ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS
PROGRAMI
1. PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER
1.1.

Programın adı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

1.2.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
içerisinde yürütülecektir.

1.3.

40 öğrenci, Türkçe, Hazırlık sınıfı yok.

1.4.

Bölümün temel amacı, ilk ve orta öğretim düzeyinde, çağdaş ve nitelikli beden eğitim
Öğretmenleri yetiştirmektir.
Bölümün temel hedefi ise az sayıda öğrenci alarak, bu öğrencilerin her yönden gelişimlerini
sağlamaktır. Böylece erken yaşta ve geniş sayıda ulaştıkları çocuk ve genç nüfusa çok çeşitli
alanlarda sporu sevdirerek, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeyi öğretmelerini
sağlamaktadırlar. Bölüm dersleri, alanlarında kendilerini yetiştirmiş nitelikli öğretim
elemanları tarafından verilmektedir. Öğretmenlik formasyon dersleri, alan bilgisi ve genel
kültür derslerinden oluşan programı, zorunlu ve seçmeli olarak iki bölümden oluşmaktadır.
Öğrencilere zorunlu derslerle eğitimleri verilirken, seçmeli derslerle de (tenis, basketbol,
spor psikolojisi, spor sosyolojisi, badminton, ritmik jimnastik, dağcılık, yüzme vb.) ilgi
duydukları alanlara yönlendirilerek gelişmeleri sağlanmaktadır. Beden Eğitimi Bölümü
mezunları; devlet okullarında ve özel okullarda beden eğitimi öğretmenliği, uzmanlık
alanlarında antrenörlük, çeşitli alanlarda (turizm, mahalli idareler vb.) liderlik yapma, devlet
ve özel spor örgütlerinde çeşitli pozisyonlarda görev almaktadırlar.

1.5.

Programın başarılı olduğunun somut göstergeleri, programdan mezun olan öğrencilerin özel
ve kamu kesimine ait işletme ve kurumlarda alacakları görevlerin niteliği ve programda
görevli öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen bilimsel etkinliklerdir.

1.6.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü günümüzdeki teknolojik gelişmelere uygun
olarak öğrencilerin öğretmenliğin gereği olan ileri düzeyde bilgi ve donanımlarla geleceğe
hazırlamayı hedeflemektedir. Bunun için bir tarafta güçlü, dinamik, teknolojik gelişmeleri
yakından takip eden öğretim üye ve eleman kadrosu ile teorik uygulamalar desteklenerek,
öte yandan bünyemizde bulunan ekipmanların tamamını kullanarak öğrencilerin pratik
uygulamalarını yerine getirmesi gerçekleştirilmiş olacaktır. Diğer taraftan bölüm kadrosunda
bulunan öğretim elemanlarının yapacağı bilimsel araştırmalar ile ülkemizde son günlerde
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oldukça popüler hale gelen sporda şiddet, fair play, her yaşta spor eğitimi, sporun kitlelere
yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam ile ilgili sorunların çözümüne de katkıda bulunulacağı
düşünülmektedir. Ayrıca bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitimi yaparak
çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olabilme imkânı bulabileceklerdir.
1.7.

Önerilen program, Eğitim Fakültesi içerisinde yürütülen programlarla işbirliği içerisinde
yürütülecektir. Bölüm programında yer alan bazı dersler için diğer programlardaki öğretim
elemanlarından yararlanılacaktır. Ayrıca diğer programların ihtiyaçları doğrultusunda da
bölümümüz tarafından öğretim elemanı desteği sağlanacaktır.

1.8.

Yeterli sayıda öğretim üyesi ve öğretim elemanı olduğundan dolayı mevcut lisans
programını zayıflatmadan önerilen program yürütülebilir. Yüksekokulumuz bünyesinde
bulunan diğer bölümlere yeterli sayıda öğretim üyesi ve öğretim elemanı istihdamı
sağlanarak mevcut lisans programını zayıflatmadan önerilen program yürütülebilir.

1.9.

Erzincan ilinin doğa sporları başta olmak üzere birçok spor branşı için elverişli olması;
tecrübeli öğretim elemanlarına sahip olması; çok amaçlı uluslararası standartlara sahip
kapalı spor salonunun yanı sıra iki adet kapalı spor salonuna da sahip olması; içerisinde çok
sayıda tenis kortu, futbol, voleybol, basketbol sahaları bulunan açık alan spor tesisleri ve
sentetik futbol sahası ile atletizm pistlerinin çok yakında tamamlanıp hizmete sunulacak
olması programın avantajları arasında sayılabilir. Ayrıca öğrencilerimizin gerek ülkemizdeki
diğer üniversitelerde gerekse yurt dışındaki üniversitelerde öğrenci değişim programları
aracılığı ile eğitim alma imkânlarının bulunması ve mezun olduktan sonra yüksek lisans ve
doktora yaparak çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak istihdam edilebilecek olması
programın diğer avantajları arasında gösterilebilir. Programın en büyük dezavantajı ise
Erzincan ili ile komşu olan büyük şehirlerde uzun yıllardır BESYO bulunmasıdır.

1.10. Teklif edilen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programına 2014–2015 eğitim-öğretim
yılında eğitim vermeye başlanması hedeflenmektedir. Programa alınması düşünülen öğrenci
sayısı 40’dır. Önümüzdeki beş yıl için yıllar bazında alınması düşünülen öğrenci sayıları
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Eğitim-Öğretim Yılı

Öğrenci Sayısı

2014-2015

40

2015-2016

40

2016-2017

40

2017-2018

40

2018-2019

40
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1.11. Programdan mezun olanlara, uzmanlık spor dalı doğrultusunda “Öğretmen” unvanı
verilecektir.
1.12. Programdan mezun olacak öğrenciler; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel her türlü
öğretim kurumlarında beden eğitimi öğretmeni olarak görev alabileceklerdir. Ayrıca
programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer programlarda (Spor ve Sağlık Bilimleri
Programı, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Programı, Antrenman ve Hareket Bilimleri
Programı) yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilirler.
1.13. Programdan mezun olabilmek; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programında belirtilen
zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olmak, 240 AKTS ve/veya 158 kredisini tamamlamış
olmak ve genel not ortalamasının en az (GNO) 2.00 olması gerekmektedir. Aşağıdaki
tabloda yarıyıllara ilişkin ders dağılımları, derslerin teorik ve uygulama saatleri ve AKTS
kredileri verilmiştir.
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