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ozEL EGTTTME MUHTAQ 9EN9LERE yoNELiK
SPOR EGITIMI

F\rato-niuers,?:;rT"X"ffi#WSt
W itim B illmleri Anab ilim D ai @rettm Og e si

F\rat Oniv er s,*,, *3fji tr#;:ffi
ryffimBitimleriAnabilimDalt,DoldoraOlrerucisi

. Genel e!itimin ayrtlmaz bir pargast olarak kabul edilen "ozel e[itim" hizmetleri*nin
devlet taraftndan ele altnmasr grintimtizde Anayasal bir zorunluluktur. Anayasa'nrn
(1982).42. maddesine.gQr.q,.."!i.nge, egitim ve o$retim hakkrndan yoksun brrakrlamaz"
htikmrine paralel olarak, Milli Egitim Temel Kanunu'nun 8. maddedinde de "ozel elitim
ve kgrynmaya muhtag gocuklart yetigtirmek igin ozel tedbirler alrnrr" (Resmi Gaiete,
1973) bigimindeki ifadesiyle konunun onemi yasal bir temele dayandrrrlmrgtrr.

Uluslararasr olqtitlere gore ozel editime ihtivac oosteren cocuk ve oenclerin zorunlu
o$renim ga!tndaki nufusa oranr "/"14 olarak t<6Utjt-eUitmektddir. Ulker;izd'e t gg0 nrifus
sayrmrna gore 4-18 yag arasr yaklagrk 3.5 milyondan fazla ozel e$itime muhtag gocuk
ve gen_cin.oldu$u tahmin edilmektedir. Bu sayrnrn ise ancak %0]4n (21910 gocut< ve
geng) ozel e{itim hizmetlerinden yararlanabilmektedir (MEB, 1991). Savr ve nitelik ola-
rak istenilen drizeyde olmayan bu du.rum, ozel e$itime ihtiyag gosiereilerin ne oranda
ihmal edildilini ortaya koymaktadtr. Oztlr[i genglerin, toplum-digrna itilmesi yerine top-
lumla daha kolay kaynagmalan, elitim olanaklarrndan ve teknolojiden sonuna kadar
yararlanmalarrna ba!hdtr. bu nedenle, bu kisilerin toplumsallasmalarrna v6nelik editim
uygulamalart yapabilmek, oztirltilerin gosterdikleri ozellikleri belirlemek v6 bu ozeilikler
dolruhusunda e!itim pgogramlarr yapmak ve uygulam akla mrimkLindrir.

Oziirlti Genglerin Ozellikleri
. Ozel e!itime ihtiyag gosteren gengler ozrir t0rlerine, bireysel ozelliklerine ve bulun-

duklarr toplumsal gevrenin tutum ve davranrglarrni gore farklr ozellikler
g<lslerebilmektedir. Bu ozellikleri fiziksel, ruhsal ve toplumsal bakrmdan tig grup altrnda
toplayabiliriz.

a. Fiziksel Ozellikler:
. Organ eksikli!inden dolayr bireysel ihtiyaglarr kargrlayamama
. El beceresinde eksiklik
. Organ noksanlr!rndan dolayr rahat hareket edememe
. Algrlamada yavag davranma ve yava$ tepki gosterme
. Yetersiz beslenmeden dolayr fiziksel esteti$in bozuk olugu

b. Ruhsal6zellikler:
. Aga$rhk duygusu veya briytlkhik kompleksi igerisinde olma
. lge kapalr bir davranrg sergileme
. Hrrgrn davranrglarda bulunma
. Kendine grivensizlik duyma
. Toplumdan uzak durma

c. toplumsal 6zellikler:
. Rahat iletigim kuramama
. Toplum tarafrndan kabul gormeme ve red edilme
. Okul bagarrsrnda drigme
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. Bir ig edinme ve o igi stirdtirmede zorluk gekme

. Gen-el uyum zorlu$u gekme gibi ozellikler gostermekedirler.
Bu ozellikleri dikkate alarak, ozel elitime ihtiyag gosteren genglerin gtinltik ihtiy-

aglarin kirgrlayabilecek drizeyde bir bec6riye sahiir olmalarr ile topluma ve ailesine yuk

olmaktan furtutup, uretken ve kendi kendine yeter dtizeyde bir e{itim verilmesi arzula'
nan bir durumdur. Bu konuda yaprlmasr gerekenlerin bagtnda ise oztlrlti genglerin hare-
ket veteneklerini. spor ve etkilesim becerilerini arttrmak igin fizyoterapi ve rehabilitasyo-
na fonelik progrimlar olugturmak gelmektedir (Kayl3n, 1993, s.14)

hahabi'litaiyon, ozrirlir bir kiginin normal fiziksel, mental, sosyal ve mesleki
yagantrsrnrn yeniden olugturulabilm-esi igin uygulanan maksimum potansiyel kazandtrlct

