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Spor eğitiminde bilişim teknolojilerinin kullanımı

Özellikle multi-medya ve İnternet 
teknolojilerinin bütün dünyada yaygınlaşmasıyla 
birlikte bilişim teknolojisi ve ilişkili teknolojiler, 
eğitim alanında da önemli bir rol üstlendi. 
Bu rolün giderek daha da artacağı şüphesiz 
bir gerçek. Çünkü eğitim, her geçen gün 
fazlasıyla bireyselleşmekte, esnekleşmekte 
ve etkileşimli hale gelmekte. Yani, öğretme ve 
öğrenme etkinlikleri sınıfın dışına çıkmakta, 
“ders anlatmak, gösterip yaptırmak” anlayışı 
“ders işlemek, yaparak-yaşayarak öğrenmek” 
anlayışına dönüşüyor. Bu nedenle, bilişim 
teknolojilerinin spor eğitimi alanında da 
yaygınlaşması kadar doğal bir şey olamaz. 
Spor becerileri, ağırlıklı olarak devinişsel alan 
öğrenmelerinin ön planda olduğu becerilerden 
oluşuyor. Spor becerilerinin; temel hareket 

becerileri ve özelleşmiş hareket becerilerinin 
üzerine şekillenmesinden dolayı, öğrenen birey 
yaparak-yaşayarak öğrenme etkinliklerine 
doğrudan katılabilmekte, anında geribildirim 
alabilmekte, becerilerin gözlenmesi ve 
ölçülmesi doğrudan yapılabilmektedir. 
Bu nedenle, multi-medya araçları ile 
bilişim teknolojileri öğretme-öğrenme ve 
değerlendirme süreçlerine önemli katkılar 
sağlıyorlar.
Sözü edilen etkinliklerde yararlanılan araç-
gereç ve materyallerden en temel olanları; 
dijital fotoğraf makinesi, video kamera, 
masaüstü, dizüstü ve tablet bilgisayar, yazıcı, 
etkileşimli yazı tahtası, GPS, web sayfası, blog 
(web günlüğü), tartışma grubu, Internet TV, veri 
bankası, eğitim amaçlı görsel-işitsel materyal 

(Video, DVD,  CD vb), hareket ve görüntü analizi 
sistemidir.  
Bu bağlamda, bilişim teknolojileri ve bilişim 
teknolojileri ile ilişkili teknoloji ürünlerinin 
spor eğitiminde yaygın olarak kullanıldığı 
alanları üç ana başlıkta toplamak mümkün. 
Bunlardan birincisi sporcu adaylarının eğitimi, 
ikincisi beden eğitimi dersleri, üçüncüsü geniş 
kitlelerin eğitimidir.  Bu gruplara, planlanmış 
sınıf ortamlarında, İnternet’teki web sayfası 
ve bloglar yardımıyla öğrenme ortamı 
sağlanmaktadır. Adı geçen başlıklar aşağıda 
kısaca açıklanmıştır. 
Antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri 
tarafından hazırlanan eğitimde video, DVD, CD, 
fotoğraf, afiş vb görsel-işitsel materyaller hem 
programlı öğretim hem de sınıf ortamlarında 

yaygın olarak kullanılıyor. 
Görsel-işitsel materyaller 
sınıf ortamında kullanılırken, 
öğrencilerin tümünün aynı anda 
görebilecekleri şekilde geniş 
ekrana yansıtılabilmektedir. 
Böylece, antrenör ve öğretmen, 
hareketi defalarca açıklayıp 
göstermesine gerek kalmadan, 
istenilen sayıda gösterim 
yapılabilmekte,  zamanı ve 
enerjisini daha verimli ve etkili 

kullanmaktadır. Diğer yandan, öğrencilerin 
beceri öğrenme etkinlikleri sınıf ortamında 
video kamera yoluyla kaydedilmekte, anında 
ve/ya daha sonra kendilerini izlemeleri 
sağlanmaktadır. Bu yolla öğrencilere sunulan 
geribildirim, eksiklerin tamamlanmasına, 
yanlışların düzeltilmesine olanak tanımaktadır.  
Sporcu adayları ve beden eğitimi dersine 
katılan öğrenciler için hazırlanan görsel-işitsel 
materyallerin kullanımı sadece ders yapılan 
ortam ile sınırlı kalmamaktadır. Sporcu adayları 
ve öğrenciler ders dışı zamanlarda da filmleri 
izleyerek tekrar yapabilmekte ve ders ortamında 
çekilen görüntülerini izleyip geribildirim 
alabilmektedirler. Benzer etkinlikler, serbest 
zamanlarını hareket, fiziksel etkinlik ve spor 
yaparak değerlendirmek isteyenler için de 
geçerlidir. Örneğin, web sayfaları ve bloglar 
günümüzde bireysel, esnek ve etkileşimli 
öğrenme ortamı yaratılmasında etkin şekilde 
kullanılmaktadır. Antrenörler, öğretmenler ve 
serbest zamanlarını hareket, egzersiz ya da 
spor yaparak değerlendirmek isteyen bireylere 
kılavuzluk yapan rekreasyon uzmanları veya 
bununla ilişkili meslek grupları web sayfaları 
ve bloglarda yazılı ve görsel-işitsel materyaller 
hazırlayarak kullanıcıların hizmetine 
sunmaktadırlar. Bunlar, sürekli ve yaşam boyu 
eğitime önemli katkılar sağlamaktadır. Aynı 

