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Nautilius, Avrupa Birliği Erasmus+ programı tarafından ortak olarak finanse edilen bir Erasmus+
SPORT projesidir. Nautilius konsorsiyumu, özel yetenekleri olan insanların sosyal olarak yüzmek,
yani yüzmek gibi zorlukları ele alacak. Proje, sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesinin ve sosyal
dışlanma riski taşıyan konuların sosyal olarak dahil edilmesinin bir aracı olarak Spor alanındaki
Avrupa politikaları ile uyumludur. Avrupa Birliği, iyi uygulamaların paylaşımını ve tanıtımını teşvik
etmektedir ve bu, bu projenin temel amacıdır.
Nautilius

aracılığıyla

konsorsiyum

şunları

tespit

etmiş,

paylaşmış

ve

desteklemiştir:

Özel yetenekleri olan kişilerin sosyal olarak yüzmeye;
∼

Yüzmenin zihinsel ve fiziksel iyiliğe katkıda bulunmadaki iyi uygulamalar;

∼

Okulda sporda iyi uygulamalar: Eğitim, yüzme yoluyla özel yeteneklere sahip öğrencilerin sosyal
katılımını nasıl sağlayabilir.

Konsorsiyum aşağıdaki kuruluşlardan oluşur:

∼

APDV Murgano (İTALYA), Koordinatör

∼

Pieria ortaöğretim Müdürlüğü (YUNANİSTAN)

∼

Essenia Derneği– - Üniversite ve Kurumsal Eğitim Ortaklığı (İTALYA)

∼

Asterias spor Kulübü (YUNANİSTAN)

∼

EDİRNE GENÇLİK VE ENGELLİLERİ DESTEKLEME DERNEĞİ (TÜRKİYE)

Konsorsiyumda, spor, engellilik ve sosyal içerme konularında farklı deneyimlere ve yaklaşımlara
sahip, farklı içerik ve geçmişlere sahip farklı organizasyon türlerinin olması, iyi uygulamalarının sosyal
içerme konusunda paylaşılmasına yardımcı olmuştur. spor yoluyla engelliler, yani yüzmek. Ayrıca, her
bir ortak, kuruluşları farklı alanlarda faaliyet gösterdikleri için ortaklığa farklı yeterlilikler ve
uzmanlıklar getirmiştir. Bu gerçek, Nautilius'un başarıyla gerçekleştirilmesine katkıda bulunmuştur.
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Konsorsiyum Hakkinda

A.P. D.V. MURGANO (İTALYA). - Enna'da (İtalya) faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen bir yüzme
birliğidir; Yerel belediye yüzme havuzu derneğin mekanıdır. Onlar yüzmeyi seven ve sporun
değerine inanan bir grup insan. Gerçekten de, 1979'da kurulan ve aynı tutkuyu besleyen ennese
sporcusu Vincenzo Murgano'nun anısına kurulan Derneğini adadılar. Tüzüklerinde belirtildiği gibi,
sporu gençlerin beden eğitimi, ahlaki ve sosyal gelişimi olarak tanıtmayı, uygulamayı ve geliştirmeyi
amaçlar. Ayrıca, şu anda düzenli olarak iyi niteliklere sahip bölgesel şampiyonaya katılan engelliler
için yüzme derslerinin yönetimi konusunda da uzmanlaşmıştır. Dernek kar peşinde değildir. İtalya
Paralimpik Komitesi'nin bir üyesi olarak, engelli insanlar için n ° 5 yüzme eğitmeni bulunmaktadır.
Eğitmenleri, sudaki duyusal faaliyetlerde uzman psikolog eğitmenleri olarak nitelendirilebilir.