6iiteOavi v" Lditir stireiidir. Rehabilitalyonda onemli olan, kiginin kendine..ve topluma
iiyiitiSir Uire! nitine getirilmesi ve yagdm kalitesinin arttrtlmastdtr. Rehabilitasyon yo-

tuyta Oztirtrilerin topluma yeniden kazandtrrlmalart 20. ytizyrlrn ttp alanrndaki temel

bigarrlarrndan birisi haline-gelmigtir (Ergun, Algun ve Dolunay, 1990, s.123). Gerek re-

ha6ilitasyon amaglt ve gerekse ozririuniin toplum taraftndan kabulU,.onda.yagama se-
vin"i uidnatrma, ftendin'e gtiven ve benlik saygrsrnrn geligiminde m^odern dunyada sp,or

faktrUnden bUytik oranda-yararlantlmaktadrr (Auxter and Pyfer, 1985). Bu durum goz

onrinde bulundurularak, ijl(emizde yeterli olmasa da ozUrltilere yonelik sportif etkinlikler

yaprlmaktadtr.

6z[rlii Genglerin Egitiminde Sporun Yerive 6nemi

Ozel editime ihtiyaq gosteren genglerin e[itiminden kendi kendine.yeter ve daha
mutfulaga"yaUitmete?i im"aglanmalidrr.'Bu amdc.tn gergeklegtirilmesi, onlartn bazt ihtiy-

igt"r,ri'n"ui da olsa giderilriresine baghdrr. Herbiri farklr ozellik tagryan bu genqlerin, ih-

tiyaglarrnrn giderilmdsinde bazr beceriler kazanmalart onlara yaganttlartnda yardtmct

oiacaktrr. Briamaca ula5mada ise spor olgusu onemli rol oynayacakllr,- --o.,liisi[tii;lLi;i;ii;'d; 
otririr.] Q6cuk r7e gencin psikombtoi ozelliklerinde dengesiz.-

1f, t<oJrilinasyonsuzluk gorrilmekfedir. Bu motor becerilerin geligimi, bireyin zihinsel,

Juyjusat ve t6ptumsal gJtigimi ite iligkilidir. Zihinsel geligimin hareket yolu_ ile kegfe]m^e

.oii", olustudu Plaoei'in if SSZ) qilrEmalarr sonucu otaya gtkmrqttr (Gokmen, 1988,

;.di). Bu ;6d;lrte oifirtUterin bazr 6eceriler geligtirmesi ve bu becerilerini bireysel ihtiy-

;9t;;n'; jiderilmesinde koordineli bir bigimle irullanmalart, onlartn de[igik gekillerde

yift'Xtut'lassal galrgmalarrn orantna ba!-lrdrr. OziirlU gengle.rin.topluma kazandtrtlmast

ve'tiretken biCinide-onlarrn delerlendirilmesi yolunda etkinlikler yap-tlmasl, gaqdqs

dunya gortigtintin de bir gere$idir. Bu durumun gergeKlestlrllebllmesl ozurlu gen9lerln

ktilttir, ianat, spor, izcilik-ve [ampgrhk gibi etkinliklere kattlmalarr igin gerekli ortamln

V"rui'ir"s,Vf'" mtimkrindtir. Boylesi etiniikler, oztlrlrllerin kendi baglarrna kaltp sadece
'Oitiii"ri"i O'tiSilnup karamsarlrda kapllmad.an koruyaca!r gibi, yeni beceriler kazanma

i;;; #"-n6ii ,irtuyit<oimatr oakrmrndan, kendileriie-olan guvenerini arttracakttr

iH,f fB,l99il. 6zrirlitbrde duygusalve toplumsalgeligim birbiri ile,kargrhklr etkilegim ha-

iinOl-iir. 
-Ouygusat 

geligim tam- olarak kazantldtktan sonra ancak birey topluma katktda

bulunabilir. b-una UiCtrttarak ozUrlu birey yaptr$r igte sportif etkinlikler aracrlrlryla daha

verimLi olabilir. Oztiildntln birey olarak kendini kabul etmesiyle ancaK gevreslne uyum

sa!layabilmesi mtimktrn olabilmektedir. (Barrow, 1977, s' 125) 
..--"S6or, 

bireyin toplumsallagmastna onemli derecede katkr sa!lar...Toplum taraflnadn

T"OJJA-ii*", f<LUuf 
"Oifr"me 

lissi ile yagayan oztirltiler,.sportif etkinlikler..aractlt$t.ile el-

b;;;;;ktb;i n"sirriiiiinucutatitieniliiilmeleri kendildrine olan oz gtivenlerini.n ge-

iijr*"" v"ioimir otaca1trr. 6zel egitime.ihtiyag gosteren genglikte sporun klasik eg-

;"";.4;r;'gare tisttlnlti$u, oztirlii ge.-nci elleniiim-esinde ve hayata ba!lamasrndadtr'

O.tirfU'i"rin'r"habilitasy6n'program-iarr igin-de sportil etkinliklere yer verilmesinin amact

