Diğer Fakülteler (  )    

d) Lisans Üstü  ( ) 

5- Öğretmenlikteki Mesleki Kıdeminiz 

(a) 5 yıl ve daha az        

(b) 6-10 yıl            

(c) 11-15 yıl              

(d) 16-20 yıl               

(e) 21 yıl ve üzeri     

6. Sınıfınızda kaç engelli öğrenci bulunmaktadır? Lütfen yazınız. 

(a)  …………………..        

(b) …………………..       

(c) …………………..         

 (d) daha fazla    

7. Engelli öğrencinizin Özür grubu nedir? 

(a) Görme engelli       

(b) ĠĢitme engelli       

(c) KonuĢma engelli     
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(d) Bedensel engelli ve süreğen hastalığı olan    

(e) Uyum sorunu olan   

(f)  Öğrenme güçlüğü olan           

(g) Zihinsel engelli     

(h) Birden çok engeli olan  

 
 

BÖLÜM II 

Bu bölümde sınıf öğretmenlerinin engellilerde beden eğitimi ve spor dersini 

etkileyen sorunlara iliĢkin görüĢlerinin incelenmesine yönelik olarak sorular 

hazırlanmıĢtır. Lütfen soruları dikkatli okuyarak size uygun seçeneği (X) iĢareti 

koyunuz. 
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             Programa iliĢkin maddeler      

1. Ġlköğretim beden eğitimi ve spor programındaki 

kazanımların ifadeleri yeterince açık ve nettir. 

     

2. Ġlköğretim programındaki kazanımlar beden eğitimi 

ve spor konu alanının özelliklerine uygundur. 

     

3. Beden eğitimi programındaki kazanımlar engelli 

öğrencilerin beden eğitimi ve spor ihtiyaçlarını 

karĢılayacak niteliktedir. 

     

4. Beden eğitimi ve spor programındaki kazanımlar 

engelli öğrencilerin topluma uyumunu 

kolaylaĢtıracak niteliktedir. 

     

5. Beden eğitimi programındaki beden eğitimi ve spor 

dersi içerikleri engelli öğrencilerin engelleri 

doğrultusunda hazırlanmıĢtır. 

     

6. Beden eğitimi programındaki beden eğitimi ve spor 

dersi içerikleri engelli öğrencilerin yetenekleri 

doğrultusunda hazırlanmıĢtır. 

     

7. Beden eğitimi ve spor ders içeriğinde her engelli 

öğrenci kendi bireysel yeteneklerine göre spor 

branĢlarını belirler. 

     

8. Beden eğitimi ve spor dersi engelli öğrencilerin 

engel ve yetenek gruplarına göre iĢlenmektedir. 

     

9.  Beden eğitimi ve spor programı özel eğitim 

gerektiren öğrenciler için uygun eğitimsel 

uygulamaları içermektedir. 

     

10. Beden eğitimi ve spor ders programı engelli 

öğrencilerin motor becerilerini geliĢtirmeye 

odaklanmıĢtır 
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                         Öğretmene iliĢkin maddeler      

11. Beden eğitimi ve spor dersi öğretim 

programındaki geliĢmeleri izlerim. 

     

12. Performansımı geliĢtirebilmek için kurs ve 

seminerlere katılırım. 

     

13. Öğrencilerle güven verici iliĢkiler kurar onların 

sağlıklı ve dengeli birer kiĢilik geliĢtirmeleri 

konusunda sorumluluk duyarım. 

     

14. Öğrencinin engel durumlarına göre ilgi ve 

ihtiyaçları doğrultusunda ilgili uzmanlarla iĢbirliği 

yaparım 

     

15. Engelli öğrencinin sportif etkinliklerle ilgili kiĢisel 

geliĢimini ailesi ile paylaĢırım  

     

16. Öğrencilerin temsil yeteneklerini, liderlik 

özelliklerini, iletiĢim, grupla çalıĢma, kendini 

yönetme, kendine güven, çabuk karar verebilme, 

kural koyabilme, motive olabilme becerilerini 

geliĢtiririm.  

     

17. Engellilerle ilgili sınıf çalıĢmalarını, ders 

programında ve ders planında öngörülen Ģekilde 

planlarım 

     

18. Beden eğitimi ve spor dersi ile ilgili uygun 

öğretme-öğrenme araç gereçlerini hazırlarım 

     

19. Engelli öğrenciler için yapabileceklerinin en 

iyisini yapmaya sevk edebilecek derecede sportif 

beklentiler oluĢtururum. 

     

20. Beden eğitimi ve spor dersinde eğitsel oyunlara 

yeteri kadar yer veririm. 

     

21. Engelli öğrencilere etkinlikler esnasında gerekli 

rehberliği yaparım 

     

22. Engelli öğrencilerle ilgili olumsuz durumlar 

karĢısında uygun önlemler alırım. 

     

23. Beden eğitimi ve spor dersinde olabilecek 

yaralanma ve sakatlanmalara karĢı tedbirler alacak 

yeterli bilgi ve donanıma sahibim 

     

24. Beden eğitimi ve spor ders uygulamalarını, 

kazanımlara eriĢtirecek Ģekilde plan yapabilme 

yeterliğine sahibim 

     

25. Beden eğitimi ve spor derslerinde hareketleri açık, 

anlaĢılır basamaklamalara ayrılmıĢ bir Ģekilde 

sunabilme yeterliğine sahibim. 