Gerek teknoloji gerekse bilişim teknolojileri konusunda, ülkemizde beden 
eğitimi öğretmenlerinin bilgi ve yeterlikleri istenilen düzeyde değil. Bu konuda 
özellikle üniversiteler, MEB, Gençlik ve Spor Bakanlığı, ticari kuruluşlar ve ilgili 
STK’lar; eğitim amaçlı görsel-işitsel materyaller, web sayfaları ve ihtiyaç duyulan 
sistemlerinin oluşturulması ve geliştirilmesine öncülük etmeli.
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şekilde “uzaktan eğitim” yardımıyla da canlı 
ve etkileşimli bir ortam yaratılabilmektedir. 
Maalesef ülkemizde spor eğitimi alanında 
uzaktan eğitim, web sayfası, blog vb konusunda 
yeterli kaynak bulunmamaktadır. Konuyla 
ilgili sadece birkaç tartışma listesi, istenilen 
bilimsel derinlikten yoksun bazı web sayfaları 
ve bloglar bulunmaktadır. Bunlardan en ciddi 
ve güvenilir olanları “www.sporbilim.com” ve 
“www.sporegitimi.com”’dur. Konuya ilişkin 
olarak uluslararası alanda hizmet sunan 
adreslerin başlıcaları da şunlardır; “www.
hopsports.com, humankinetics.com, www.
sports-media.org, www.educationworld.
com/special_ed/assistive/index.shtml,www.

pecentral.org, www.education.gov.uk/schools/
toolsandinitiatives/teacherstv”.
Değinilen konularla ilişkili olarak Hacettepe 
Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi 
Yüksekokulu “Öğretim Teknolojileri ve Materyal 
Geliştirme Laboratuarı”  spor eğitimi alanında  
öğrencilerin eğitimi ile eğitim ve araştırma 
materyallerinin üretimine olanak tanımaktadır. 
Gelecek dönemlerde ise web sayfası ve blogların 
hazırlanması ve uzaktan eğitim çalışmalarının 
başlatılması düşünülmektedir. 
Teknoloji ve bilişim teknolojileri konusunda son 
olarak değinmek istediğim konu, yeni yapılan bir 
araştırmanın sonuçları ile ilgilidir. Araştırmanın 
amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin teknoloji 

kullanımı ve yeterliklerinin 
saptanmasıdır (Bulca ve 
Demirhan, 2011)*. Araştırma 
sonuçlarına göre beden 
eğitimi öğretmenleri; aerobik 
kapasite ölçen araç, etkinlik 
sırasında kullanılan monitör, 
kalp atım hızı ölçer ve teknolojik 
araçların bilgisayar yazılım 
programlarını yeterince 
k u l l a n m a m a k t a d ı r l a r . 
Öğretim programı gereği, 
beden eğitimi derslerinde 
yaygın olarak kullanılması 
gereken vücut kompozisyonu 
ölçüm araçları konusunda 
ise öğretmenler çok az bilgi 
sahibidirler. Sınıf ortamında 
bilgisayar-projektör kullanımı 
ve teknoloji yardımı ile ders 
planı hazırlama konusunda 
başlangıç düzeyinde, video, 
grafik, ses dosyaları, çalışma 
yaprakları ve benzerlerinde 
orta düzeyde bilgi sahibi 
olduklarından, tasarım ve 
uygulamada eksiklikler 
bulunmaktadır. Beden eğitimi 
öğretmenleri, Microsoft Ofis programlarını 
kullanma, işletim sistemi ve işleyişi, yazılım 
programlarını değiştirme, güncelleme ve 
donanımları birbirine bağlayabilme konusunda 
ise orta düzeyde bilgi sahibidirler. Öğretmenler, 
sadece bilgisayar donanım parçalarının 
işlevleri, video-dijital fotoğraf makinesinden 
görüntü aktarma ve bilgisayarı projektöre 
bağlama, İnternet üzerinden mesaj alışverişi, 
sosyal ağlara katılım ve kullanım ile e-posta 
grubu oluşturma gibi basit konularda üst düzey 
bilgi sahibidirler.  
Sonuç olarak, spor eğitimi alanında bilişim 
teknolojilerinin dünyada hızla yaygınlaşmasına 
rağmen, ülkemizde eksikliklerin olduğu bir 
gerçektir. Gerek teknoloji gerekse bilişim 
teknolojileri konusunda, ülkemizde beden 

eğitimi öğretmenlerinin bilgi ve yeterlikleri 
istenilen düzeyde değildir. Bu konuda özellikle 
üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, ticari kuruluşlar ve ilgili 
sivil toplum örgütleri; eğitim amaçlı görsel-
işitsel materyaller, web sayfaları ve bloglar, 
veri bankaları, uzaktan eğitim merkezleri ve 
veri toplamada uzaktan algılama sistemlerinin 
oluşturulması ve geliştirilmesine öncülük 
etmelidirler. Bunlar yapılırken; öğreticilerin 
teknoloji ürünlerini kullanım yeterlik 
düzeylerinin yükseltilmesi ve pedagoji ile bağının 
kurulmasının önemi gözden kaçırılmamalıdır.  

* Bulca, Y, Demirhan G. (2011). Beden eğitimi 
öğretmenlerinin teknoloji kullanımı ve 
yeterlikleri. Yayımlanmamış Araştırma. 
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