PIERIA ORTA ÖĞRETİM MÜDÜRLÜĞÜ: - Yunanistan Eğitim Bakanlığı'na tabidir. Müdürlük, 41
ortaöğretim okulunu denetler. Kadrosu, iyi eğitimli ve deneyimli çalışanlardan oluşmaktadır.
Bunların arasında, dört Fransızca öğretmeni, bir Almanca öğretmeni, bir İngilizce öğretmeni ve üç
BIT öğretmeni ve üzerinde on bir aktif veya eski beden eğitimi öğretmeni vardır. Çalışanlarımız iyi
bilişim teknolojileri becerilerine sahiptir ve çoğunun orta öğretim öğretmeni olarak çalışmış olması
büyük bir avantajdır. Ayrıca, Müdürlüğün denetimi altında her yıl yerel düzeyde yüzmek de dahil
olmak üzere her türlü spor dalında öğrenciler için birçok etkinlik düzenleyen ve bölgesel ve ulusal
düzeyde spor oyunlarına katılan bir beden eğitimi ekibi bulunmaktadır.
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ESSENIA UETP ESSENIA DERNEĞİ: - 1991 yılında kurulan bir İtalyan kuruluşudur. Salerno'da (Güney
İtalya) kuruludur ve eğitim programları ve kursları geliştirmek ve uygulamak, ayrıca İtalyan ve
Avrupalı şirketler içinde staj yapmak için kariyer rehberliği hizmetleri sunmakta uzmanlaşmıştır.
Essenia’nın temel faaliyetleri şunlardır: uluslararası hareketlilik ve AB projeleri, eğitim, kariyer
rehberliği ve danışmanlık. Essenia UETP'nin hedeflerinden biri, Avrupa çapında insanların
hareketliliğini teşvik etmektir. Bu Erasmus+ ve daha önce LLP Programına ilişkin ilgili AB
Programlarına katılım yoluyla gerçekleştirilir. Essenia UETP, aşağıdaki konularda eğitim kursları
tasarlama ve uygulamada uzun zamandır devam eden bir deneyime sahiptir: turizm, çevre, tarım,
bilgi teknolojisi ve multimedya, pazarlama ve iletişim, kültür, turizm, sosyal ve Avrupa projeleri
planlama ve yönetimi, uluslararası işbirliği. Eğitim kursları aşağıdakilere yöneliktir: öğrenciler, ilk iş
arayışında olan mezunlar, özgeçmişlerini yükseltmeye çalışan işsiz insanlar veya istihdam edilse
bile mesleki yeniden eğitim arayan insanlar.

ASTERIAS SPOR KULÜBÜ: Asterias (denizyıldızı) Yunanistan, Katerini'de iki yaşından çocuklar,
yüzme engelli çocuklar (çoğunlukla ayaktan) ve yetişkinler için yüzme dersleri veren bir yüzme
kulübüdür. Kulüp, engelliler için tesislerin bulunduğu kapalı yüzme havuzlu (15m uzunluk, 10m
genişlik, 1.20 -1.40 derinlik) modern bir yüzme tesisinde faaliyet göstermektedir. Asterias spor
kulübü, her yaştan insanlara yüzme öğretimine aktif olarak katılmaktadır. Asterias, engelli kişiler
için özel yüzme dersleri de veriyor ve üyeleri için eğitim gezileri ve kamplar düzenliyor. Asterias
ustalık yaş grubuna ve rekabetçi yüzücülere katılmak ise yüzme yarışmalarına katılmaktır.
Asterias'da 500'den fazla aktif yüzücü var. Kulübün tüm öğretmenleri, yüzme uzmanlığı olan Beden
Eğitimi bilimcileridir. Kulübün baş koçu, yüzme ve koçluk eğitiminde 30 yıldan fazla deneyime sahip
Ntampakis Vasileios'dur. Dr. Thomas Nikodelis, yüzme biyomekaniği, serebral palsili çocuklar için
yürüyüş analizi ve yüzme ve koçluk eğitimi konusunda 20 yıldan fazla deneyime sahip Asterias
Genel Müdürüdür. Her ikisi de Yunanistan'ın ilköğretim okullarında yüzme öğretimi programı için
Yunanistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı için onurlandırıldı.
www.nautiliusproject.com
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EDİRNE GENÇLİK VE ENGELLİLERİ DESTEKLEME DERNEĞİ: Tamamen gençliğin gelişimine adanmış
kar amacı gütmeyen bir sosyal dernektir. Misyonu, gençlerin yaşadıkları toplulukların eğitsel, sosyal,
kültürel ve ekonomik ortamlarına aktif, sivil ve sorumlu katılımlarını teşvik etmek ve sürdürmektir.
EDİRNE GENÇLİK VE DESTEKLENEN DERNEĞİ nin hedefi, Avrupa bağlamında, hedef neslin
danışmanlık,

