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1. Giriş
Bu başlık altında, raporun gerekçesi ve ülkemizde Aktif Okul Modeli’ne dayanak
oluşturan İskoçya’da Aktif Okullar’ın ortaya çıkışı açıklanmıştır.

1.1. Raporun Gerekçesi
Bu rapor, Uluslararası İlham Projesi etkinliklerini destekleyen Aktif Okul etkinliklerinin
ülkemizde uygulanabilmesi için gerekli Aktif Okul Modeli’nin geliştirilmesi amacıyla
düzenlenen çalıştay sonuçlarına göre hazırlanmıştır. Raporun gerekçesini Uluslararası
İlham Projesi ve

İskoçya’da 16 yıldır uygulanan Aktif Okul Modeli oluşturmaktadır.

Uluslararası İlham Projesi; dünya çapında, yüksek kalitede ve herkesi içeren beden
eğitimi, spor, fiziksel aktivite ve oyun yoluyla projenin uygulandığı 20 ülkedeki
okullarda ve okulların çevresinde her türlü yetenek düzeyinden 12 milyon çocuğun ve
gencin yaşamını olumlu anlamda dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Proje, Londra 2012
Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları kapsamında dünya çapında beden eğitimi,
fiziksel aktivite, oyun ve spor yoluyla çocuk ve gençlere çok yönlü gelişim ve eğitim
sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada konu edilen Aktif Okul Modeli ise
İskoçya’daki öğrencilerin fiziksel olarak daha aktif olmaları için 16 yıl önce
tasarlanarak geliştirilmiştir. Uluslararası İlham Projesi kapsamında öngörülen
etkinlikleri destekleyeceğine inanılan modelin program paydaşları tarafından
İskoçya’ya düzenlenen bir çalışma ziyaretinin ardından ülkemiz için

de

uygulanabilirliği kararlaştırılmış ve Uluslararası İlham Projesi Türkiye Ülke Planı
kapsamında geliştirilmesi önemli görülen alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu
bağlamda, Türkiye’de Aktif Okul modelinin tasarlanması ve uygulanması amacıyla 29
Haziran‐ 01 Temmuz 2011 tarihlerinde Ankara Plaza Otel’de paydaşların geniş
katılımıyla bir çalıştay yapılmıştır. Çalıştaya katılanların listesi EK‐1’de verilmiştir.

1.2. Raporun Amacı
Bu rapor; Türkiye’de Aktif Okul Modeli’nin geliştirilmesi amacı ile yapılan çalıştayda
ortaya çıkan sonuçlar dikkate alınarak ülkemiz özelinde “Neden Aktif Okul?”
sorusuna yanıt aranmış ve buna bağlı olarak Aktif Okul tanımı, Aktif Okul Modeli’nin
şematik yapısı, Aktif Okul’da görev alan kişi ve kurumların görev, yetki ve
sorumlulukları, Aktif Okul finansman kaynakları, Aktif Okul çıktıları ve standartları
hakkında detaylı bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.
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1.3. İskoçya’da Aktif Okulların Ortaya Çıkışı
İskoçya’da

fiziksel

aktivite,

oyun

ve

spor

ağırlıklı

aktif

yaşam

tarzının

oluşturulmasında Aktif Okullar önemli rol üstlenmiştir. Aktif Okulların ortaya çıkışı
1990’larda uygulamaya sokulan iki sportscotland1 girişimi ile olmuştur; İskoçya’daki
öğrencilerin daha etkin olması için tasarlanmış olan bu programlar Okul Spor
Koordinatörleri Programı (School Sport Coordinator Programme) ve Aktif İlkokul Pilot
Programı (Active Primary School Pilot Programme)’dır. Okul Spor Koordinatörü
Programı;

ortaöğretim

okullarındaki

öğretim

programında

mevcut

spor

uygulamalarının çeşidini ve niteliğini artırmak amacıyla Aktif Okul Programında
çalışanların görevlendirilmesi ve okul çevresinde ise sporun geliştirilmesinin
sağlanması ve desteklenmesi için yerel yönetimlere finansman sağlamıştır. Proje
1996 yılında yarı zamanlı koordinatörler ile iki ortaokulda başlamış ancak çocuklar,
öğretmenler ve velilerden gelen geribildirimlerin çok olumlu olması nedeniyle ağ
büyümeye başlamıştır. Öyle ki 90’ların sonunda İskoçya çapında ortaokullarda
öğretim programı dışı etkinlik ve spor çalışmaları düzenleyen ve Okul Spor
Koordinatörlerinden oluşan geniş bir ağ ortaya çıkmıştır. Aktif İlkokul Pilot Programı;
ortaokullarda elde edilen başarıların ardından dikkat ilkokullara yönelmiştir. Aktif
İlkokul Programı doksanlı yılların sonunda beş tam zamanlı koordinatörle başlamıştır.
Bu koordinatörlere ilkokul çağındaki çocukların fiziksel açıdan daha aktif hale
gelmeleri için fırsatların çeşidini ve niteliğini geliştirmek üzere ilkokullarla çalışma
görevi verilmiştir. Bu amaçla spor ve rekreasyon amaçlı etkinlikler, beden eğitimi ve
aktif yolculuk çalışmaları yürütülmüştür. Aktif Okulların İlk Evresinde Fiziksel Etkinlik
Çalışma Grubu’nun 2002’de yaptığı ve fiziksel etkinlikle sağlık arasındaki açık ilişkinin
ortaya konduğu değerlendirme çalışmalarının ardından yatırımlar gerçekleştirilmiştir.
Yukarıda bahsedilen programlarda elde edilen başarının bir sonucu olarak,
sportscotland’a çocuklar ve gençlere daha kapsamlı etkinlik olanaklarının sağlanması
için gerekli kapasitenin artırılması amacıyla Aktif Okullar Ağı’nın geliştirilmesinde
kullanılmak üzere 2004–2007 arasındaki üç yıllık dönem için yılda 12 milyon Sterlin
tahsis edilmiştir. Finansman daha sonra Mart 2008 tarihine kadar uzatılmıştır.
Uygulamada görülen bu olumlu sonuçlar; tüm çocuk ve gençlerin fiziksel aktivite ve
1

Sportscotland, İskoçya Ulusal Spor Ajansı’nın adıdır ve bakanlar üzerinden İskoçya Parlamentosu’na
bağlı bir kamu kurumudur.
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spora katılmaları için fırsatların artırılmasına devam edilmesi ve sürdürülebilir okul ve
okul çevresi ilişkileri yoluyla katılım ve performansı artırma yollarının güçlendirilmesi
kararına varılmıştır.

2. Aktif Okul Çalıştayında Uygulanan Yöntem
Bu başlık altında, çalıştay sürecinde uygulanan yöntem açıklanmıştır. Bu bağlamda
yapılan çalışmalar aşağıda sırası ile özetlenmiştir.
•

Birinci gün, Andrew Garnett İskoçya’daki Aktif Okul’un gelişimi ve

durumu hakkında bilgi vermek amacıyla daha önce ziyaret ettiği Türkiye’deki
izlenimleri hakkında, Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan ise Türkiye’deki İlköğretim
Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı ile ilgili sunumlarını yapmışlardır. Bu
sunumda öğretim programının Aktif Okul Modeline temel oluşturacak
program anlayışı vurgulanmıştır.
•

İkinci günün sabah oturumunda beden eğitimi öğretmenleri, sınıf

öğretmenleri, SHÇEK, UNICEF, GSGM, Bristish Council ve MEB’nin değişik
birimlerin de çalışan görevliler ile yerel uzmanların karışık olarak yer aldıkları
üç çalışma grubu oluşturulmuştur. İskoç uzman sırası ile bütün gruplarla bilgi
alışverişinde bulunarak çalışmalara katkıda bulunmuştur. Her grup, kendine
özgü Aktif Okul Modeli’ni tasarlamış ve Aktif Okul çıktılarını saptamıştır.
Öğleden

sonraki

oturumda

ise,

Prof.

Dr.