;"'til';;tj;li;U;l;.'B6ii.;;;;p;; iiiit oiirar katrlan seniin, psikolojik densesi

dtizelecek've ozrirr.ine ra!men hayatr oldu$u gibi kabul edebilecektir.
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Ozrjrlti genglerde fazlastyla bulunan ruhsal goktintri ve bunahmlar bireyde yagama
sevincini yok etmekte ve dolaytstyla hem kendini hemde gevresini karamsarlr$a
stirUklemektedir. Aragttrma bulgularrna gore, sportif etkinlikler6 katrlan bu tip kisilerde
bulunan ruhsal sorunlar, onemli olgtlde ortadan kalkmaktadrr. Tedavi altrna a'hnmrg
depresif ozellik gosteren hastalartn iyilegmelerine de onemli olgride yardrmcr oldulu
saptanmtgttr. Yine hareketsiz ve kapalt ortamda bulunan ozurl0lerde kas, eklem ve k-e-
mik.hastaltklarlntn yantstr4 kalp-damar hastahklarr da gortilmektedir. Yaprlan sportif et-
kinliklerin bu tur rahatsrzlrklarr ortadan kaldrrdr[r bilin-mektedir (Erkan,'1992.;ss. 32-
33). Bu gegit hastaltklardan kendilerini korumayr bagarabilen ozurhiler gevrelerinde da-
ha mutlu bir kigilik sergilemektedirler. A$rr bedensel sakathklar gocuk ve genglerde
anormal hareket ve davranrg. bigimlerinin geligmesine de yol agmaktadrr. Bu da gencin
igine kapanrk, karamsar, anti-sosyal yondb tulum ve davianlg geligtirmesine ned-en ol-
maktadrr (Kalon, 1990, s. 135). Sporun amaglarrndan birisi de bagarr kazanmak ve fi-
ziksel olarak gtiglenmenin yantstra, psikolojik yonden de desteklenerek, oz0rtine
ra!men hayatr oldulu gibi kabul edebilecektir. qtinkri spor, asadrlrk duyousu ve anksiy-
ete kargr bireyi koruyan en griglti ilag olarak rol bynamaktadrf (Ergun, A[gun ve Doluna-
y, 1 990, s. 125). Her spor etkinli{i oztirltiler igin toplumsa bir deneyimdir ve golunlukla
duygulart igerir. Bu ttir etkinliklere kattlan ozrirl0ler hareketler aractlr!r ile duygularrnr
ifade etme.o.lanagr bulur. Saldrrganlrk, ofke, utangaglrk, krskanglrk gibi duygularda
bogaltm sa$lar ve aynt zamanda bu duygularr kontrol etmesinl o$ienir. Hurlock'a
(1978) gore baskr altrndaki duygusal enerjiden kurtulmanrn yolu spor ya da oyun etkin-
liklerine duzenli olarak katrlmakttr (Gokmen, 1988, s.65)

Oztirlulerin ozelliklerine gore yaganttlarr igerecek oyun ortamrnrn hazrrlanmast, on-
lartn bagartya ulagmalartnt sa!layabilir. Boyle bir ortamda bireyin kendine guveni artar
ve bagartst o$renmek igin kendine odtil olur. Bu oyun ortamrnda gegitli fiziksel etkinlik-
lere yer verilerek, bazt beceriler de geligtirilebilir. Boylece her oztirl0ntin kigisel bagarryr
yagama olastlt$r artar. Oztirltiler taraftndan bu bagarrnrn yaganmast, spora iligkin olum-
lu tutum geligtirmesine katkrda bulunaca!r gibi, bu ttir etkinliklere katrlmayan diger
ozrldtlleri de spor ortamrna gekmede etken olabilecektir.

Spor faaliyetlerine kattlma aynr zamanda bireyde benlik bilincinin geligmesine
yardrmcr olmaktadrr. Benlik bilinci bireyin "ne oldu!u", "ne olmak istedi$i", "qevresinde'nasrltanrndr!r" gibi konularr igerir (Bryikh, 1989, s.jO;'Koknel, 1982, s.78)'. direy bu bi-
lince ancak kendini bagkalarryla kargrlagtrrdr!t zaman ulagabilir. Qocuk ve geng, akran-
larryla oynamaya bagladrQr zaman kendisinin gUglti ve zayrf ycinlerini anlayabilir. Kendi-
ni bu gekilde tanryan ve kabul eden biryin eksik olan fiziksel becerilerinin geligmesinde
sportif etkinlikler <!neli rol oynayabilecektir.