bilgilendirme

ve

oluşturma

süreçlerinin

geliştirilmesi,

desteklenmesi

ve

güçlendirilmesidir. Bu hedefler, bu gençlerin topluluklarında kişisel ve profesyonel performanslarının
arttırılması için uygun ortamın oluşturulması yoluyla gerçekleştirilecektir. Ayrıca, ihtiyaçları sürekli
olarak geniş bir sürdürülebilir faaliyetler dizisi ile belirlenecek ve karşılanacaktır. İyi işleyişi için, bu
dernek sorumlu gönüllülük, öz motivasyon ve özerklik, aktif sivil katılım, inisiyatif alma, katılım ve
işbirliği, uyum, süreklilik, yetkinlik, rekabet gücü, arkadaşlık, karşılıklı saygı ve destek ilkelerine
dayanmaktadır. demokrasi, şeffaflık, eşitlik, yasallık, dayanıklılık, sosyal diyalog, hoşgörü, çok
yönlülük ve ayrımcılık yapmamak gibidir
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Arka Plan
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Bir spor bağlamında engelliliği, sporun engellilerin refahına nasıl katkıda bulunabileceğini ve sporla
bütünleşmenin

ve

buna

dahil

olmanın

anlamını

bu

Kılavuzun

temel

konularıdır.

İnsan hakları temelli bir yaklaşım benimsendi ve bu nedenle Rehber “engelliler” veya “engelliler”
yerine “engellilere” işaret ediyor. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütleri gibi
uluslararası kuruluşlar, engellilik ikincil öneme sahip bir mesele iken, bireylerin öncelikli ilgi odağı
olması gerektiğini belirtmektedir. Bu “birinci kişi dili” ne göre, bu Kılavuzun amacı ve tüm Nautilius
projesinin

amacı,

Uluslararası

ve

uygun

Avrupa

ve

düzeyinde,

saygılı

bir

katılımın

genel

dili

kullanmak

amacı,

engellileri

ve

tanıtmaktır.

tam

haklarından

yararlanabilmeleri ve topluma katılımdan tam olarak yararlanmaları için güçlendirmektir. AB'de,
engelli birey sayısının, nüfusun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturduğu yaklaşık 80 milyon olduğu tahmin
edilmektedir. Buna ek olarak, hareket kabiliyeti azalmış kişilerin Avrupa nüfusunun yüzde 40'ından
fazlasını temsil ettiği tahmin edilmektedir 1. Bu nicel konular hafife alınamaz. Hareket kabiliyetinin
azalması veya kalıcı sakatlıktan muzdarip olmak, bireylerin okulda çalışmak, okulda çalışmak, oda
temizliği yapmak veya spor veya boş zaman aktivitelerine katılmak gibi günlük aktiviteleri
gerçekleştirmede bazı veya ciddi kısıtlamalar yaşayabileceği anlamına gelir. Özürlülüğün yaşa bağlı
olduğunu belirtmekte fayda var: bireyler yaşlandıkça artabilir veya artabilir. Demografi uzmanları,
dünya genelinde artan yaşam beklentisi nedeniyle yaşlı insan sayısının artmasını bekliyor. Bu nüfus
değişikliği, aktivite sınırlamaları olan bireylerin sayısını artıracak: şimdiden, 60 yaşın üzerindeki her
beş kişiden üçü, yaşamlarını somut bir şekilde etkileyen en az bir kronik duruma sahip 2.

Spor, hem bireysel hem de kolektif düzeyde, içerme ve fiziksel ve psikolojik iyilik halinin bir aracı
olarak hizmet edebilir. Spor, insan haklarının ve katılımın tanıtımının bir aracıdır ve herkes için bir hak
olarak anlaşılmalıdır: engellilerin spor faaliyetlerine katılımını garanti altına almak, böylece temel
çerçevenin yanı sıra dahil etme çerçevesine aittir. insan hakları. Bunları teşvik etmede ve korumada
belirgin bir bireysel ve kamu yararı vardır.