Gıyasettin

Demirhan’ın

kolaylaştırıcılığında, grupların ortak görüş birliğinin sağlandığı Aktif Okul
Modeli belirlenmiştir. Bu kapsamda modelde yer alan ögeler ile Aktif Okul
Teşkilat Şemasında görev alan kurum, kuruluş ve bireylerin görev, yetki ve
sorumlulukları, Aktif Okul finans kaynakları, Aktif Okul için insan kaynakları ve
etkinlik fırsatları ve fiziksel olanaklara değinilmiştir.
•

Üçüncü gün sabah oturumunda, grupların belirlediği Aktif Okul çıktıları

üzerine tartışma yapılarak “Çıktılar”a son şekli verilmiş ve “Aktif Okul”un
tanımı yapılmıştır. Öğleden sonraki oturumda ise her çıktıya ait “Aktif Okul
Standartları” nın belirlenmesiyle çalıştay sona ermiştir.
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3. ‘Aktif Okul’a Genel Bir Bakış
Bu başlık altında, niçin Aktif Okul’a ihtiyaç duyulduğuna ilişkin gerekçe oluşturmak ve
amacı belirlemek için bazı araştırma sonuçları ve gerekçelere yer verilmiştir.

3.1. Aktif Okul’a İhtiyaç Duyulma Gerekçesi
Fiziksel aktivite düzeylerinin artırılması yoluyla, İskoçya’da yaşayanların sağlığının
iyileştirilmesi ihtiyacından hareketle geliştirilen Aktif Okul Modeli İskoçya’da 16 yıldır
uygulanmaktadır. Paydaşlarının İskoçya’ya yaptıkları bir ziyaret sonrasında çalışmanın
ülkemizde de yapılması konusunda fikir birliği oluşturulmuştur. İskoçya deneyimi ve
literatür incelendiğinde ülkemiz için Aktif Okul etkinliklerinin ve bunun için model
tasarlanması gerektiğinin niçin gerekli olduğuna ilişkin birçok nedenin olduğu
söylenebilir.
Aktif Okulların temel özelliği, çocuk ve gençlerin okul içinde ve dışında fiziksel olarak
etkin olmalarını sağlamak bunun sonucunda onların yaşam boyu fiziksel aktivite
yapma alışkanlığı kazanmalarını sağlamaya katkıda bulunmaktır. Bu, hem
toplumumuzda eksik olan düzenli fiziksel aktivite yapma alışkanlığının sağlanması
hem de birtakım sağlık sorunlarının giderilmesine katkıda bulunması açısından
önemlidir. Özellikle varolan eksikliklerin çoğu zaman sağlık ve verimlilik açısından
olumsuzluklara

yol

açması

konuyu

daha

önemli

hale

getirmektedir.

Bu

olumsuzlukların başında aşırı kilo ve obezite gelmektedir. Küçük yaşlarda edinilen bu
sorunlar yetişkin yaşlarına yansımakta ve birçok hastalığın (kalp‐damar hastalıkları ve
Tip 2 diabet gibi) da kaynağını oluşturmaktadır (Thompson ve diğerleri, 2001). Bu
nedenle, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2000 yılı raporunda şişmanlığa küresel bir
salgın hastalık olarak dikkat çekmiştir. Diğer taraftan stres, sosyal izolasyon, aile içi
gerginlikler, yanlış beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite eksikliği çocukların
sağlığında önemli risk fakörü olarak rol oynamaktadır (Opper ve diğerleri, 2005).
Başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumsal yaşamın getirmiş olduğu bu
olumsuzluklarla başa çıkma stratejisi olarak fiziksel aktivitenin önemi 1950’li yılların
ortalarından itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de anlaşılmış (Graham ve
diğerleri, 2001:36) ve bu konuda başta aileler olmak üzere, hükümetler ve sivil
toplum kuruluşları aktif çalışmalar yürütmeye başlamışlardır.
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Fiziksel aktivite, fazla kilo ve obeziteyi önlemede bir araç olmasının yanında çağın
hastalığı olarak adlandırılan strese karşı da koruyucu bir önlem olarak
düşünülmektedir. Örneğin, İngiltere’de 13‐16 yaş arası 2623 birey üzerinde psikolojik
olarak kendini iyi hissetme ve fiziksel aktivite arasındaki ilişkiye yönelik yapılan
araştırmada; fiziksel aktivite düzeyi düşük olanların, psikolojik olarak kendilerini kötü
hissettikleri görülmüştür (Ussher ve diğerleri, 2007).
Ayrıca fiziksel aktivite ortamında kadınlar erkeklere oranla daha fazla sosyal davranış
kazanmaktadırlar (Rutten ve diğerleri, 2007). Bu da, dezavantajlı gruplar arasında yer
alan kız çocukları ve genç kadınların fiziksel aktiviteye katılmaları konusundaki
gerekliliği konusunda ipucu vermektedir.
Fiziksel aktivite eksikliğinin yol açtığı sorunlar ve buna çözüm olarak fiziksel
aktivitenin katkısı önemli görülmektedir. Diğer yandan, düzenli fiziksel aktivitenin,
çocuk ve gençlerde herhangi bir sorun olmaksızın, bireylerin akademik başarılarına
engel olmadığı hatta bir miktar katkıda bulunduğu ifade edilmektedir. Wagner ve
Kirch (2006)’e göre, küçük yaştan itibaren fiziksel olarak aktif olmak; çocukların
fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerinde anahtar rol oynadığını söylemektedirler.
Shephard (1996) tarafından 546 çocuğun katılımıyla yapılan arastırmada ise fiziksel
aktiviteye katılımın akademik başarı ile ilişkisi incelenmiştir. Bu araştırma sonucunda,
hergün bir saat fiziksel aktiviteye katılan grubun notları haftada 40 dakika fiziksel
aktiviteye katılan grubun notlarından daha yüksek bulunmuştur (Akt. Graham ve
diğerleri, 2001:5‐6). Etnier ve diğerleri (1997)’ nin 135 araştırmayı inceleyerek
yaptıkları meta‐analiz çalışmasında ise, egzersizin bilişsel işlemler üzerinde küçük
ama olumlu etkisinin olduğunu bulmuşlardır. ABD’de Sallis ve diğerleri (1999)’ nin
yaptıkları araştırma sonuçları da, sağlıkla ilişkili beden eğitiminin akademik başarıyı
artırdığı yönündedir. Wilkins ve diğerleri (2003)’ nin araştırma sonuçları da ilginç
sonuçlar içermektedir. Araştırma sonuçlarına göre, beden eğitimi, müzik ve sanat gibi
derslerin süreleri azaltıldığında ya da diğer ders alanlarına kaydırıldığında, diğer
derslerdeki başarının daha iyi olmadığı görülmüştür.
Varolan ve artan sorunlar ve bireye sağladığı faydaya karşın birçok toplumda fiziksel
aktivite ve sporun düzenli yapılmasını engelleyen etmenler vardır. Bunların başında
fiziksel aktivite kültürünün eksikliği, bilgi ve fiziksel eksiklikler, yetersiz insangücü vb
gelmektedir. Diğer önemli bir etmen ise okul beden eğitimi dersleri ve okul
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olanaklarının yetersizliğidir. Örneğin; Simons‐Morten ve diğerleri (1994)’ nin yapmış
oldukları araştırmada; ilköğretim öğrencileri, bir beden eğitimi dersinde ortalama
sekiz dakika aktif olabildiklerini ve bunun da bir dersin %25’ini oluşturduğu rapor
edilmiştir.

