BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA YENİ VE YARATICI YAKLAŞIM UYGULAMALARI - III:
Beden Eğitiminde Öğrenme Sürecini Ölçme

Eğitimin Yeri

Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Kampüsü, Spor Bilimleri Fakültesi

8 Eylül 2018 Cumartesi

Eğitim Tarihi ve Süresi

Hafta sonu bir gün 8 saatlik hem kuramsal hem uygulamalı eğitim şeklinde
gerçekleştirilecektir.

Eğitim programının toplam öğrenci ücreti KDV dâhil 75 TL, beden eğitimi
öğretmeni ücreti ise KDV dâhil 100 TL’dir. 8 - 9 Eylül tarihlerindeki her iki
eğitime de katılacaklar için öğrenci ücreti KDV dâhil 100 TL, beden eğitimi
öğretmeni ücreti ise KDV dâhil 150 TL’dir.

Eğitim Ücreti ve
Hesap Numarası

Not: Ücret ödemesi yaparken “Açıklama” kısmına statünüzü (Öğrenci ya da
Öğretmen) ve katılmak istediğiniz eğitimin adını yazmayı unutmayınız.

Banka Adı ve Şubesi: Halkbank Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi (1541)
Hesap Adı: H.Ü.D.S.İ. Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi
IBAN TR23 0001 2001 5410 0006 0000 63

Eğitimin Amacı

Katılımcıların, beden eğitimi derslerinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki
öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alan kazanımlarını ölçme ve
değerlendirmede kullanılabilecek araç ve yöntemleri planlama ve uygulama
becerilerini kazanmalarını sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği

1. Beden eğitiminde ölçme ve değerlendirme kavramlarına ilişkin teorik bilgi
2. Sağlıkla ilişkili kazanımların ölçülmesi - ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde
bilgi, beceri ve tutum boyutlarına ilişkin ölçme araçlarının uygulanması
3. Hareket yetkinliğine ilişkin kazanımların ölçülmesi - ilkokul, ortaokul ve lise
düzeyinde bilgi, beceri ve tutum boyutlarına ilişkin ölçme araçlarının
uygulanması

Eğitmenler

Başvuru Kriterleri

Dr. Yeşim Bulca, Dr. A. Gökçe Erturan İlker, Dr. Sadetttin Kirazcı

Eğitime katılımda beden eğitimi öğretmeni, sınıf öğretmeni, okul öncesi öğretmeni,
beden eğitimi ve spor bölümlerinin son sınıf öğrencisi veya beden eğitimi ve spor
bölümlerinde yüksek lisans/doktora öğrenci olmak şartı aranmaktadır. Uygulamalı
eğitime spor kıyafeti ile katılmak zorunludur.

Kontenjan

30 kişi ile sınırlıdır.

Belgelendirme

Eğitim sonunda tüm gün katılanlara katılımcılarımıza Hacettepe Üniversitesi
Rektörü ve Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Müdürünün imzalarının bulunduğu
katılım belgesi teslim edilecektir.
Eğitime kayıt yaptırmak isteyen katılımcıların
http://www.yasamboyu.hacettepe.edu.tr/ üzerinden eğitime kayıt olmaları
gerekmektedir.

Eğitime Başvuru

Kayıt için Gereken Belgeler;
a. Banka Dekontu
b. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
c. Öğrenciler için Öğrenci Kimliği Fotokopisi
Elektronik posta yoluyla kayıt yaptırmak mümkündür, bu durumda tüm belgeler
elektronik ortamda mail ekinde sunulmalıdır.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA YENİ VE YARATICI YAKLAŞIM UYGULAMALARI-III PROGRAMI:
Beden Eğitiminde Öğrenme Sürecini Ölçme

Saat

İçerik

09.00-11.00

Teorik (Sınıf): Beden eğitimi programlarında yer alan öğrenme alanları,
kazanımlar ve beden eğitiminde seçili ölçme ve değerlendirme
araçlarına ilişkin teorik bilgi

11.15-12.45

Teorik (Sınıf): Var olan ölçme araçlarına erişim ve yeni ölçme ve
değerlendirme araçları geliştirmeye ilişkin teorik bilgi

12.45-13.45

Öğle Arası

13.45-15.00

Workshop (Sınıf): Kazanım temelli ölçme ve değerlendirme aracı
geliştirme sürecine ilişkin uygulama

15.15-17.00

Workshop (Spor Salonu): Kazanım temelli ölçme ve değerlendirme
pratikleri