1
2

http://edf-feph.org/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614646/EPRS_IDA(2017)614646_EN.pdf
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Bununla birlikte, spor, engellilerin daha az elverişli deneyimlere katıldığı bir yaşam alanıdır 3.
Engellilerin spora katılmaları için tipik engeller şunları içerebilir:

spor aktivitelerine nasıl uygun şekilde dahil edileceği konusunda farkındalık eksikliği

Rol modeli, eğitim ve rekabet için fırsat ve program eksikliği

fiziksel engellerden dolayı çok az erişilebilir tesis

sınırlı bilgi ve kaynaklara erişim
Bedensel engelliler ile ilgili araştırmaların, özellikle de uygulama alanındaki çalışmaların
yetersiz olduğu bulunmuştur.
Bunu kabul eden Nautilius’un Kılavuzu, engelli kişilerin yüzme derslerine katılımı üzerinde özellikle
durularak spora dahil olmak üzere düzenleniyor.

3

Stevenson, P. 2009. “The Pedagogy of Inclusive Youth Sport: Working towards Real Solutions”. In Disability and Youth Sport, edited by H.
Fitzgerald, 119–131. London: Routledge.
www.nautiliusproject.com
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Giriş
AB Çerçevesinde Engellilik,Katılım ve Spor
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Engellerin, etkinlik sınırlamalarının ve katılımlardaki kısıtlamaların üstesinden gelmek amacıyla, hem
yerel hem de uluslararası düzeyde birçok önlem, engellilere yönelik tutumların dahil edilmesini ve
değiştirilmesini teşvik etmektedir.
2006 yılında Birleşmiş Milletler, “engelli kişilerin Hakları Sözleşmesi” (CRPD) 4 kapsamındaki sekiz yol
gösterici ilkesiyle engelli kişilerin eşit muameleye tabi tutulmasını talep etmiştir . Bu ilkeleri (1) insanlık
onuru, bireysel özerklik, kendi seçimlerini yapma özgürlüğü olmayan (2) kişilik ve bağımsızlık; dahil
olmak üzere-saygı ayrımcılık, toplum içinde (3) tam ve etkili katılım ve dahil olma; fark ve insan
çeşitliliğinin ve insanlığın bir parçası olarak engelli kabul edilmesi için (4) saygı; fırsat (5) eşitliği; (6)
erişilebilirlik vardır:; (7) kadın ve erkek eşitliği; ve (8) engelli çocukların gelişen kapasitelerine saygı ve
engelli çocukların kimliklerini koruma hakkına saygı. CRPD, engelli insanlar için haklar için minimum
standartlar belirleyen ilk uluslararası ve yasal olarak bağlayıcı aracı temsil eder. Sözleşme, belirli bir
amaca ulaşmayı amaçlamaktadır: engelli kişiler tarafından tüm insan haklarının teşviki, korunması ve
tam ve eşit şekilde kullanılması ve kendi onurlarına saygı gösterilmesi

Tüm AB üye ülkeleri ve Türkiye gibi diğer birçok ülke BM CRPD Sözleşmesi'ni imzaladı ve onayladı ve
BM Sözleşmesi'nin temel unsurları “Avrupa Engellilik stratejisi” ne yansıdı 5. Bu strateji bütünsel bir
yaklaşımı teşvik eder ve Avrupa ülkeleri içinde çeşitli eylem alanlarını tanımlar. AB Engellilik stratejisi,
insan haklarının temel ilkelerine dayanmaktadır: ayrımcılık yapmama, fırsat eşitliği, tam Vatandaşlık
ve engellilerin sivil ve sosyal yaşamına katılım. Başlangıç noktası, engelli kişilerin toplumun aktif
üyeleri olmaları ve haklarını talep edebilmeleri ve özgür ve bilgilendirilmiş onamlarına dayanarak
yaşamları için karar verebilmeleridir.
Bu açıdan açık gelebilir ama Avrupa Birliği değil, yıllar önce Engelliler ile ilgili yönlerini düşünmeye
başladığını hesaba: özellikle bir tıbbi sosyal olarak inşa edilmiş bir fenomen gelen sakatlık değişen
teori: sakatlık, o zaman, sadece biyoloji ile izah edilemez: sosyal, politik, kültürel ve ekonomik faktörler
tarafından da belirlenir, bunlardan her engel oluşturacak ve insanları farklı şekillerde etkileyebilir
oluşan 90 dan almalıdır.