Ülkemizde

yapılan

bir

araştırmanın

sonuçları

da

bu

durumu

desteklemektedir. Şöyle ki; araştırma 40 dakikalık dersin ortalama olarak sadece 24
dakikasının ders amaçları doğrultusunda verimli bir şekilde kullanıldığını göstermiştir
(Saraç‐Yılmaz ve diğerleri, 2005).
Çocuk ve gençleri fiziksel olarak aktif tutmanın öneminin yanı sıra diğer yandan,
çocuk ve gençlerin fiziksel aktiviteye katılımını engelleyen faktörler incelendiğinde;
bazı metodolojik zorluklara rağmen son 20 yılda çocukların fiziksel aktivitelerinde
azalma olduğunu destekleyen çalışmalar yapılmıştır (Bös ve diğerleri, 2002; Dordel,
2000). Dolayısıyla, çocukların fiziksel aktiviteye katılımını engelleyen diğer etmenlerin
başında sınavlara hazırlık (Benjamin ve diğerleri, 2003), güvenli bir ortamın/yerin
bulunmaması, hava durumu, ev ödevleri, dersler, havanın karanlık olması, yetişkin rol
modellerinin azlığı, ailelerin çok yorgun oluşu, sakatlanma ve incinme kaygısı
(Thompson ve diğerler, 2001; Benjamin ve Glow, 2003) yaygın engeller olarak
belirtilmektedir. Bunlara ek olarak; TV izleme, bilgisayar ve video oyunları da önemli
birer engel olarak görülmektedir. Çoğu okulda salon olmayışı, var olan salonların çok
amaçlı kullanılması (kantin, kafeterya), aktif olunabilecek yerlerin bakımsızlığı, hijyen
koşullarına uyulmaması, araç‐gereç eksikliği, yürüyüş yollarının olmayışı, spor
alanlarının küçük oluşu, kötü hava koşulları, bazı ülkelerde ders saatlerinin azlığı gibi
nedenlerden dolayı da okullar çocuk ve gençlerin fiziksel aktivite gereksinmesini
karşılamaya yetmemektedir (Thompson ve diğerleri, 2001).
Fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyulmasının diğer bir nedeni de çocuk ve gençlerin fiziksel
aktivite düzeylerinin (FAD) düşüklüğüdür. Türkiye’de yapılan başka bir araştırmanın
sonuçlarına göre de: çocuk ve ergenlerde genellikle düşük düzeyde olan fiziksel
aktivite düzeyi, okul dışı saatlerde ve hafta sonu günlerde daha da düşük FAD
gözlenmiştir. Beden eğitimi ders saatlerinde FAD yüksek olmakla beraber; fiziksel
aktivite artışı yaratma ve hareket içeriği yönünden yeterli şiddet, sıklık ve sürede
olmadığı için kardiyovasküler sistemin olumlu yönde etkilenmesi için yeterli uyaran
oluşturmadığı düşünülmektedir. Kız ergenlerde FAD ortalamaları, beden eğitimi
dersleri dışında bir miktar yüksek olmakla beraber cinsiyetler arasında anlamlı bir
farklılık gözlenmemektedir. Beden eğitimi derslerinde ise erkek ergenlerin kız
8

ergenlerden daha aktif oldukları gözlenmekle beraber cinsiyetler arasında anlamlı bir
fark bulunmamaktadır (Şahin ve Açıkada, 2005).
Belirtilen nedenlerin yanı sıra göç alan şehirlerin oluşması ve göçe bağlı olarak ortaya
çıkan sorunlar, şehirlerdeki rekreatif alanların yetersizliği ve okullarda fiziksel aktivite
olanaklarının yeterli olmamasından dolayı okul içi ve okul dışı olanakları
değerlendirerek küçük yaşta fiziksel aktivite bilinci ve becerisi kazandırmak ve her
yönüyle sağlıklı bir toplum yetiştirmek açısından Aktif Okul Modeli önem
taşımaktadır. Bu kapsamda organize edilecek beden eğitimi, fiziksel aktivite, oyun ve
spor etkinlikleri yoluyla her yönü ile aktif ve hareket eden toplum yaratmak çocuk ve
gençlerin gelecekteki yol haritalarını oluşturmalarında destekleyici olacaktır. Bununla
birlikte literatür sonuçları ve İskoçya’da yapılan uygulamaların olumlu sonuçlar
ortaya koyması ülkemizde Aktif Okul Modelinin tasarlanması, geliştirilmesi ve
uygulanması için önemli destekler sunmaktadır. Diğer yandan, her gruptaki çocuk ve
gencin beden eğitimi, fizisel aktivite, oyun ve spora katılımının sağlanarak bütüncül
gelişimin sağlanması, performans yerine katılımın öne çıkarılması, yaşam boyu fiziksel
aktivite yapma alışkanlığının geliştirilmesi ve bunun için gerekli fiziksel becerilerin
kazandırılıp artırılması, okul ve toplum bağının güçlendirilmesi, beden eğitimi
derslerinin niteliğinin yükseltilmesi ve bireylere fiziksel aktivitenin sağlık açısından
yararlarının benimsetilmesi ihtiyacı Aktif Okul Modeli’nin Türkiye’de uygulanması için
temel nedenler olarak sayılabilir.

3.2. Amaç
Aktif Okul Modeli’nin ana amacı; çocuklara ve gençlere okul yaşamında ve
yetişkinliklerinde sağlık, dinçlik ve esenlik için fiziksel aktiviteyi yaşam tarzı olarak
benimseme fırsatları ve motivasyonu sunmaktır. Bununla birlikte beden eğitimi,
fiziksel aktivite, oyun ve spor aracılığıyla çocuk ve gençlerin fiziksel, psiko‐motor,
duygusal ve sosyal yönden gelişimlerinin desteklenmesi de amaçlanmaktadır.
Modelin öngörülerine göre okul içinde ve okul dışında yapılacak olan geziler,
oynanacak oyunlar, egzersiz ve fiziksel aktiviteler, spor etkinlikleri, turnuva ve
yarışmalar, toplu yurüyüş ve koşular gibi etkinlikler gerçekleştirildiğinde; tüm çocuk
ve gençler için bu yöndeki fırsat artışını desteklemek üzere gönüllü ve diğer
destekleyici sayısının artırılması beklenmektedir.
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4. Aktif Okul Modeli Çalıştay Sonuçları
Bu başlık altında, çalıştay sonucunda yapılan Aktif Okul tanımı, Aktif Okul’un Şematik
Yapısı, Aktif Okul Teşkilat Şemasında Görev Alan Kurum, Kuruluş ve Bireylerin Görev,
Yetki ve Sorumlulukları, Aktif Okul İçin İnsan Kaynakları, Etkinlik Fırsatları ve Fiziksel
Olanaklar, Aktif Okul Finans Kaynakları, Aktif Okul Çıktıları ve Standartları ile İzleme
ve Değerlendirme konuları açıklanmıştır.

4.1. Aktif Okul Tanımı
Çalışma gruplarının görüşlerinin birleştirilip tartışılmasıyla çalıştay sonunda aşağıda
yer alan Aktif Okul tanımı ortaya çıkmıştır.
Aktif Okul: Fiziksel aktiviteyi toplumun yaşam tarzı haline getirmek amacıyla
dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere tüm çocuk ve gençlerin; okul içi ve okul dışı
fiziksel aktivitelere gönüllü katılımlarına fırsat sağlayan, birey, kurum ve kuruluşların
işbirliğinden yararlanan, fiziksel aktiviteleri planlayan, uygulayan, değerlendiren ve
geliştiren kurumdur.

4.2. Aktif Okul Modelinin Şematik Yapısı
Aktif Okul Modeli’nin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için bir modelin olması ve
modelin merkezden çevreye doğru yayılım göstermesi gerekir. Bu bağlamda,
çalıştaydaki üç çalışma grubu kendi modellerini tasarlamışlar ve bu tasarılardan
hareketle tüm grupların birlikteliğinde yapılan tartışma sonucu ülkemiz için Aktif Okul
Modeli oluşturulmuştur.
Aktif Okul Modeli’nin teşkilatlanması merkezi bir yapı sergileyecek ve kararlar merkez
yöneticisinden aktif okul sorumlusuna doğru bir yol izleyecektir. Aktivitelerin
doğrudan yürütüleceği yer olan okulda fiziksel aktiviteler her okulun çevresiyle
birlikte işbirliği yapılarak gönüllülük esasına göre yapılacaktır. Okullarda çocuk ve
gençlerin katılımıyla planlı biçimde yürütülen aktivitelere ilişkin kayıtlar düzenli
şekilde tutulup merkez yöneticisi bilgilendirilecektir. Bu ilişkilerin yürütülmesine
ilişkin Aktif Okul Teşkilati Şematik Yapısı Şekil 2’de yer almaktadır.
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DESTEK KURUMLAR ve
KURULUŞLAR