Oztlrl0 genglerin sportif yartgmalara katrlmalarr, yagamlarr boyunca onlarr aktivite
igerisinde tutmasr agtstndan onemlidir. Spor, rusal yaprya salladr!r destek yanrnda di-
siplin, gLiven, rekabet ve arkadaghk hislerini uyandrrarak, gencin topluma donme ve ya-
rarh olabilme olanaklarrnr da hazrrlamakta ve artrrmaktadrr. Bu da, yaprlan egzersizler
ile ozilrlLl gence yanlrzca hareket ozgrirlti$ri kazandrrmak de$il, grlnltik yagantrsrnda
ba!rmsrz ve tiretken bir kigi haline gelmesine yardrmcr olmada sporun en uygun yol ol-
du!unu bize gostermektedir. Org0n e$itim kurumlarrnda bireysel farklrhklarrn varh!r bili-
nen bir gergektir. Ancak olretmenlerin, ana-babalarrn ve e!itim yoneticilerinin, bu birey-
sel farklrlrklan ortaya grkaracak bigimde ki uygulmalart da oldukga yetersizdir. Bu
kurumlarda beden e$itimi derslerinde oyun aracrlr!r ile bireysel farkltltk gosteren
odrencilerin tesbit edilmesi mUmktindtir. QtinkU, gocuk duygulartnt en iyi oyun or-
tahrnda anlattr. Aynr zamanda gocuk sevincini, nefrbtini, sevgi arayrgrnr, saldtrganlt!tnt
ve hepsinden onemlisi de fiziksel becerisini oyun ortamrnda sergiler (Ozdo[an, 1988,
s.2). Bu nedenle, gocu!un bireysel ozelliklerinin tesbit edilip gerekli onlemlerin
alrnmasrnda sporti{ etkinliklerin arag olarak kullantlmast onem kazanmaktadtr.

Buradan hareketle sonug olarak gunu soyleyebiliriz. Yaprlan sportif kargtlagmalarda
oztlrl0 olanlarrn, ozurlu olmayanlara oranla kendilerine imrenilecek boyutta centilmen
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davrandrklartntn gortilmesi, asltnda, onlartn gergek yiiztinti gormeye ve bunu agtla
grkarmaya ftrsat vermeyenlerin en briyilk oz0rl0 insanlar olarak kabul edilmesi gerek-
tiQidir.

Ozel Egitime Yiinelik Spor Organizasyonlart

Sadlrklr birevlerin bedensel ve ruhsal gerilimlerinden kurtulmalan ve yagam
kogulla-rrna fiziksbl uygunluk sa!layabilmesi igih onerilen sportif.etkinlikler, oztirlti kigiler
tarafrndan yaprlabilece$i uzun yrllar hig drigtintilmemigtir. Ozellikle ll. Dtinya Sa-
vagr'ndan sonra pek gok ozrirltinUn ortaya gtkmast, rehabilitasyon konusunu gtildemg
geiirmistir. Ancak, rehabilitasyon ile ulagrlmak istenen amag farkltlagmtsttr. Oztlrlti
kigiye k"azandrrrlacak en <jnemii olay onun yeniden dtinya ile iletigimini sa{lamakttr. Bu
amagla, Sir Ludwing Gutmann'rn 1944 yrlrnda ilk olarak oztirlUlerin tedavisinde oyun ve
yalgha tarzrnda spor uygulamalart yaptlrmaya bagladr!r bilinmektedir. Gutmann, spor
fikrinin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak ozurlulerde toplumla ile_tigime gegme-nin en
kolay yolu oldrilunu gdstermigiir (Ergun, Algun ve Dolunay, 1990,s. 124; Kalyon,
'l 990,s. 133). Bu uygulamadan sonra birgok tilkede ozrirltilerle ilgili spor federasyonlan
kurulm ug ve etkinliklerde b,ulunmaya baglam rglard t r.

Egitilebilir Qocuklar iS Okulu Programr"nda beden e$itimi dersinin agrklamalar
boltlrilunde goyl'e denilmekiedir. "Genel-olarak bu t)grencilerh blyiik ve kugik adelele-
rini kullanmalartnda, normallere gore gerilik ve aynhk gdrulur. Yalnrz bu aynlk sebeple-
rini geri zekahl@a bafllryamaytz. Qnnkil bu gocuklar gevrelerince gerekli aragtrrmalan
vapmaktan voksun btrakhrlar" (MEB, 1990). Bu aqtklama ve bize gocuklartn hareket
yoiu ile yeteheklerinin geligtirilmilsine olanak verecek ortamlartn ve organizasyonlartn
yaprlmasr gerekti!ini gostermektedir. Dtinyada ilk kez 1960 ytltnda Roma Olimpiyat-
iarrndan sonra, olimpiyat stadrnda ve olimpik yangma kurallartna baQll kaltnarak OzEl
Olimpiyatlar yaprlmaya baglanmrg ve gunumrize kadar her yrl stirdtirtilerek devam etti-
ritmigiii(fatyon, tggO, s.139). Oiet oiimpiyatlar basketbol, bowling, frizbi, cimnastik,
buz 

-hiayi!r,'hokey, 
ytizme, voleybol, futbol, atletizm, tekerlekli koltuk ve gureg olmak

