GÖNÜLLÜ OKUL SPORU NEDİR?
Gönüllü okul sporu “dördüncü beden eğitimi saati” olarak boş zamanın hareketli
değerlendirilmesine katkıda bulunur.
Gönüllü okul sporu, ücretsiz olarak bütün öğrencilere açık olup, okulların bulunduğu
yerde gerçekleşir.

BEŞ ADIMDA GÖNÜLLÜ OKUL SPORU
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2.
3.
4.
5.

www.sport.bs.ch ziyaret ediniz,
Uygun olan kursu seçin
Online formunıu doldurun
Kurs başvurunuzun onay belgesini bekleyin
Kursa katılın

HERKES İÇİN KURS
Spora teşvik kursları, anaokulundan ortaokula kadar olan bütün çocuklara ve
gençlere yöneliktir ve ücretsizdir. Kursa katılım, boş yer olduğu sürece her
zaman mümkündür.

İLKÖĞRETİM BASAMAĞINDA SPORA TEŞVİK (Anaokulu dahil)
Birçok sportif aktivitelerin yapıldığı dersler (Polysportive Lektionen) : Temel
hareket şekilleri ön plandadır ve slogan “gülmek, öğrenmek, yapmak” tır.

1.ORTAÖĞRETİM BASAMAĞINDA SPORA TEŞVİK
Spor dalına göre dersler: Öğreciler Basel Spor Dernekleri ile işbirliği sayesinde,
bir sömester boyunca, belirli bir spor dalını tanıma olanağına sahip olurlar.

TAVSİYE ŞARTI OLAN KURSLAR
Bu kurslarda motorik ve fiziksel olarak ek destek gereksinimi olan çocuklar veya
gençler, ihtiyaçlarına göre kişisel olarak desteklenirler. Bu kurslar için tavsiye
sporcheck* kontrolleri sonucunda veya öğretmen tarafından yapılır.

HAREKET ETMEYE TEŞVİK YÜZME (2.sınıftan itibaren)
Yüzme kursları bütün yeni öğrenenler içindir. Tavsiye sınıf öğretmeni, spor
dersi öğretmeni, veya yüzme öğretmeni tarafından yapılır.
HAREKET ETMEYE TEŞVİK BEDEN EĞİTİMİ (2.sınıftan itibaren)
Bu kurslarda motorik ve fiziksel olarak ek destek gereksinimi olan çocuklar veya
gençler, ihtiyaçlarına göre kişisel olarak desteklenirler. Bu kurslar için tavsiye
sporcheck* kontrolleri sonucunda veya öğretmen tarafından yapılır.
YETENEĞİN DESTEKLENMESİ TALENT EYE (2.-3. sınıf)
Yetenek teşvik projesi ‘Talent Eye’ kapsamında, spor motorik yeteneği olan
çocuklara, eşlik edilir. Bu kurslar için tavsiye sportcheck kontrolleri sonuçlarına
göre yapılır.
*1.sınıftaki spor kontrolleri: Sporcheck olarak adlandırılan kontroller, ilkokul 1.sınıftaki öğrencinin
sağlık ve fizik kondisyon durumunu gösterir. Bunlara göre öğrenci için kişisel ve ihtiyaca göre kurs
tavsiye edilir.

KURS DÜZENLEMELERİ VE KURSLAR
GÖNÜLLÜ OKUL SPORU KURSLARINA GENEL BAKIŞ
Gönüllü okul sporları aşağıda görüldüğü gibi, üç sütun modeline göre
oluşturulmuştur.
Böylece kurs sayıları ve değişen okul kademeleri grafiksel olarak gösterilmiştir.
Sportcheck kontrolleri, gönüllü okul sporlarında kişiye özel tavsiyelerin temelini
oluşturur.

DİĞER GÖNÜLLÜ OKUL SPORLARI
Okul Dans Yarışmaları, Çocuk Spor Bayramı ve çeşitli spor dallarındaki Okul
Şampiyonları gibi etkinlikler de gönüllü okulsporları arasındadır.

Bütün kurslara ilişkin ayrıntılı bilgilere www.sport.ch adresinden
ulaşabilirsiniz