4
5

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:en:PDF
www.nautiliusproject.com
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Kabul ve böyle bir değişim başarılı, Avrupa Komisyonu, AB ve Üye Devletler arasında ortak eylem için
Sekiz alanları belirledi. Bunlar:

ERIŞILEBILIRLIK

KATILIM

EŞITLIK

ISTIHDAM

EĞITIM VE
ÖĞRETIM

SOSYAL
KORUMA

SAĞLIK

DIŞ EYLEMLER

Sporla ilgili olarak, Avrupa Komisyonu, AB'nin tüm sakinlerinin spora erişmesine izin vermek ve spora
anayasal olarak ilgili bir referans yapmak için kapsayıcı bir yaklaşımı desteklemektedir. Her şeyden
önce Lizbon Antlaşması, sporun önemini kabul eder: bir AB hedefi olarak sporun tanıtımını destekler:

Birlik, sporun kendine özgü doğasını, gönüllü aktiviteye dayalı yapılarını ve sosyal ve eğitim
işlevini dikkate alarak Avrupa spor konularının tanıtımına katkıda bulunacaktır. Sendika
eyleminin amacı: Sporda Avrupa boyutunun geliştirilmesi, spor yarışmalarında adalet ve
açıklığın teşvik edilmesi ve spordan sorumlu organlar arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi
ve sporcuların ve spor kadınlarının, özellikle en genç sporcuların ve spor kadınlarının fiziksel
ve ahlaki bütünlüğünün korunması. Birlik ve Üye Devletler, üçüncü ülkelerle ve özellikle
Avrupa Konseyi olmak üzere, eğitim ve spor alanındaki yetkili uluslararası kuruluşlarla
işbirliğini geliştirir 6.

Spor alanındaki özel eylemler Erasmus+ programı aracılığıyla da uygulanmaktadır. Erasmus+
Programı Spor odaklanmak hedefleri ile sporun bütünlüğüne yönelik sınır ötesi tehditlerle mücadele
6

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT
www.nautiliusproject.com
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(hoşgörüsüzlük, ayrımcılık, doping, maç sabitleme, şiddet) gibi her türlü; teşvik etmek ve desteklemek
iyi sporcular spor ve çift kariyer yönetim tabandan sporda Avrupa ortaklıkları desteklemeyi amaçlıyor;
sporda gönüllü faaliyetleri teşvik etmek, sosyal içerme ile birlikte, eşit fırsatlar ve sağlık artırıcı fiziksel
aktivitenin öneminin farkındalığı, artan katılım yoluyla, ve herkes için spora eşit erişim 7.

Üye devletler bu yasal araçları onaylasa da, bir dizi yapısal ve sosyo-kültürel faktör engelli kişilerin
dahil edilmesini etkileyebilir. Örneğin, spor, engelli kişilerin engelli olmayan akranlarına göre daha az
elverişli deneyimlere sahip olduğu bir yaşam alanıdır 8 . Bu anlamda spor temelli müdahaleler yoluyla
sosyal içerme özellikle önemlidir

Dahil etme ve toplum gelişimi biçimi olarak spor
Katılımcıların fiziksel ve zihinsel sağlığına büyük bir fayda sağlamanın yanı sıra, spor ve fiziksel aktivite,
sosyal içerme ve entegrasyon bağlamında son derece değerli olabilir.
UNESCO spor ve beden eğitimi olarak tanımlar:

[…] Fiziksel uygunluğa, zihinsel refah ve oyun, rekreasyon, organize veya rekabetçi spor ve yerli
spor ve oyunlar gibi sosyal etkileşime katkıda bulunan tüm fiziksel aktivite biçimleri […] Eğitimin
temel bir boyutu olarak beden eğitimi ve spor kültür, toplumun tam olarak bütünleşmiş bir
üyesi olarak her insanın yeteneklerini, iradesini ve öz disiplinini geliştirmelidir. Küresel, yaşam
boyu ve demokratikleşmiş bir eğitim ile fiziksel aktivitenin devamlılığı ve spor uygulamaları
yaşam boyu sağlanmalıdır. Bireysel düzeyde, beden eğitimi ve spor sağlığın korunmasına ve
iyileştirilmesine katkıda bulunur, sağlıklı bir boş zaman mesleği sağlar ve insanın modern
yaşamın dezavantajlarının üstesinden gelmesini sağlar. Topluluk düzeyinde, sosyal ilişkileri
zenginleştirir ve yalnızca spor yapmak için değil, aynı zamanda toplumdaki yaşam için de
gerekli olan adil bir oyun geliştirir. 9