rizere toplam 13 spor daltnda; 8-9, 10-1 1, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19,20-29, 30 ve
tistti vas olmak uzere I orupta krz ve erkek kategorilerinde dtizenlenmektedir (Auxter
and Fyfer, 1985). Dtizerileien bu olimpiyatlarda-olimpik kurallara olabildi$ince ba!lt
kalmak amacryla, bazr kurallar getirilmig ve hangi oztlrltintin ne tLir sporlar yapabile-
ce[ine dair stntflandtrmalar da yaptlmtgttr. (Kalyon, 1990, s.134) Ulkemizde, iSitme ve
konuSma ozrirl0leri stnrfr, spor ile ilgilenen ve Spor yapma konusuda en lazla sporcusu
olan "grubu tegkil etmektedir. Bu grup 27 ilde 32 spor kulubiinde orgtitlenerek 1969
yrlrndln bu y-ana spor faaliyetlerini stlrdtirmekte olup, Avrupa organiasyonlartna
ilyedirler. Bu grubun 2.000 civarrnda lisansh sporcusu vardtr ve yUzme, gtireg, atletizm
ve futbol dallarrnda spor vapmaktadlrlar (Spor $urasr, 1990, s. 132). Ortopedik
6z0rlLiler Federasyonu;na b'a$h olan Ttirk Sportif Qocuklar Derne$i ulusal ve uluslara-
rasr olimpik spor etkinliklerine katrlmaktadrr. Bu grup 1991 ytltna kadar yaptlan Dtinya
Ozel Olimpiyat Oyunlarrna katrlrmr gergeklegtirmigtir. Yurdumuzda ise belli baglt illerde
atletizm, ytiime,-basketbol, voleybol ve masa tenisi gibi QPor dallarrnda ozurlulere
y6nelik ddzenlenen mUsabakalarr-sayabiliriz. Bunlartn drgrnda ozrirltilere yonelik orga-
hize bir spor etkinli$i yoktur (Spor $urast, s.132).

Egitim Ortamlarlntn Diizen lenmesi
6iel e6itimde soor uvoulamalarr ozur trirlerine gore farkhlrk gostermelidir. Segilecek

olan spor iurri Oztiiltintiri lapasitesine uygun olmall, yetersizliklerini tazla zorlamamalt

ve oztirtin fonksiyonel iyilegmesine yardrm etmelidir. Aynt zamanda yetenekleri ve ilgisi

do$rultusunda oimasrna ve fiziki ortamrn da oztirltiye gore. haztrlanmaslna ayrtca ozen
ooiterilmelidir. Bedensel ve zihinsel ozurlUler ile uyum zorlu$u gekenlerin bireysel yapt
Ve seviyelerine gore sportif etkinlikler ve harekeiler olugturularak, uzman kigiler ta-
rafindan uygulanmast daha yararlt sonuglar do!uracakttr.
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Elitim ortamr dtizenlemede dikkat edilecek bir bagka hususta toplumsal ortamrn
dtizenlenmesidir. Gencin rahat iligki kurabileceli akranlarryla aynr ortamda olmasrna
ozen gcisterilmelidir. Giintimuzde oztir turtine ve seviyesine gore e(itim-o[retim ortam-
larr ozel okul, ozel srnrf ve kaynagtrrma geklindedir. Altrncr Beg Yrllrk Kalkrnma
Planr'nda (1990), ileriye don0k olarak gu tedbir alrnmrgtrr. Dtinyadaki modern yak-
lagrmlar geref i, ozel e$itime muhtag gocuk ve genglerin, akranlan arasrnda elitim
gormeleri igin kaynagtrrma uygulamasrnrn yaygrnlagtrrrlmasr ve niteli!in yrikseltilmesi
yolunda gallgmalar yaptlaca$r belirtilmektedir (DPT, 1990, s. 294). Buna ra[men,
yaprlan aragtrrmalara gore yonetici ve o$retmenlerin genellikle brittinlegtirme geklinde
e!itime pek srcak bakmadrklarr ortaya grkmrgtrr. Yoneticiler okullarrna ve o!retmenler
de slnrflarrna ozrirlti gocuk almak istememekle birlikte btittinlegtirmenin yarartna da gok
az inandrklarr aragtrrmalarla bulunmugtur (Civelek, 1991, s.50).

E!itimi yalnrzca yeterlilere vermek yetersizlere vermemek gibi bir uygulama savunu-
lamayaca!rna gore, belli saf ltk sorunu (oz0r0) olanlartn da spor uygulamalartndan ya-
rarlanabilecekleri ortamlart olugturmak gerekir. Bu sorunun goztimtinde o!retmen-
olrenci-ana baba tiggeninin koordineli gahgmasr ve ders programlartntn bu yonde
hazrrlanmasr yararlr sonuglar do!uracakttr. llk ve orta o$retim kurumlartnda spor etkin-
likleri, her bireyin kendi fiziksel sa$lrk ve yeterliligi olgrisrinde katrlaca$r ve kendini ifade
edebilece!i etkinliklerdir. Bu bakrmdan, okullardakibeden e$itim dersinden o$rencilerin
fiziksel ozrirlerinden dolayr "muaf" olma konusu onemli bir sorun olarak gtincelligini ko-
rumaktadrr. Gencin derslere katrlmayrp bir kenarda durmasr, arkadaglart arasrnda
tarttgma konusu olaca{r gibi, gocukta olumsuz psiko-sosyal davranrglartn geligmesine
de neden olabilece!i dtigtintilmelidir.

Ayrrca, beden e{itimi ders igeriklerinin iglenmesi srrasrnda o[retmen, srnrfta buluna-
bilecek oztirlti genglerin oz0rlerini hatrrlatacak turde faaliyetlerden ve davrantglardan
6[retmen ozellikle kagrnarak, oz0rltiye kolay geiecek ve egit kogullarda m0cadele etme
olang!r verecek ortamrn haztrlanmastna ozen gostermesi gerekir.