MERKEZ YÖNETİCİSİ

- GSGM
‐ Belediyeler
‐ STK
‐ İl Müdürlükleri
‐ Üniversiteler
‐ Spor Kulüpleri
‐ Spor Federasyonları
‐ Özel Kuruluşlar
‐ Halk Eğitim Merkz.
‐ Gönüllüler
‐ SHÇEK
‐ Diğer kamu kuruluşları

AR‐GE
İZLEME ve
DEĞERLENDİRME

İL KOORDİNATÖRÜ

İLÇE KOORDİNATÖRÜ

1. Eğitim
Bölgesi Koor.

Aktif
Okul S

Aktif
Okul S

2. Eğitim
Bölgesi Koor.

Aktif
Okul S

3. Eğitim
Bölgesi Koor.

Aktif
Okul S

Aktif
Okul S

Aktif
Okul S

Şekil 2. Aktif Okul Teşkilatı Şematik Yapısı

Not:
1. Sayılar örnektir. İl, ilçe, bölge ve okul sayısı kadar geniş bir şema
oluşturulabilir.
2. Destek kurum ve kuruluşların merkez ve diğer öğeler ile doğrudan ilişkisi
ülkemizin idari yapı sistemine göre kurulmalıdır.
3. Yönetici ve koordinatör görevinde olacak kişiler Milli Eğitim Bakanlığı
personelinden sağlanmalı, ancak Aktif Okul etkinliklerini yürütecek kişiler
mümkün

olduğunca

gönüllüler

arasından

seçilmeli

ve

gönüllülük

desteklenmelidir.

Aktif Okul Teşkilatının Şematik Yapısı yatay ve dikey olmak üzere iki boyutta
dikkate alınmalıdır. Dikey boyutun tepesinde merkez yönetimi yer almaktadır.
Yönetim

yapısı

aşağıya

doğru

genişledikçe

il

koordinatörlüğü,

ilçe

koordinatörlüğü, eğitim bölgesi koordinatörlüğü ve aktif okul şeklinde sıralanır.
Her bir birimin sorumluluğunu üstlenecek kişi şemada isimlendirilmiştir. Bu
başlıklar altında yer alan birimler şemanın iskeletini oluşturmaktadır. Ar‐Ge
İzleme ve Değerlendirme birimi doğrudan merkez yönetimi ile bağlantılı şekilde
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işleyişe doğrudan katkıda bulunur. Destek kurum ve kuruluşlar ise merkez
yönetiminden aktif okula uzanan süreçte yönetsel olarak uygun olan basamakta
yapıya ve etkinliklere katkıda bulunurlar. Örneğin, il ve ilçe koordinatörleri
belediyeler ile işbirliği yapabilirlerken, özel kuruluşlar ve gönüllüler her
basamakta işbirliği yapılabilecek kişi ve kuruluşlardır.

4.3. Aktif Okul Teşkilat Şemasında Görev Alan Kurum, Kuruluş ve Bireylerin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
‐ Dikey İlişkide Yer Alan Kamu Kurumları: Aktif Okul etkinliklerinin planlanması,
uygulanması ve değerlendirilmesinde yer alan merkez yönetimi, il, ilçe ve eğitim
bölgesi koordinatörleri ile Aktif Okul sorumlularından oluşur. Her birimde yer alan
yetkili kişiler bu ağı etkin bir şekilde işletirler. Her birimde yer alan sorumluların
görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda açıklanmıştır.
‐ Merkez Yöneticisi: Aktif Okul Modelinin en başındaki sorumlu kişi merkez
yöneticisidir. Merkez yöneticisi İlköğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde
olabileceği gibi yeni konumndan dolayı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik
Dairesi Başkanlığı bünyesinde de olabilir. Merkez yöneticisinin görevleri; Aktif
Okul politikalarını oluşturmak, haberleşme ağı kurmak, bu modelde görev alacak
olan kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve onları sürece katmak, Ar‐Ge, İzleme
ve Değerlendirme yapılmasını sağlamak ve sonuçlardan diğer paydaşları haberdar
etmek, finansman kaynakları yaratmak ve bunları paylaştırmak, şeklinde
sıralanabilir.
‐ İl Koordinatörü: İl Koordinatörü Merkez Yöneticisine bağlı olarak görev yapar ve
bu kişiye karşı sorumludur. İl Koordinatörü bulunduğu ile bağlı ilçelerdeki
koordinatörleri örgütler ve atar. İldeki uygulamaların planlamasını koordine
ederek izler, denetler ve sorunların çözümü için il olanaklarını araştırır ve hizmete
sunar.
‐ İlçe Koordinatörü: İl Koordinatörüne karşı sorumludur. Bulunduğu ilçedeki
Eğitim Bölgesi Koordinatörleriyle birlikte çalışır. Eğitim Bölgesi Koordinatörlerini
belirler ve onların çalışmalarını kolaylaştırıcı bir görev üstlenir. İlçenin
olanaklarının eğitim bölgelerinde uygun şekilde kullanılabilmesi için fırsatlar
yaratır.
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‐ Eğitim Bölgesi Koordinatörü: İlçe Koordinatörüne karşı sorumludur ve birlikte
çalışır. Kendi bölgesine bağlı Aktif Okulardan sorumludur. Aktif Okullarla ilgili
etkinlik programları yapar, bu etkinlikleri yürütecek olan gönüllü kişi ve
kurluşlarla görüşür ve onları örgütler. Bulunduğu bölgenin olanak ve fırsatlarını
Aktif Okul için değerlendirir.
‐ Aktif Okul Sorumlusu: Aktif Okul Sorumlusu beden eğitimi öğretmeni olacağı
gibi diğer çalışanlardan birisi de olabilir. Eğitim Bölgesi Koordinatörü’yle işbirliği
yaparak okulun ve çevrenin olanaklarını (insan gücü, araç‐gereç, saha ve salon,
öğrenci velisi ve diğer kişi ve kuruluşlar v.b.) eğitim bölgesi koordinatörleri ile
işbirliği yaparak değerlendirir. Okulunda yapılacak olan etkinlik programını
onaylar, okul yönetimini bilgilendirir.
‐ Destek Kurum ve Kuruluşlar: Aktif Okul modeline doğrudan destek veren ve
politika oluşturmada yetkili kurum ve kuruluşlardır. Bu kurum ve kuruluşlar
Merkez Yöneticisi, İl ve İlçe Koordinatörü ile işbirliği yaparak sahip oldukları
olanak ve fırsatları Aktif Okul uygulamalarına katılan çocuk ve gençlere sunmakla
görevli ve sorumludurlar.
‐ Ar‐Ge, İzleme ve Değerlendirme Birimi: Merkez Yöneticisine bağlı olarak çalışır.
Aktif Okul uygulamalarına katılan okul, çocuk ve genç, gönüllü kişi ve kurumlar
hakkında veri toplama araçları geliştirmenin yanında bu araçlarla elde ettiği
sonuçlar hakkında merkez yöneticisine rapor sunar, öneriler geliştirir.

