
Beden Eğtimi ve Spor Yüksekokulu 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

          Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Ana Müfredat) - Aktif 

                

                Genel Toplam :         Ders Adedi : 59 T : 97 U : 58 Kredi : 126 ECTS : 236 T+U : 155  

 

1. YARIYIL 

 
 

1. BSÖ103 Genel Cimnastik :  

Genel cimnastiğin tanımı, tarihsel gelişimi, düzen alıştırmaları, serbest bireysel ve eşli 

hareketler, aletli bireysel ve eşli hareketler, aletle bireysel ve eşli hareketler. 

 

2. BSÖ105 İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji :  

Anatomi ve Kinesiyolojiye giriş, Fiziksel yapı ve sınıflandırılması İnsan vücuduna 

giriş, Sistemler, Dokular, Destek Doku (Bağ doku, yağ Doku, Kıkırdak Doku, kemik Doku), 

Kas Doku, Sinir Doku, Eklemler (Baş, Omuz Çemberi, Omuz, Dirsek, El bileği ve el, 

Omurgaya bağlı eklemler, Kalça leğeni ve Kalça eklemi, Diz eklemi, Ayak bileği ve Ayak 

Eklemi ve kinesiyolojisi), İnsan performans analizi, Kinesiyoloji ve Postür. 

 

3. BSÖ107 Basketbol :  

Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top sürtme, şut, ribaunt, aldatmalar, bireysel ve takım 

savunması, takım hücumu, hızlı hücum, oyun sistemleri ve kuralları. 

 

4. BSÖ109 Halk Oyunları:  

Halk biliminin tanımı, halk danslarının tanımı, halk danslarında yörelerin analizi, tutuş 

biçimleri, hareket ritim sayıları, türlerine göre ayırma ve her türden örnekler öğretme, öğretme 

yöntemleri, yarışma kuralları, sahneleme bilgi ve becerilerinin kazandırılması. 

 

5. BSÖ111 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri :  

Beden eğitimi ve sporun kavramlarını, yayınlarını ve meslek alanlarını tanıtmak, insan 

ve beden eğitimi-spor arasındaki ilişkileri, fiziksel, fizyolojik ve psiko-sosyal çalışma 

alanlarının beden eğitimi bilimi ile ilişkileri, beden eğitiminin Dünya’da ve Türkiye’deki 

gelişimi ve öncü kişileri, değişik ülkelerde beden eğitimi biliminin durumu, performans ile 

beden eğitimi bilimi arasındaki ilişkisi incelenecektir. 

 

6. EGT117 Eğitim Bilimine Giriş : 

Beden Eğitimi ve Spor da temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve 

sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek 

alanlarının geleceği, Türk eğitim ve spor kurumlan içindeki yeri ve işlevi. 

 

7. İNG.115 Yabancı Dil (İngilizce) :  



Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizceyi takip edebilecekleri temel 

İngilizce bilgileriyle donatılması, dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu 

anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi. 

 

 

 

8. TDİ101; Türk Dili I :  

1. Dilin tanımı ve önemi, 2. Kültür-dil ilişkileri (kültürün tanımı, dil ve kültür ilişkisi; dilin ve 

edebî metinlerin kültürel boyutları), 3. Yazı dili ve özellikleri, 4. Yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, 5. 

İmlâ kuralları ve noktalama işaretleri, 6. Yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf 

yazımı, 7. Kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları, 8. Seçilmiş yazılarda 

kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, 9. Kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım 

bozuklukları, 10. Düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme, 11. Çeşitli yazı türleri, 12. Makale, 13. 

Makale yazma çalışması, 14. Not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri. 

   

   2. YARIYIL 

   1.  BSÖ102;  Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım :  

Sağlıklı olmanın kişisel ve toplumsal açıdan önemi, sağlığı etkileyen faktörler, koruyucu 

sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, enfeksiyonların genel 

özellikleri, kaynağından çıkış ve giriş yolları, taşınma, bulaşma ve korunma yolları, ülkemizde sıkça 

görülen ölümcül ve bulaşıcı hastalıkları tanıma ve korunma. 

  2.  BSÖ104 Artistik Jimnastik :  

Tanım, tarihçe ve Artistik Cimnastik aletlerinin tanıtımı Bayan Aletleri: Atlama Masası, Kız 

Paraleli, Denge, Yer Erkek Aletleri: Yer, Kulplu Beygir, Halka, Atlama Masası, Paralel, Barfiks). 

 3.  BSÖ106  Atletizm : 

 Tanım, tarihçe, sınıflandırma, sürat, orta ve uzun mesafe koşular, bayrak koşuları, gülle atma, 

disk atma, uzun atlama, yüksek atlama, yürüyüşler ve kurallar. 

4.  EGT110 Eğitim Psikolojisi : 

 Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili 

temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi 

etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili 

öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu 

faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi). 