Oiel eSitime yonelik okul ve srnrflarda bedein elitimive-spor uygulamalartndan bek-
lenen fayda elde edilebilmesi igin temel c!$retim ilkeleri (pocu$a gorelik, bilinenden bilin-
meyene, yaltndan karmagt$a, yaktndan uzala, ayanilik, somuttan soyuta ve ekonomik-
lilik) do!ruhusunda gu kurallara uyulmast gerekmektedir. (MEB, 1990),

1. Hareketler elden geldilince agtk ve temiz havada yapttrtlmaltdtr.
2. Hareketlerin yaprlmaslnda once b0ytik organlar sonra da ktigtik organlar olacak

sekilde srralama yaprlmaltdtr.' 3. Oyuna ve iryln aracrlr!r ile harekete a!rrlrk verilmeli, oyun alant daha kUgtlk ve
kullan rlan arag-geregler daha btiyilk olmal tdt r.

4. Oyun takrmlart kalabahk, temposu yavas ve zaman ktsa olmaltdtr.
5. Odretmen Eocu!un cesaretini ktracak sozler kullanmaktan, tavlr ve dav-

ranrslardan ozenle kaqtnmaltdt r.

6. Olrenciler igin tehlikeli olabilecek hareketler yapttrtlmamaltdtr.
7. Sportif faaliyetler ozrirltiniln beden ve ruhsal ihtiyaglartna, ilgilerine uygun

bicimde olmaltdtr.'8. Surekli dikkat isteyen, karmagtk kurallart olan oyun ve hareketlerden
kagtntlmaltdtr.-9. 

Normal okullarda ozLirlU gocuk ve gengler arkadaglannca sevilmeyen ve istenme-
ven kisiler olabilir. Onlarrn sportif faaliyetlerde gosterecekleri bagartlar di!er gocuklarla
kayna$ma arao olarak kullanrlmalr ve bu konuda dlretmen titiz bir davranlg igerisinde
olmahdtr.

10. Spor arag - gereg ve malzemelerinden oztir[ilerin egit oranda faydalanmalartna
ozen gosterilmelidir.

Ozel elitimde amaca uygun bir elitimin yaprlabilmesi bu konuda yetigmig uzman
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personelin niteli!ine bafltdtr. Bu alana hizmet edecek ttirde yetigtirilecek beden
e!itimi d!retmenlerigu nitelikleritagrmasr gerekir (Civelek, 1991, s.51;Tamer, 1988,
s.1 87).

" 6zLir[i gocuklarla galtgabilmek
. Oztir[ilerin drglanmamasr igin uygun srnrf atmosferi yaratabilmek. O!renciler ile kigisel iligkiler geligtirebilmek
* Davranrg yontemi teknikleri kullanabilmek
" Stntf yonetiminde, grup galrgmalarrnda, o!rencilerin bazr faaliyetlerinin organiza-

syonunda ve materyal kullanrmrnda ozrirlti gengleri de gozontine alabilmek
* Karar vermede o!rencilerin katkrda bulunmalarrnr sa$layabilmek* Bireysel o{retim yapabilmek .

* Anne-baba ve ilgili uzmanlarla igbirli!i igine girerek, onlarla birlikle galrgma teknik-
leri kullanmak gibi rolleri ustlenmeleri gerekmektedir.

Personel Egitimi ve istihdamr

Ozel e{itim; oztirltilerin taranmasr, e[itimi, rehabilitasyon ve bunlann izlenmesine
kadar olan hizmetlerde gok ve degigik ttirden personelin bazen tek bagrna, bazen bir
arada galrgmasrnr ve disiplinler arasr yaklagrmr gerektiren bir hizmettir. Bu nedenle ozel
elitimde personel onemli bir sorundur. Sorunlardan birisi bu alanda yetigmig uzman
olretmenin azlr$r ya da golu bu gorev igin olmayrgrdrr. E{tilmig uzman olretmen eksidi
rilkemizde normal okul srnrf olretmenleri arasrnda yaprlan atamalarla doldurulmaktadrr
(Ozsoy, Ozyrirek ve Eripek,lggg, s. 275). Bu drjrum ise amaca uygun bir elitimin
yapr.lmasrnr olumsuz yonde etkilemektedir.

Ozel e$itim hizmetleri normal e[itim hizmetlerine gore gok daha zor, yorucu ve hat-
ta uzrictl oldu!u igin normal okul ya da srnrf o!retmenli!inden gelen o{retmenler hiz-
mette uzun stire kalmak istememektedirler. Biraz deneyim kazandrktan sonra gorevden
ayrrlmakta, yerlerine hig deneyimleri olmayanlar atanmaktadrr. Bu durum ise,
y<!neticiler tarafrndan onlenmesi gereken bir sorun olarak grincelli!ini korumaktadrr. Do-
layrsryla, ozel e[itim okullarrnda veya ozel srnrflarda gorev yapan beden e!itimi
o!retmenleri, konu ile ilgili herhangi bir e!itim almadtklartndan ve go!u okullarda da be-
den elitimi olretmeni olmadr$rndan, bu gocuk ve genglerin spor yolu ile elitimleri eksik
kalmaktadrr.