4.4. Aktif Okul İçin İnsan Kaynakları, Etkinlik Fırsatları ve Fiziksel Olanaklar
Şekil 2’deki Aktif Okul Teşkilat Şeması’nda gösterildiği gibi merkez yöneticisinden
Aktif okul sorumlusuna kadar olan ilişki önem taşımaktadır. Şematik yapıda yer alan
her basamak önemlidir ancak çocuk ve gençlerle doğrudan iletişim kurulacak yerler
okullar ve okul çevreleridir. Okul ve okul çevresinde kimin, neyi, ne zaman, nerede,
nasıl ve ne kadar yapacağı önem taşımaktadır. Belirtilen önemden dolayı etkinliğin
odağı okul olacaktır. Bu nedenle Tablo 1’de aktif bir okuldaki insan kaynakları, çocuk
ve gençler için etkinlik fırsatları ve fiziksel olanaklar ayrı başlıklar halinde
belirtilmiştir. Okul içi ve dışı olarak sınıflandırılan bu başlıkların birlikteliği Aktif
Okul’un başarısında önem taşıyacaktır. Aktif Okul’un başarısı merkezi yönetimin
modele verdiği desteğin yanı sıra okul ve çevre olanaklarının gerçekçi bir biçimde
planlanmasıyla olanaklıdır. Tablo 1’de belirtilen hem okul içi hem de okul dışı
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olanakların bugünkü koşullarda çocuk ve gençlerin fiziksel olarak daha aktif bir yaşam
sürmesi için fırsatlar sunmaktadır. Bu modelin başarısı bunun bir ihtiyaç olduğu
gerçekliği, modele olan inanç ve örgütlenme becerisiyle ilişkilidir. Diğer yandan Aktif
Okul Modeli büyük oranda “Gönüllülük” esasına dayanmaktadır. Gönüllülük
müesesesi batı toplumlarında aktif olarak işleyen bir müesesedir. Ülkemiz açısından
baktığımızda da yine fiziksel aktivite alanında olmasa da diğer sosyal alanlarda işlediği
görülmektedir. Örneğin Okul Aile Birlikleri, sağlık, çevre koruma, ihtiacı olanlara bağış
ve yardımda bulunma gibi gönüllülerin katılımı gözlenmektedir. Ülkemizde bugüne
kadar okul temelli çocuk ve gençlere yönelik beden eğitimi, spor, egzersiz, oyun ve
fiziksel aktiviteye yönelik gönüllülük esasıyla çalışan bir örgütlenme yapılmamıştır. Bu
model aracılığıyla çocuk ve gençlere yönelik okul içinden ve dışından kişi, kurum ve
kuruluşların gönüllü olarak bu modelde çalışmalarının önünün açılması önemlidir.
Örneğin okul içinde beden eğitimi öğretmenleri, okulda aktif spora katılan ve başarılı
olmuş çocuk ve genç liderler, kulüplerde spora katılan kişiler, aktif sporu bırakmış
sporcu ve antrenörler, emekliler, veliler ve benzeri kişiler bu gönüllülük sürecine
katılmada potansiyel bir güç oluşturmaktadırlar. Merkez yöneticisinden aktif okul
sorumlusuna kadar her basamakta yer alan bütün sorumluların gerçekçi ve somut
verilerden hareketle uygulanabilir aktiviteler organize etmeli ve aktivite sonuçlarını
kaydını tutmalıdırlar. Kayıtların aktif okul çıktıları ve standartları ölçüt kabul edilerek
değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu veriler başarının ölçütü ve bir sonraski dönemin
planlanması için ipucu olacaktır.

Tablo 1. Aktif Okula İlişkin Okul İçi ve Okul Dışı İnsan Kaynakları, Etkinlik Fırsatları ve
Fiziksel Olanaklar
İnsan Kaynakları

Etkinlik Fırsatları

Fiziksel Olanaklar

Okul İçi

Okul İçi

Okul İçi

‐ Aktif okul sorumlusu

‐ Beden eğitimi dersi

‐ Spor salonu

‐ Okul yönetimi

‐ Spor etkinlikleri dersi

‐ Okul bahçesi

‐ Beden eğitimi

‐ Serbest zaman etkinlikleri

‐ Çok amaçlı salonlar

öğretmenleri

dersi

‐ Sınıflar

‐ Sınıf öğretmenleri

‐ Ders dışı etkinlikler; ders

‐ Diğer branş

öncesi, sonrası ve öğlen

öğretmenleri

aralarında
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‐ Eğitim almış genç

‐ Tören ve bayram

liderler

kutlamaları

‐ Öğrenciler

‐ Turnuva, şenlik ve

‐ Yardımcı hizmet

festivaller

çalışanları

‐ Sosyal/spor kulüp

‐ Okul aile birliği üyeleri

çalışmaları

‐ Öğrenci kulüpleri

‐ Yapılandırılmış ve

üyeleri

yapılandırılmamış oyunlar
‐ Çoklu spor etkinlikleri

Okul Dışı

Okul Dışı

Okul Dışı

‐ Veliler

‐ Bireysel etkinlikler

‐ Kamu ve özel sektöre

‐ Gönüllüler

‐ Sokak oyunları

ait spor kompleksleri

‐ Antrenörler

‐ Turnuvalar ve yarışmalar

‐ Parklar ve bahçeler

‐ Üniversite öğrencileri

‐ Çoklu spor etkinlikleri

‐ Doğal alanlar

‐ Formatör öğretmenler

‐ Gezi, izcilik, kamp
etkinlikleri
‐ Tören ve kutlamalar,
şenlik ve festivaller

* Tablo 1’de yer alan etkinlik fırsatlarının sunduğu aktivite/lerin kim tarafından,
nerede, ne zaman, nasıl ve ne kadar yaptırılacağı; düzenlenecek 2‐3 günlük
çalıştay ile belirlenerek paydaşlara yönelik bir “El Broşürü” hazırlanabilir. El
büroşüründe etkinlik fırsatlarına ilişkin olarak özet sunu ve yolgösterici
açıklamalar yapılmalıdır. Etkinlik fırsatları için yapılanlara benzer şekilde insan
kaynakları ve fiziksel olanakların listesi ve özellikleri de büroşürde yer almalı ve
büroşür gelişimlere göre sürekli yenilenelidir. Burada dikkat edilmesi gereken
temel noktalardan

birisi,

paydaşların

yaratıcılıklarını köreltecek

mutlak

yönergelerin olmamasıdır. Yönergeler; güvenlikten taviz vermeyecek şekilde,
yolgösterici, yönlendirici ve seçenek sunucu olmalıdır. Bir etkinlik fırsatı için
aşağıda özet bir örnek verilmiştir:
‐ Ne? Okul içi turnuva, şenlik ve festivaller
‐ Kim tarafından? Festival yürütme komitesi, öğrenciler
‐ Nerede? Okul binası, bahçesi, spor salonu
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‐ Ne zaman? Öğretim takvimindeki programa göre dönem başı, dönem sonu
‐ Nasıl? Müzik eşliğinde ya da bağımsız, yarışma, gösteri, eğlence şeklinde
‐ Ne kadar? Belirlenen ihtiyaç, ilgi, istek ve aktivite çıktılarına göre
4.5. Aktif Okul Finans Kaynakları
‐ Merkezi yönetimin ayıracağı bütçe (Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik
ve Spor Bakanlığı)
‐ Fon gelirleri
‐ Bahis oyunlarından ayrılacak gelirler
‐ Yerel yönetimin kaynakları
‐ Okul Aile Birlikleri gelirleri
‐ Okul kantin ve kafeterya gelirleri
‐ Okul Spor Kulübü gelirleri
‐ Sporsor kuruluşlardan sağlanan gelirler
‐ Bağışlar
‐ Diğer gelirler

4.6. Aktif Okul Çıktıları ve Standartları
Çalıştay katılımcılarının üç ayrı grup olarak çalışıp daha sonra birlikte tartışmaları
sonucunda oluşturdukları Aktif Okul çıktıları aşağıda yer almaktadır. Aktif Okul
çıktıları, Aktif Okul Modeli uygulamaları sonucunda amaçlara ne denli ulaşıldığını
saptamada yol gösterici olacaktır. Çıktıların nasıl olduğunu saptamak için her çıktıya
ait somut verilerin elde edilmesi gerekir. Bu verileri sağlayacak olan ise
standartlardır. Hedeflere ulaşılması, yani istenilen çıktıların sağlanması için Aktif Okul
Modeli şemasındaki iş tanımlamaları ve iş akışının düzenli olması ve özellikle
okullardaki etkinliklerin ölçülebilir hedefler belirlenerek yapılması gerekir. Çıktılar ve
her çıktıya ait tasarlanan standartlar aşağıda yer almaktadır.