     

26. Beden eğitimi ve spor derslerinde öğrencilerin 

hareketleri yaparken öğrenme eksikliklerini 

düzeltebilme yeterliğine sahibim. 
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            Araç- gereç ve fiziki koĢullara iliĢkin maddeler      

27. Engellilerde beden eğitimi ve spor dersini sağlıklı 

yürütebilmek için spor salonu yeterlidir.  

     

28. Okulumuzda beden eğitimi derslerini yapabilecek 

spor alanları, okul bahçeleri yeterlidir 

     

29. Okulumuzda engellilerde beden eğitimi ve spor 

dersi ile ilgili alt yapı yeterlidir.  

     

30. Okulumuzda engelli öğrencilerin beden eğitimi ve 

spor dersinde uygun öğretme-öğrenme, materyal, 

araç gereçleri yeterlidir. 

     

          Okul yönetimine iliĢkin maddeler      

31. Okul yönetimi spor salonunu veya okul bahçesini 

beden eğitimi ve spor dersinde engelli öğrencilerin 

de kullanımına yönelik hazırlamıĢtır.  

     

32. Okul yönetimi okulda engelliler ile ilgili sportif 

etkinlikler düzenlemektedir. 

     

33. Okul yönetimi ders dıĢında da engelli öğrencilerin 

spor yapmasını sağlayacak tedbirleri alır  

     

34. Okul yönetimi öğretmenlerin engelliler ile ilgili 

beden eğitimi ve spor dersinde baĢka dersleri 

yapmasını desteklemez. 

     

35. Okul yönetimi engelli öğrencilerin fiziksel aktivite 

ile ilgili sorunlarını çözebilmek için öğretmen ile 

iĢbirliği yapar. 

     

36. Okul yönetimi engelli öğrencilerin beden eğitimi 

ve spor dersine katılımı ile ilgili olarak ailelerle 

sürekli bilgi alıĢveriĢinde bulunur. 

     

37. Okul yönetiminin kaynaĢtırma eğitimine iliĢkin 

tutumu olumludur. 

     

38. Okul yönetimi öğretmenlerin engellilerde beden 

eğitimi ve spor dersi ile ilgili hizmet içi eğitime 

katılımını destekler.  
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          KaynaĢtırmaya iliĢkin maddeler      

39. Okulumuzda kaynaĢtırma amaçlı engelli öğrenci 

gelmeden önce kaynaĢtırma eğitim verilir. 

     

40. KaynaĢtırma eğitimi beden eğitimi ve spor 

dersinde engelli öğrencilere sporla ilgili beceriler 

kazandırır. 

     

41. Sınıfımdaki engelli olmayan öğrencilerin engelli 

öğrencilere yaklaĢımları olumludur. 

     

42. Sınıfımdaki engelli öğrencilerle ilgili en çok beden 

eğitimi ve spor dersinde problem yaĢarım. 

     

43. KaynaĢtırma eğitimi için beden eğitimi ve spor 

dersi ile ilgili fiziki koĢullar yeterlidir. 

     

44. KaynaĢtırma eğitimini uygulayan sınıf 

öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor dersine 

iliĢkin olarak genel tutumları olumludur. 

     

45. Engelli öğrenciler beden eğitimi dersinde iĢlenen 

konuları uygulamakta güçlük çekmezler. 

     

46. Okulumuzda beden eğitimi ve spor dersi ile ilgili 

kaynaĢtırma eğitimi gereklidir. 

     

47. Beden eğitimi ve spor dersinde kaynaĢtırma yerine 

engelli öğrenciler baĢka derslere alınırlar. 

     

48. Engelli öğrenciler beden eğitimi ve spor 

derslerinde problem yaĢarlar. 

     

49. KaynaĢtırma uygulamalarına devam eden 

öğrencilerin birden fazla engelinin olması beden 

eğitimi ve spor ders uygulamalarını olumsuz 

etkiler. 

     

         Öğretmen YetiĢtirmeye iliĢkin maddeler        

50. Mezun olduğunuz fakültenizde engellilerde beden 

eğitimi ve spor konusunda aldığınız dersler 

yeterlidir.  

     

51. Engelli öğrencilere beden eğitimi ve spor dersi 

veren sınıf öğretmenlerinin engelliler ile ilgili 

aldıkları eğitim yeterlidir. 

     

52. Sınıf öğretmenliği programı içerisinde engellilerde 

beden eğitimi ve spor konusuna daha fazla yer 

verilmelidir. 

     

53. Mezun olduğunuz fakültemizde engellilerde beden 

eğitimi ve spor dersi yeteri kadar 

önemsenmektedir. 

     

54. Hizmet öncesinde engelliler ile ilgili aldığımız 

beden eğitimi ve spor dersi programının içeriği 

ders amaçlarıyla tutarlıdır. 

     

55. Hizmet öncesinde engelliler ile ilgili aldığımız haftalık 

beden eğitimi ve spor ders süresi yeterlidir. 
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