Altrncr Bes Yrllrk Kalkrnma Planr'nda (1990). ozel e6itime muhtac cocuk ca6
nufusunun o/"2'5'inin okullagmasrnrn sallanaba$r v6 ozel e!'itim alanrnda gdrev yapai
o{retmenler ozel program gergevsenide hizmet igi e$itimden gegirilece!i bigiminde ifa-
de edilen hedef (DPT, 1990, s.290), ozel elitim alanrnda ki ihtiyact kargrlamak
amacryla, yeni personel yetigtirilmesi ve istihdam edilmesi anlamrna gelmektedir.

Ulkemizde ortopedik, igiime ve zihinsel ozUrlUler igin o$retmen yetigtiren kurumlar
az da olsa bulunmaktadrr. Ancak, beden elitimi ve spor alantnda ozel elitime yonelik
ogretim yapan herhangi bir kurum olmadr!r gibi, beden e!itimi o$retmeni yetigtiren ku-
rumlarrn programlartnda da bu konuya gerekli onemin verilmedi$i gortllmektedir.

Aragtrrma sonuglart

Ozel editime muhtaq gocuk ve genqlerin e$itiminde sporun yeri ve onemi konusun-
da Elazr! il merkezindekibeden elitimi olretmenleri (20 kigi), spor yoneticileri (2 kigi),

Qocuk lslah Evi Okul Yoneticileri (2 kigi), Psikolog (1 kigi) ve sosyal hizmet uzman-
lanyla (3 kigi) gorLigme yolu ile yaptlan aragttrmada konu ile ilgili tutum, davrantg ve
onerileri toplanmaya galtgtlmtgttr. Bu galtgmada elde edilen bulgular gu gekilde
ozetlenebilir:
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lirterek, bu kavramt dahi dolru ifade edememiglerdir. Olretmenler, galrgtrklarr ku-
rumlarda buna ihtiyag duyduklartnt, 6!retim ilke ve yontemlerinde yetersiz kaldrklarrnr
ve kendilerince bazt yontemler geligtirdiklerini fakat bunun yetersiz kaldr!rnr belirt-
miglerdir.

" 0!retmenlerin go!unlukla okullarrnda uyum griglti!ri gosteren ofrencilerle
kargrhklr konugma, bazr durumlarda da derse almama gibi uygulamalar yaptrklart, bir
ktstm beden e$itimi o$retmenleri de bu t0r o!rencilerle ders drgrnda bireysel gallgma
yaptrklarrn r belirtm iglerdir.

- Hareketli yagam bireye yagama sevinci verecektir.
- Spor ile kazanrlan beceriler bireyde g0ven duygusu geligtiricektir.
- Performans gosteren oztirltiler di$erlerine moral kayna$r olacaktrr.
- Bir igi bagarmantn verdifi mutluluk bireyi, ailesini ve toplumu olumlu yonde etkiley-

ecektir.
- Oyun yolu ile zeka seviyeleri geligecektir.
- Rehabilitasyon hizmeti gorecektir.
- Drizgtin bir {izile sahip olmasr oz benli$ini doyuracaktrr.
- Yaptr[r igte verimlili[i artacakttr.
- Ttiketici olmaktan grkrp riretken olmasr sa!lanacaktrr.
- Qocuk ve gencin toplumsallagmasrna yardrmcr olacaktrr.

n Beden e{itimi o$retmenlerinin bu konuda, sporun nasrl organize edilmesi gerek-
ti!ine yonelik gor0gleri ozet olarak gu gekildedir.

- Beden e!itimi dersi igin ahnan raporlarrn kaldrnlmasrnr,
- Bu gruba yonelik faaliyetlerin oyun formunda organize edimesini,
- O$retmen yetigtiren okullartn e!itim programlarrnda bu konuya onem verilmesini,
- Okullarda bulunan spor salon, saha ve malzemenin oztirl0ler dikkate alrnarak

yaprlmasr gerekti$ini belirtmiglerdir.

- Psikolog ve sosyal hizmet. uzmanlarr, ozel elitimde sportif faaliyetlerin onemine
inandrklarrnr belirterek, bu trir faalietlerin ozrir[intin {iziksel ve ruhsal durumuna gore
uzman kigiler taraf rndan yaprhrsa fayda sa!layaca!rnr, aynr zamanda sportif faaliyetle-
re katrlan oztir[ilerin sporun dolasrnda bulunan oyun aracrh$r ile bir sure kendi sorun-
larrndan uzaklagtr$r gibi yeni beceriler geligtirmesi de bireye griven ve yagama sevinci
verece!i n i beli rtm iglerdi r.

* Beden elitimi olretmenlerinin bu konuda, sporun nasrl organize edilmesi gerek-
ti[ine yonelik gorrigleri ozet olarak gu gekildedir.