Çıktı 1. Okul ve toplum bünyesinde düzenlenen spor ve fiziksel etkinliklere daha çok
sayıda çocuk ve gencin katılması.
Standartlar:
‐ Okul içi etkinliklere katılımcı çocuk ve genç sayısı/Okul mevcudu
‐ Okulda düzenlenen etkinlik sayısı
‐ Okul dışında düzenlenen etkinlik sayısı
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‐ Okul dışı etkinliklere katılan çocuk ve genç sayısı/Okul mevcudu

Çıktı 2. Beden eğitimi ve spor etkinliklerini yürütme konusunda öğretmenler ve
yöneticilerin bilgi, beceri ve tutumlarının artırılması.
Standartlar:
‐ Eğitim alan öğretmen ve yönetici sayısı
‐ Eğitim alan öğretmen sayısı/Toplam öğretmen sayısı
‐ Eğitim alan yönetici sayısı/Toplam yönetici sayısı
‐ Alınan eğitimlerin süresi

Çıktı 3. Okul ve toplum içinde düzenlenen spor ve fiziksel etkinliklere gönüllülerin
dahil edilmesi, gönüllü ağının genişletilmesi ve sürdürülmesi.
Standartlar:
‐ Gönüllü katılan çocuk ve genç sayısı
‐ Gönüllü katılan öğretmen sayısı
‐ Gönüllü katılan yönetici sayısı
‐ Gönüllü katılan veli sayısı
‐ Gönüllülerin katılım süresi
* Her gruptaki katılımcının toplam katılımcı oranı da hesaplanır.

Çıktı 4. Daha çok çocuk ve gencin okul ve toplum içinde spor liderliği yapmaya
gönüllü olmaları.
Standartlar:
- Spor liderliği yapan çocuk sayısı
- Spor liderliği yapan çocuk sayısı/Toplam çocuk sayısı

Çıktı 5. Okulda ders saatleri dışında kalan zamanlarda fiziksel etkinlik için sunulan
olanakların kapsam ve kalitesinin arttırılması.
Standartlar:
‐ Etkinlik çeşitliliği sayısı
‐ Etkinlik sayısı
‐ Yıllık etkinlik saati
‐ Etkinlik alanı çeşitliliği
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‐ Fiziksel etkinliklerde kullanılan alan oranı (metrekare olarak)/Okulun toplam alanı
(metrekare olarak)
‐ Etkinliklerde kullanılan araç‐gereç ve materyal çeşitliliği
‐ Etkinliklere katılan öğrenci, öğretmen, yönetici sayısı

Çıktı 6. Fiziksel etkinliklere katılımda dezavantajlı grupların (kız çocukları, engelliler,
sosyo‐ekonomik dezavantajlı gruplar vb) söz konusu etkinliklere katılımlarının
arttırılması.
Standartlar:
‐ Kız‐erkek katılımı ile gerçekleşen etkinlik sayısı
‐ Engelli katılımı ile gerçekleşen etkinlik sayısı
‐ Diğer dezavantajlı grupların katılımı ile gerçekleşen etkinlik sayısı

Çıktı 7. Okulda düzenlenen spor faaliyetlerinden spor kulüplerine geçişi desteklemek
amacıyla okul ve spor kulüpleri arasındaki bağların güçlendirilmesi.
Standartlar:
‐ İşbirliği yapılan kurum sayısı
‐ Okul dışı sportif faaliyetlere yönlendirilen çocuk ve genç sayısı
‐ İşbirliği amacıyla yapılan toplantı sayısı
‐ Spor kulüplerinin tesislerinde yapılan etkinlik sayısı

Çıktı 8. Okul etkinliklerinin yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki spor
organizasyonlarının programları ile ilişkilendirilerek çocukların spora teşvik edilmesi
Standartlar:
‐ Organizasyonlara katılan öğrenci sayısı
‐ Organizasyonlara katılan görevli öğrenci sayısı
‐ Organizasyonlara katılan izleyici öğrenci sayısı
‐ Katılınan organizasyon sayısı

Çıktı 9. Beden eğitimi, okul sporları ve okul dışında yapılan spor etkinlikleri arasındaki
eşgüdümü sağlamak amacıyla öğretmenler, antrenörler ve spor eğitimi uzmanlarının
ortaklaşa çalışması.
Standartlar:
18

‐ İlgililerin ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkinlik sayısı
‐ İlgililerin gerçekleştirdikleri toplantı sayısı
‐ İlgili paydaşların yıllık etkinlik planı var/yok
‐ İlgili paydaşların birlikte hazırladıkları raporlar var/yok
‐ İlgili paydaşların iletişim ağları var/yok

Çıktı 10. Okulların fiziksel yapıları, donanımları ve araç‐gereç vb iyileştirmelerinin
desteklemesi
Standartlar:
- Spor odası sayısı
- Kız/erkek soyunma odası sayısı‐dolap sayısı
- Kadın/erkek öğretmen soyunma odası sayısı‐dolap sayısı
- Sportif malzeme sayısı
- Sportif malzeme çeşidi sayısı
- Kız/erkek için duş sayısı
- Kadın/erkek öğretmenler için duş sayısı
- Fiziksel alan çeşidi sayısı

* Odaların metrekareleri hesaplanıp okulun toplam kapsadığı metrekare alan ile
karşılaştırılacak.

4.7. İzleme ve Değerlendirme

Modelin uygulamadaki başarısının saptanması izleme ve değerlendirme ile
olanaklıdır. İzleme ve değerlendirme; merkez yöneticisi ile il, ilçe, eğitim bölgesi ve
okul sorumluları ve beden eğitimi öğretmenleri arasından seçilecek üyeler (Her
birimden en fazla beş kişi olmalıdır) ile ana paydaşların birer temsilcisi ve 2‐3
akademisyenden oluşacak bir kurul tarafından yapılacak iki günlük çalışma ile, ilgili
izleme ve değerlendirme ölçütleri ile formların geliştirilmesi gerekir. İzleme ve
değerlendirme ölçütleri belirlenirken “Aktif Okul Çıktıları ve Standartları” dikkate
alınmalıdır. Örneğin, okul sonrası etkinlikleri (tür, katılım sayıları, yaş aralığı), eğitime
katılan personel sayısı ya da eğitilmiş kişilerin kimler olduğu, liderlik mi, TOPS
türünde mi bir eğitimin verildiği kaydedilmelidir. Başlangıçtaki amaçlar ve hedefler
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beden eğitimi ve fiziksel etkinliklerin yapılması konusunda öğretmenlerin
becerilerinin artırılması, etkinlik çeşitlerinin katılan çocukların yelpazesinin
genişletilmesi üzerinedir ve tüm izleme çalışmalarının da bu çerçevede olması
gerekmektedir. Çalıştay sonrasında okullardaki sorumluların bilgilenmeleri için bir “El
Bröşürü” hazırlanıp onlara gönderilmeli ve büroşürde yer alan bilgilerin özümsenip
uygulanabilmesi için okul sorumlularına gerekli yönlendirmeler yapılmalıdır.
İzleme ve değerlendirme yaparken aşağıda yer alan kilit sonuçların dikkate alınması
gerekir.
•

Aktif Okul etkinlik düzeylerinin artırılması.

•

Oyun, fiziksel aktivite ve spor etkinliklerinde yer almanın çocukların
algısındaki öneminin ve eğlencesinin artırılması.

•

İskoçya’daki izleme ve değerlendirme çalışmalarının incelenmesi ve
Türkiye’de bunun nasıl geliştirilebileceğinin değerlendirilmesi için
sonuçlardan yararlanılması. Ardından bu ziyaretlere dayanarak bir
standart sistemin geliştirilmesi ve sonrasında 15 okulun tamamında
kıyaslanabilir veriler toplanması için yapılacak bir Aktif Okul
Çalıştayında sistemin paydaşlara tanıtılması.