5. TDİ102; Türk Dili II :  

 1. Konuşma nedir?, Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, 2. Türkçenin 

doğru telâffuzunda dikkat edilmesi gereken hususlar, 3. Ses değerinin yükseltilmesi için yapılması 

gereken uygulamalar, 4. Diksiyon alıştırmaları, 5. Konuşma bozuklukları ve giderilmesi 6. Başarılı bir 



konuşma için gerekli unsurlar 7. Konuşma türleri, 8. Dinleme, 9. Şiir okuma teknikleri, 10. Tartışma 

(Açık oturum, Sempozyum, Panel, Forum, Münazara, Kolokyum, Konferans), 11. İletişim ve anlama, 

okuma 12. Eleştirel düşünme, Yaratıcı düşünce, 13. Etkili dinleme, Not alma yöntem ve teknikleri, 14. 

Sese dayalı dil yanlışlar. 

6.  TME116 Temel Müzik Eğitimi :  

 Eğitimde müziğin rolü ve içeriği, temel müzik bilgileri, nota yazmanın doğası ve amacı, çalgı 

ve ses eğitimine giriş, toplu çalma ve söyleme, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme okuma ve 

yazma çalışmaları. Okul ve kamp marşları, İstiklal marşı, yürüyüş temposunda marşlar, ritim ve 

hareket alıştırmaları, tempo tutma, marş söyleme ve yönetme, harekete eşlik. 

7.   YDİ102; Yabancı Dil-II :  

 Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizceyi takip edebilecekleri temel 

İngilizce bilgileriyle donatılması, dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, 

yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi. 

3. YARIYIL 

 

1.  AİT201    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I :  

İnkılâbın tanımı ve Türk inkılâbı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli 

Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar, 

Lozan Barış Antlaşması. 

2. BSÖ201  Egzersiz Fizyolojisi :  

İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar ve sistemlerin fonksiyonları. İnsan 

organizmasının fiziksel eforlara kısa ve uzun dönemde uyumu, enerji kaynakları, antrenmanın 

fizyolojik temelleri, yorgunluk, toparlanma, doping, beslenme, farklı ortamlara organizmanın uyumu 

ve performansın ölçülmesi. 

3. BSÖ207 Hentbol :   

Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, kale atışları, top sürme ve tip yapma, aldatmalar, bireysel ve 

takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar. 

4. EĞT291 Öğretim İlke ve Yöntemleri :  

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın 

önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik 

örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile 

ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve 

sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri. 

5. GRC223 Girişimcilik :  

 



 

 

4. YARIYIL 

 

1. AİT202. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  :  

Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukuki, 

siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılâplar, Mustafa Kemal dönemi Türk 

dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkeler. 

2. BSÖ252 Antrenman Bilgisi :  

Antrenman Biliminin Temel ilkeleri, Antrenman Kavramı, Temel Motorik Özelliklerin tanımı 

ve antrenmanı, antrenman planlaması, ilkeleri ve dinlenme. Kuvvet, dayanıklılık, sürat, hareketlilik ve 

koordinasyon. Sporda ısınma ve ilkeleri, sporda testler. 

3. BSÖ254   Futbol  :  

Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top kontrolü, top sürme, aldatmalar, şut, kalecilik, bireysel ve 

takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar. 

4.  BSÖ256   Yüzme  :   

Yüzmenin tanımı, tarihçesi, fizyolojik etkileri, bilimsel prensipleri, yarışma ve güvenlik 

kuralları ile su içinde temel hazırlık çalışmaları (su üstünde durabilme ve ilerleme), serbest, sırt üstü 

ve kurbağalama tekniklerinde ayak vuruşu, kol çekişi, nefes alma, koordinasyon sağlama ve dönüş ve 

dalışlar. 

5. ENF258 Bilgisayar  :  

Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel kavramlar, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş, DOS ve 

WINDOWS işletim sistemleri, kelime işleme, veri tabanı kullanımı, sunu hazırlama, tablo ve grafik 

uygulamaları, Internet, e-posta ve WWW. 

6. ÖLD262 Ölçme ve Değerlendirme  :  

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel 

kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde 

kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa 

yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, 

ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, 

öğrenci ürün dosyası, araştırma kâğıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, öz değerlendirme, 

tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını 

değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme. 

 



 

 

7. ÖTM264  Özel Eğitim   :  

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken 

tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme 

engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme 

güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli 

çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime 

muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş 

kurum ve kuruluşlar. 

 

5. YARIYIL 

 

1. BSÖ301  Piskomotor Gelişim :  

- Psikomotor Gelişimde Temel Kavramlar, - Psikomotor Alan -Gelişim ve Büyüme 

Dönemleri, - Motor Gelişim Dönemleri -Psikomotor Gelişimin Boyutları, - Fiziksel Uygunluk 

Ölçütleri ve Geliş. -Algısal Motor Yetenek Özellikleri, - Benlik Kavramı, Gelişimi ve Eğitimi. 

 

2. BSÖ303 Fiziksel Uygunluk  :  

Fiziksel uygunluğun tanımı, önemi, fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluğun 

geliştirilmesi ve korunması için temel antrenman metotlarının tanıtımı ve uygulanması. 

