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RİTMİ HİSSET VE DANS ET!
Cimnastik Salonu x 09.00 - 10.15
Tüm duyu organlarımızla hissettiğimiz ritim aslında hareketlerimizin özünde
saklıdır. Hareketlerin kusursuz oluşumunu ritim sağlar. Bu atölye çalışmasında
beden eğitimi derslerine ritim ve dansla hareket ve coşku kazandırmanın keyifli
yolları

paylaşılacak.

becerilerinin

Aynı

öğretiminde

zamanda
ritmin

farklı

nasıl

spor

dallarına

kullanabileceğine

özgü

yönelik

hareket
örnekler

sunulacak.

Doç. Dr. Oya Erkut, Doç. Dr. Ani Agopyan, Fahrettin Anlıatamer

KAREKOD İLE DEFİNE AVI
Spor Salonu x 10.30 - 12.00
Bu atölye çalışması, teknoloji ile zenginleştirilmiş bir beden eğitimi ve spor dersini
sadece spor salonunda değil kampüsün her alanında uygulamak, uygularken
eğlenmek üzerine tasarlandı. Mobil öğrenme ile ilgili kısa bir sunum sonrasında
spor salonunda karekod (QR code) kullanılarak sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk
unsurlarına yönelik kurgulanacak bir ders ortamı oluşturulacak. Ardından salon
dışı ders ortamlarında bir mobil uygulama üzerinden yön bulma becerilerinin
kullanılacak bir oyun ile etkinlik sona erecek.

Dr. Kıvanç Semiz, Özgür Yaşar Akyar

“

Öğle Yemeği Arası x 12.00 - 13.00
Enerjimizi geri kazanırken katıldığımız etkinlikler üzerine etkileşim zamanı. Leziz
sandviçler ve içecekler ise bizim ikramımız.

”
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OYNA, ÖĞREN, KEŞFET
Spor Salonu x 13.00 - 14.15
Matematikten İngilizceye, müzikten görsel sanatlara farklı derslerden farklı
konuların disiplinlerarası bir yaklaşımla beden eğitimi ve spor dersine entegre
edildiği birbirinden keyifli uygulama örneklerinin sunulacağı bir etkinlik olacak.

Erkin Ateş

SPOR EĞİTİM MODELİYLE UZUN BİR SEZON
Futbol Sahası x 14.30 - 15.45
Sınıftaki tüm öğrencilerin farklı görevler alarak uzun soluklu bir organizasyonunu
tamamen kendi kontrolleri ile gerçekleştirdikleri bir sezon… Beden eğitimi ve spor
dersi kapsamında işlenen bir ünite olmasına rağmen haftalık ders programında
hiçbir beden eğitimi dersi saatini kullanmadan işlenen bir ders... Öğrencilerin
kendi kararlaştırdıkları boş zamanlarında, teneffüslerde, öğle aralarında, okul
çıkışlarında ya da hafta sonlarında oynadıkları oyunlarla tamamladıkları turnuva,
her öğrencinin aktif katılımını, adil oyununu ve en önemlisi eğlenerek vakit
geçirmesini sağlayan bu uygulamada katılımcılarla sezonun nasıl planlandığını,
öğrencilerle nasıl paylaşıldığını, görev dağılımlarının yapılırken hangi stratejilerin
kullanıldığını, sürecin öğretmen tarafından nasıl izlendiğini, turnuvanın nasıl
sonuçlandırıldığı paylaşılırken; katılımcıların dahil olacağı bir demo uygulaması
gerçekleştirilecek.

Hakkı Özkarakaş

FARKLILIKLARLA ÖĞRENME
Futbol Sahası x 16.00 - 17.00
Bu etkinlikte, hareket becerilerinin öğretiminde güncel yaklaşımlarından biri
olarak dikkat çeken farklılıkla öğrenme yöntemine yönelik bir futbol çalışması
uygulanacak. Çok tekrarla becerinin pekiştirilmesinin hedeflendiği klasik ya da
rutin olarak adlandırılan antrenman yöntemlerinin aksine farklılıklarla öğrenme
tekrar edilen hareketlere çeşitlilik getirerek bir farklılık oluşturuyor. Beden eğitimi
ve spor dersleri ya da antrenmanlar sırasında öğrencinin yapmış olduğu hata
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hedeflenen

sonucu

etkileyecek

bir

durum

değilse

müdahale

edilmeyen,

sporcunun hatasını bulması ve düzeltmesi beklenen bu yöntem öğrencinin farklı
durumlarda aynı sonuca ulaşması böylece öğrenmenin kalıcı olması sağlanıyor.

Dr. Sinan Bozkurt, Dr. Nuri Topsakal

IGENT - AVRUPA’DAN BİR OYUN
Spor Salonu x 17.00 - 18.00
Muhtemelen

ilk

kez

deneyimleme

fırsatı

bulacağımız

bir

oyunla

günü

noktalıyoruz. Özellikle cinsiyet eşitliğini vurgulamak için beden eğitimi ve spor
derslerinde karma takımlarla oynanan bir oyun olan Igent’ı birlikte oynayıp
öğrenme fırsatı yaşayacağız.

Prof. Dr. Janko Pavlis

“
Kayıt
Bu atölye çalışması, Marmara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliği,
Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek
olan 13. FIEP Avrupa & 29. FIEP Dünya Kongresi çatısı altında düzenlenmektedir.
Katılımcılarımıza, 1923 yılında kurulan dünyanın en köklü beden eğitimi ve spor
organizasyonlarından olan Fédération Internationale d’Education Physique -FIEP
onaylı katılım sertifikası verilecektir. Görev yapmakta olan öğretmenlerimize resmi
izin alabilmeleri için gerekli belgeler sağlanacaktır. Aşağıdaki linkten kayıt
işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

fiep2018istanbul.com

Öğretmen x 129 TL

Öğrenci x 59 TL

”