•

Ölçme ve değerlendirme önemlidir. Her ne ölçülürse ölçülsün, taban
verilerin oluşturulması açısından bu önemli olacaktır. Ölçme ve
değerlendirme işlemi her çıktı bağımsız olarak dikkate alınarak
yapılmalı ve sonuçlar çıkınca birlikte yorumlanmalıdır. Ölçme ve
değerlendirme işlemi için şu şekilde bir açıklama yapılması uygundur:
Aktivitelere katılan çocuk ve genç oranı birinci dönemde %10 ise ve
ikinci dönemde bu oran %12’ye çıkmış ise gelişim manidardır. Her
sonraki dönemde oran artışının olumlu yönde olması başarı oranını
kestirmede önemli bir ipucudur. Bunu gerçekleştirmenin yolu;
aktivitelerin gerçekçi ve uygulanabilir şekilde tasarlanması ve
yürütülmesidir. Çıktıların istenilen düzeyde olup olmadığını saptamak
için her çıktının cümle kökünde yer alan temel ifade dikkate alınmalı
ve her çıktıya ait standartlar ölçüt kabul edilmelidir. Örneğin, Çıktı 1’in
cümle kökü “Daha çok sayıda çocuk ve gencin katılımı gereklidir”
şeklindedir. Bunun için bir önceki dönemi (ay‐yıl) dikkate alıp
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artış/azalışa bakılıp karar vermek gereklidir. Artış var ise ‐başarılı,
azalış var ise ‐başarısız kararı verilmelidir.
•

Her türlü izleme ve değerlendirme çalışması okuldaki tüm fiziksel
etkinlikleri kapsamalıdır.

•

Hem etkinliklere katılanların sayısının hem de etkinlik oturumlarının
(derslerinin) sayısının ölçülmesi önemlidir.

•

Algı ve tutumla ilgili sonuçlar uzun vadede kültürel değişimi gözlemek
açısından önemlidir. Bu nedenle çalışmalar yapılırken algı ve tutum
ölçümü de yapılmalıdır.

•

İskoçya’da hizmet sunanların (ücretli ve gönüllü) sayısı da
ölçülmektedir. Türkiye’de kurulacak sistemde bunun da eklenmesi
yerinde olabilir.

5. Sonuç ve Öneriler
Bu başlık altında, çalıştay raporunda yer alan başlıkların genel bir özeti maddeler halinde
yapılmış ve Aktif Okul Modeli’nin uygulanması sürecine ilişkin yolgösterici önerilerde
bulunulmuştur.

5.1. Sonuç

1. Üç gün süren çalıştay sonunda hazırlanan rapor; Aktif Okul Modeli’nin gerekçesi ve
amacı ile başlamıştır. Bunun nedeni, rapor okuyucularının aktif okul hakkında
yeterince bilgi sahibi olduktan sonra Aktif Okul’un ne olduğu, İskoçya’daki uygulama
modeli, Türkiye koşulları için geliştirilen Aktif Okul Modeli ve bu model
uygulandığındaki çıktıları ve standartlarının yanı sıra insan gücü ve finans kaynakları
hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Bu bağlamda çalıştayda önce Aktif Okul’un tanımı
yapılmış ve Aktif Okul Modeli tasarlanmıştır. Daha sonra ise, tasarlanan modelin
uygulanması sonucunda elde edilecek çıktılar ve her bir çıktının sağlamasının yapıldığı
standartlar ve gerekli diğer özellikler belirlenmiştir.

2. Çalıştay ve bu rapor boyunca model “Aktif Okul Modeli” olarak adlandırılmıştır.
Fakat MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü ve projenin diğer paydaşlarının da görüşleri
alınarak Türkiye’ye özel bir model ismi ayrıca tartışılıp benimsenebilir.
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3. Model için oluşturulan standartların aynı zamanda “İlköğretim Kurumları
Standartları” (İKS) na eklenmesi planlanmakta ve Türkiye çapındaki İlköğretim
okullarının erişimine açılması düşünülmektedir.

4. Uluslararası İlham Projesi’nin paydaşlarından biri olan T.C. Başbakanlık Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK) kuruluşları için de
modelin uygulanması planlanmaktadır. MEB okullarından farklı yapıda olan bu
kuruluşlar için MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğü, UNICEF ve British Council temsilcilerinin katılacağı ayrı bir
toplantı gerçekleştirilerek, modelin SHÇEK kuruluşlarına uygun bir şekilde
tasarlanması sağlanmalıdır.

5. Aktif Okul Modeli uygulandıktan sonra model şeması, çıktılar ve standartların
zaman içerisinde geliştirilmesi olanaklıdır. Zaten dinamik bir çalışma sisteminin temel
yolgösterici ilkesinin bu olması gerekmektedir.

6. Türkiye’de bir Aktif Okul modelinin geliştirilmesi için mevcut altyapıyı
destekleyecek ve personelin programın geliştirilmesine ve uygulanmasına katılımını
sağlayacak heyecanlı bir fırsat bulunmaktadır.

Bu bağlamda, eğitim ve spor

çevresindeki altyapının kolaylıkla Aktif Okul ilkeleri ve kavramlarını içerecek biçimde
genişletilmesi gerekmektedir. Model, bu anlamda basit ve etkin bir tasarıma sahiptir.
Varolan Aktif Okul etkinlikleri bir başlangıçtır. Uygulamaların etkisinin spor ve
akademik başarı ile tutumu etkileyip değiştireceğine inanmaktayız.

5.2. Öneriler
1. Aktif Okul uygulamaları yapılırken katılımcı ve gönüllü potansiyelinin
artırılması önemlidir. Bunun için okul ve toplum ilişkilerinin üst düzeyde tutulması
gerekir. Özellikle beden eğitimi öğretmenleri ve gönüllülerin öğrenci velileri ile
doğrudan bağ kurmaları ve onları da fiziksel aktiviteye dâhil etmeleri destekleyici bir
unsur olarak ele alınabilir. Çıktı üç de yer alan gönüllü ağının oluşturulmasının
önkoşulu; okul yönetimi, aktif okul sorumlusu, okuldaki diğer paydaşlar ve velilerin
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aktif okul modelini benimsemeleri ile olanaklıdır. Bunun için seminerler düzenlenmeli
ve paydaşlar aktif tutulmalıdır. Okulun toplum ve okul dışı paydaşlarla işbirliğini canlı
tutması ise gönüllülük ağının oluşumuna önemli destek sağlayacaktır.

2. Aktif Okul uygulamalarında ülkemiz için başlıca potansiyel engeller olarak; spordaki
performans kültürünü yüceltme eğiliminin olması, fiziksel aktivite etkinliklerine
yeterince finansal desteğin olmaması, fiziksel aktivite, oyun ve spor alanlarının
yetersizliği, velilerin olumsuz ya da ilgisiz tutumu, ülkemizdeki sınav yapısı ve bunun
öğrencileri üzerindeki baskısı bunun yarattığı verim ve zaman kaybı, yerel spor
kulüplerinin sayısının azlığı ve yeterince etkin olmamaları ve program dışı
etkinliklerde hizmet verenlerin uygun sertifikalara sahip olmamalarıdır. Belirtilen
engellerin

ortadan

kaldırılması

merkez

yöneticisinin

planlaması

ile

tüm

basamaklardaki görevlilerin sorumluluğunda olmalıdır. Çünkü engeller ne denli
azaltılırsa modelin başarılı olma şansı o denli yükselecektir.

3. Hizmet sunumu; beden eğitimi öğretmenleri, sınıf/branş öğretmenleri,
antrenörler, formatör öğretmenler, okul müdürleri, okul sorumlusunun önderliğinde
oluşturulacak olan “genç liderler” oluşumunda yer alan gençler, okul dışından katkı
sağlayacak gönüllüler ve okula devam eden tüm öğrenciler tarafından sunulmalıdır.
Eğitim bölgesi koordinatörleri ve aktif okul sorumlularının, gönüllü katılımı esas alan
kurslar düzenleyerek spor liderlerini yetiştirmeleri gerekir. Bunun için okulda “Genç
Spor Liderleri Kolu” oluşturulabilir. Okullardaki öğrenciler arasından seçilip (gönüllü
olmaları gerekir) yetiştirilecek olan liderler; bahçede oynanan oyunlar, aktif olmayan
çocuklar için öğle arası kulübünün oluşturulması, okulun tamamı için etkinlik
festivalleri, okul içi yarışmalar gibi etkinliklerin düzenlenmesini sağlarlar. Bu
etkinlikler özellikle dördüncü çıktı için önemli destek niteliğindedir.