3. BSÖ305 Voleybol  :    

Voleybolun tanımı, dünyada ve Türkiye’de voleybolun gelişim evreleri, voleybolda ısınma ve 

stretching, parmak pas çeşitleri ve teknikleri, manşet pas çeşitleri ve teknikleri, servis, smaç, blok 

teknikleri; düşme teknikleri (plonjon), top karşılama, hücum karşılama, defans çalışması, 

oyuncuların (pasör, pasör çaprazı, orta oyuncu, köşe hücumcu, libero) sahadaki görev ve yerleri, 

voleybolda oyun kuralları. 

4. BSÖ307 Beden Eğitimi ve Spor Tarihi  :  

Beden Eğitimi ve spor tarihinin anlam ve önemi, dünya’da değişik coğrafyalarda beden eğitimi 

ve sporun tarihsel gelişimi, spor tarihi araştırmaları. Spor tarihinin kaynakları. 

5. ÖÖY311 Özel Öğretim Yöntemleri I  :  

Eğitim kavramları, Beden eğitimi kavramları, Beden eğitimi öğretmeni özellikleri, Beden 

eğitimi ve sporda planlar, Genel öğretim ve beden eğitimi özel öğretim stilleri. 

6. ÖZE313 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı  :  



Öğrenmeyi kolaylaştıran her türlü unsurları devreye sokma. 

 

7. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi  :  

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk 

eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde 

personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım 

 

6. YARIYIL 

 

1. BAY360   Bilimsel Araştırma Yöntemleri  :  

Bilim ve araştırma temel kavramları, başlıca araştırma türleri yöntem ve modelleri, 

araştırmada problem, yöntem, bulgu ve yorum, sonuç ve önerilerin ortaya konulmasında izlenecek 

yollar. Bilgi edinme yolları, uygun istatistiklerin seçimi ve uygulanması, araştırma önerisi ve rapor 

hazırlama teknikleri. 

2. BSÖ350   Sporda Beceri Öğretimi  :  

Beceri nedir, Öğrenme ve öğrenme çeşitleri, Öğrenme modelleri, Öğrenmeye etkileyen 

faktörler, Öğrenme ve motivasyon, Beceri öğrenme aşamaları, Geri bildirim, Sporda kaynağına göre 

talimatlar. 

3. BSÖ352 Egzersiz ve Beslenme  :  

Kavramlar ve tanımlar, tarihsel süreç içerisinde beslenme–spor ilişkisi, sporcu beslenmesinin 

anlamı ve önemi, sporda enerji gereksinimi ve oluşumu, temel besin öğeleri ve sporda kullanımı, 

beslenmeye dayalı ergojenik yardımcılar, antrenman ve yarışma dönemlerinde branşa özgü beslenme 

ilkeleri. 

4. BSÖ356   Eğitsel Oyunlar :  

Tanım, tarihçe, oyunun çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, oyun ortamı ve aletleri, 

temel hareketlerin oyunla öğretimi, oyun seçimi, bireysel ve grup oyunları, spor branşlarına yönelik 

oyunlar. 

5. OKD366   Okul Deneyimi I  :  

Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama 

öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması 

amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler  Okul örgütü ve 

yönetimi, okuldaki günlük işler.  Zümre etkinlikleri.  Bir öğrencinin ve öğretmenin okuldaki 

günlük yaşantısı.  Okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi.  Okul 

sorunları, araç-gereç yazılı kaynaklar, öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri. 



 

 

6. ÖÖY358   Özel Öğretim Yöntemleri II  :  

- Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri, öğrenme-öğretme süreçleri, özel öğretim 

yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, - Özel Öğretim Yöntemleri 2 dersinde ele alınan 

konuların ayrıntılı olarak ele alınması ve uygulanması, ders planı hazırlama ve uygulama. 

     7.   SNY364   Sınıf Yöntemi  :  

İnsanların nasıl öğrendiği, hakkındaki bilimsel bilgilerin öğretme ve öğrenme problemlerinin 

çözümü için kullanma. 

7. YARIYIL 

    1.  BSÖ401  Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor  :  

Engelli tanımları, nedenleri, sınıflandırılması, engellilerde beden eğitimi sporda özel eğitim, 

engellilerin yapabilecekleri sporlar, oyunla eğitim, spor eğitiminde eğitmeninin dikkat etmesi gereken 

kurallar, beden eğitimi ve sporun rolü-önemi. 

    2.  Okul Deneyimi II  :  

Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama 

öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması 

amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler  Okul örgütü ve 

yönetimi, okuldaki günlük işler.  Zümre etkinlikleri.  Bir öğrencinin ve öğretmenin okuldaki 

günlük yaşantısı.  Okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi.  Okul 

sorunları, araç-gereç yazılı kaynaklar, öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri. 

    3.  THU405 Topluma Hizmet Uygulamaları 

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm 

üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere 

izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde 

gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi 

ve becerilerin kazanılması. 

8. YARIYIL 

 

1.   BSÖ452   Araştırma Projesi  : 

Beden Eğitimi ve Sporla ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri 

toplama, verileri değerlendirme, çalışmaları raporlaştırma ve sunma. 

2.   ÖĞÜ456 Öğretmenlik Uygulanması  :  



Haftada bir tam gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf 

içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi 

ve iki saat öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve 

paylaşılması). 