- Beden elitimi dersi igin altnan raporlartn kaldtrtlmastnt,
- Bu gruba yonlik faaliyetlerin oyun formunda organize edilmesini,
- Odretmen vetistiren okullarrn e[itim programlarrnda bu konuya onem verilmesini,
- Olullarda"bullnan spor saloi salia v-e malzemenin oztirjtiler dikkate altnarak

yapr Imasr gerekti$ini belirtm iglerdir.

" Psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarr, ozel e$itimde sportif faaliyetlerin onemine
inandrklarrnr belirterek, bu ttir faaliyetlerin ozrirltintin fiziksel ve ruhsal durumuna gore
uzman kigiler tarafrndan yaprhrsa fayda sa$layaca$tnr, aynt zamanda sportif faaliyetle-
re katrlan ozUrlUlerin sporun dolasrnda bulunan oyun aractlt!t ile bir sLire kendi sorun-
larrndan uzaklagtr!r gibi, yeni beceriler geligtirmesi de bireye gtiven ve yagama sevinci
verece!ini belirtmiglerdir.
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bu konuda yetigmig insangticrl eksikligi gektiklerini, yeterli drizeyde ve uygun spor
arag ve gerece sahip olmadrklartnt belirterek, oztirhilere yonelik spor ortamlarrnrn
haztrlanmastnt, bu konud.a spor kultiplerinin duyarlr olmalarrnr ve tegvik edilmelerini,
oztirltilerin e!itimine yonelik kamuoyu yaratrlma5rnda spor organizasyonlannrn cinemli
rol oynayaca!rnr ifade etmiglerdir.

* 
Qocuk lslah Evi yoneticileri yeterli sayr ve nitelikte uzman personele sahip ol-

madtklartnl, sportif faaliyetlere kattlan gocuk ve genglerin daha dLlzenli, disiplinli, uyum-
lu ve hoggortilti olduklarrnrn gozlendi$ini, iyi hal gostererek tahliye olanlarrn briyLik
go!unlu!unun sportif faaliyetlere aktif olarak katrlanlardan olugtu!unun tespit edildigi,
spor kargrlagmalarrnda ahnan olumlu sonuQlar kurumda bUyUk sevinc Varattrdr ve aynt
zamanda bu faaliyetlere kattlmayanlarrn da-bu durumdan ollmlu yondaetkileidiklerihin
gozlendi$ini belirtmiglerdir.

Sonug ve 6neriler

Genel elitimin ayrtlmaz bir pargasr olarak kabul edilen ozel elitim konusuda iste-
nen oranda bir kamuoyu olugturulamamtgtrr. Fakat, konuyla ilgili aydrn kesimde ozel
e$itime ayrr bir onem verilmesi ve bu alanda drizenlemelerin yaprlmasr icin vavorn bir
gorUg birli$i bulunmaktadtr. Bu konuda kamuoyu olugturulamsrnAa itetigiin arailannrn
yanrsrra spor organizasyonlarr da yardrmcr olabilmektedir. Ancak, bu yonde bir gallgma
yapabilecek ve yrirtitecek yetigmig insan gticrine dnemle ihtiyag duyuduluda bir
gergektir.

Ozet olarak, ozel e!itime ihtiyag gosteren gocuk ve genglerin toplumsal, ruhsal ve fi-
z-iksel geligimlerine ve e$itimlerine sportif faaliyetler rinemli katkrlar sa$lamaktadrr.
Oztirltilerin kendi kendilerine yeterli drizeye getirilmeleri kendilerinin yantstra ailelerinin
ve dolaytstyla toplumun mutlu olmast anlamrna gelmektedir. Ulke kalkrnmasrnda temel
gereklerden birisi de budur ve sosyal devlet anlayrgr da bunu gerektirmektedir.

Bu agrklama ve bulgular rgr$rnda onerilerimizi goyle srralayabiliriz.
'L Beden elitimi o{retmeni yetigtiren kurumlarda ozel e$itim konusu ayrr bir uz-

manltk dalt haline getirilmelidir.
2. Her ozel e{itim okul ve srnrfrnda bir beden e!itimi o!retmeni gorevlendirilmelidir.
3. Ozel e!itim konusunda kamuoyu olugturulmasr igin drizenli olarak spor organiza-

syonlart drizenlenm elidir.

. 4. Be_de.n.e$itimi.o$retmenlgqi,.qpgl yoneticil.eri ve ozel e!itimle ilgili di!er kigi ve ku-
ruluglar iletigim araglarryla s0rekli bilgilendirilemlidir.

5. Spor kultipleri oztirltilere yonelik etkinliklerde bulunmalarr igin tegvik edilmelidir.
6. "Spor Okulu" uygulamalarrnda oz0rltilere yonelik programlara da yer verilmelidir.
7. Genglik ve Spor ll MLidtirltikleri oztirltilere yonelik sporti{ etkinlik ve

galrgmalarrnda universiteler ile yakln iligki iginde bulunmalrdrr.
8. Yeterli dtizeyde parasal kaynak sa$lanabilmesi igin yasal dLizenlemeler

yaprlmahdrr.
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