4. Fiziksel etkinliklere katılımda dezavantajlı grupların (kız çocukları, engelliler, sosyo‐
ekonomik dezavantajlı gruplar vb) söz konusu etkinliklere katılımlarının arttırılması
için okul ve okul dışı çevrenin onların rahat hareket edebilecekleri şekilde
düzenlenmesi katılımı artırmada itici güç olabilir. Ayrıca, bu grupta yer alan çocuk ve
gençler ile bunların ailelerinin fiziksel aktivitelere katılım konusunda ikna
edilebilmeleri için çalışmalar yapılmalı, çevre olanakları bu gruplara göre
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düzenlenmelidir.

Bu

çalışmalar

özellikle

altıncı

çıktıyı

önemli

düzeyde

destekleyecektir.

5. Yedinci çıktıda yer alan; okulda düzenlenen spor faaliyetlerinden spor kulüplerine
geçişi

desteklemek

amacıyla

okul

ve

spor

kulüpleri

arasındaki

bağların

güçlendirilmesi amacının gerçekleşebilmesi için il, ilçe, eğitim bölgesi ve okulların
spor kulüpleri ile kolay bağ kurabilmeleri için merkezi ve yerel idari düzenlemeler
yapılabilir.

4. Etkinlikler; Aktif Okul Sorumlusu görevi ve etkinlikleri için ücretli altı saatlik etkinlik
süresi düzenlemesi yapılmalı, “Beden Eğitimi” ve “Spor Etkinlikleri” derslerinin
öğretim programlarına göre beş saatlik olan etkinlik süreleri etkin olarak
düzenlenmeli, öğlen yemeği saatleri, oyun saatleri ve okul sonrası serbest zamanların
planlaması etkili şekilde yapılmalı, hafta sonları için çocuk ve gençlere somut öneriler
sunulmalı, olanaklı ise her çocuk ve genç için “Fiziksel Aktivite Reçetesi” düzenlenmeli
ve bunun kaydı tutulmalıdır. Ayrıca, okullarda çocuk ve gençler için fiziksel aktiviteye
ilişkin bir dosya tutulması süreklilik açısından önem taşımaktadır.

5. Aktif Okul etkinlikleri yapılırken aşağıda yer alan önerilerin yaşama geçirilmesi
sistemin oturması ve yürütülmesi açısından önemlidir.
•

Paydaşlarla düzenli olarak bilinç artırma oturumları yapılması.

•

Yönetsel ağda yer alan yönetici, koordinatör ve sorumlularla Aktif Okul
çalıştayı ya da seminer, kurs ve benzeri etkinliklerin yapılması.

•

Birleşik Krallık’taki okul ziyaretleri ile 15 bağlantı okulunda Aktif Okul bilgisi
hakkındaki anlayış ve bilincin artırılması.

•

Her okuldadaki Aktif Okul Sorumlusu olarak beden eğitimi öğretmeni ya da
sınıf öğretmeninin önerilmesi.

•

Belirlenen Aktif Okul Sorumlusunun ve beden eğitimi öğretmeninin Aktif Okul
çalıştayına katılmalarının sağlanması.

•

İlk

yapılacakların

Uluslararası

İlham

ortaklık

planı

çerçevesinde

kararlaştırılması ve belirlenmesi.
•

Okul sorumluları ve beden eğitimi öğretmenlerinin Genç Spor Liderleri
eğitimine katılması ve okulda bunları yetiştirmelerinin sağlanması.
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•

Okul sorumluları ve beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerinin TOPS Fiziksel
Aktivite Kartları eğitimine katılmalarının sağlanması.

•

Beden eğitimi öğretmenleri ve formatörlerin TOPS Fiziksel Aktivite Kartları
eğitimine katılmalarının sağlanması.

6. Yerelde altyapı desteği konusunda daha fazla tartışma ve araştırma yapılması
gerekmektedir. Gözlemlerimize dayanarak, şu anda sistemin içinde yer alan 15
okulda programın desteklenmesi açısından hem yerel spor koordinatörlerinin
hem de formatörlerin bir rol oynaması gerektiğin düşünmekteyiz. Örneğin,
koordinatör yerel spor kulüpleri ve gençlik merkezleri ile yeni bağlantılar
kurabilir. Formatörler, (sınıf ya da branş öğretmenleri arasından belirlenen) Aktif
Okul Sorumlusuna eğitim desteği verebilir.

7. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin çalışmayı sahiplenmesi ve projeyi
destekleme taahhüdünde bulunması büyük önem taşımaktadır. Bunun için
formal girişimlerin yanında gönüllü toplantıların yapılması gerekir.

8. SHÇEK Kurumlarında çocuk ve gençler için akşamüstü saatleri ve hafta sonları
programı yürütebilecek bir personelin belirlenmesi gerekir. Bu kişinin görevi;
liderlik eğitimini yürütmek ve kurumlarında kalanlar için fiziksel aktivite, oyun ve
spor için çevredeki fırsatları belirlemek olmalıdır. Üç SHÇEK kurumunun
müdürlerinin İskoçya’ya yaptıkları ziyaretten yararlanarak program boyunca pilot
çalışmasını yapmak ve geliştirmek istedikleri kilit alanları belirlemelerini temel
öneriler arasındadır.

9. Aktiviteler planlanırken İlköğretim Beden Eğitimi ve Spor Etkinlikleri derslerine
ait öğretim programının yolgösterici ilkeleri, kazanımları ve etkinlikleri dikkate
alınmalı ve bütünleştirme sağlanmalıdır.

10. İlköğretim birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda diğer dersler işlenirken de
fiziksel aktivite yapılabilmeli ve aktiviteler çapraz müfredatla ilişkilendirilmelidir.
Bu ilişkilendirme çocuk ve gençlerin bütünsel gelişimlerine katkıda bulunacaktır.
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Abdullah MALKOÇOĞLU

FERİDE AHMET ŞENER İ.Ö.O. TRABZON

Okul Müdürü

2

Ali TURAN

G.S.G.M.

Öğretmen

3

Andrew Garnett

ANGUS COUNCIL

Aktif Okul Müdürü

4

Ayla TOP

MEB İ.G.M.

Proje Sorumlusu

5

Aylin UÇAR

ERGENEKON İ.Ö.O.

Beden Eğitimi Öğretmeni

6

Can ARICI

ERGENEKON İ.Ö.O.

Beden Eğitimi Öğretmeni

7

Cenk TEMEL

İ.G.M.

Proje Sorumlusu

8

Fatma ÖZDEMİR ULUÇ

UNICEF

Eğitim Sorumlusu

9

Funda KOCABIYIK

MEHMET EMİN YURDAKUL İ.Ö.O. ANK.

Beden Eğitimi Öğretmeni

10

Gıyasettin DEMİRHAN

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Öğretim Üyesi Profesör

11

Gülay TÜRK

SHÇEK ÇOCUK HİZ. DAİRESİ BŞK.

Sosyal Çalışmacı

12

Gülseren DUTOĞLU

İ.G.M.

Program Geliştirme Uzmanı

13

Kamil ERDEM

SHÇEK SEVGİ EVLERİ

Öğretmen

14

Mehmet Rebii ULUÇAY

T.T.K.B.

Öğretmen

15

Meryem ERASLAN

İ.G.M.

Program Geliştirme Uzmanı

16

Niyazi KAYA

MEB İ.G.M.

Şube Müdürü

17

Ömür ÇOBAN

İ.G.M.

Öğretmen

18

Ozan DİNÇER

BRITISH COUNCIL

Toplum Projeleri Koor.

19

Sami ÖZEL

G.S.G.M.

Öğretmen

20

Sami ÖZÜDOĞRU

MEB BATIKENT İ.Ö.O.

Beden Eğitim Öğretmeni

21

Servet ATEŞ

MALATYA FETHİYE İ.Ö.O.

Sınıf Öğretmeni

22

Seynur KIRAN

ERGENEKON İ.Ö.O.

Öğretmen

28

23

Sonay
OSMANAĞAOĞLU

İ.G.M.

Program Geliştirme Uzmanı

24

Tarık AKGÜN

FERİDE AHMET ŞENER İ.Ö.O. TRABZON

Beden Eğitimi Öğretmeni

25

Yasin ELÇİ

T.T.K.B.

Öğretmen

29