Bu tanıma göre, spor uygulaması, hem coğrafi sınırları hem de sosyal sınıfları göz ardı eden barışı
teşvik etmek için tanınmış bir araçtır. Aynı zamanda farklı coğrafi, kültürel ve politik bağlamlarda
sosyal entegrasyon ve ekonomik kalkınmanın bir organizatörü olarak önemli bir rol oynamaktadır .
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport_en
Stevenson, P. 2009. “Kapsayıcı Gençlik Sporunun Pedagojisi: Gerçek Çözümlere Doğru Çalışmak. ”Engellilik ve Gençlik Sporunda, H. Fitzgerald, 119–131.
Londra: Routledge.
9
http://www.unesco.org/education/pdf/SPORT_E.PDF
7
8

www.nautiliusproject.com

17

NAUTILIUS PROJESİ – PROJE 590858 – ANLAŞMA NO 2017-3092/001-001 ERA-SMCOPA - SPORUN DEĞERİ HAKKINDA İYİ UYGULAMALAR REHBERİ

Spor, engelli kişilere yeteneklerini deneme ve toplum içindeki kalıplaşmış ve damgalanmalara
meydan okuma fırsatı sağlar. Spor gelişimi ve tanıtımı, katılım ve insanların bu katılımdan,
çocukluktan yetişkinliğe kadar elde edebilecekleri fırsatları ve faydaları teşvik etmekle ilgilidir. Bu
gelişme ve promosyonun hedefleri, (a) aktif olarak spor yapan katılımcı sayısını arttırmak ve (b) spor
performanslarının kalitesini arttırmaktır. Daha spesifik olarak, spor gelişimi, spora katılım için
fırsatları kolaylaştırmanın politikaları, süreçleri ve uygulamalarını ifade eder.
Dahası, spor gelişimi ve tanıtımı 10 yaşam kalitesini iyileştirmeye, sosyal dışlanmayı önlemeye, erişimi
artırmaya, çevreyi korumaya ve mükemmellik arayışını genişletmeye odaklanan daha geniş bir
sürdürülebilir kalkınma felsefesinin bir parçası olarak benimsenmektedir. Bu amaçla, örneğin, AB
sağlık Politikası Platformu sağlık paydaşları arasında ve Avrupa Komisyonu ile iletişimi kolaylaştırmak
amacıyla ortak bir girişimdir. Katılımcıların coğrafi ve mesleki çeşitliliğinin kapsayıcı ve yansıtılması
amaçlanmaktadır.

Her gün olduğu gibi, engelli kişiler için spora katılım, erişilebilirlikten psikolojik veya maddi faktörlere
kadar değişen farklı engellerle karşı karşıya kalabilir. Spor, engelli kişileri dahil etmek ve hariç tutmak
için hizmet edebilir. Ayrıca, bu engellerin ve zorlukların üstesinden gelmek amacıyla, tüm sosyal
içerme katkıda spor ve fiziksel aktivite potansiyelini tanıyan bir sakatlığı olan kişiler ile ilgili olarak spor
yoluyla sosyal içerme odaklanan çeşitli AB eylemleri vardır. AB fiziksel aktivite kuralları 11 (2008), artan
fiziksel aktiviteyi teşvik edecek politikalar için öncelikler önermektedir ve kurallar eylem odaklı ulusal
fiziksel aktivite kuralları için ilham kaynağı olarak, üye devletlerde politika yapıcılar öncelikle ele
alınmaktadır.

Zamanla sürdürülen fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzı, aslında, düşük giriş engelleri ve yeni
başlayanlar için gözetim ile ülke çapında uygun maliyetli spor tesisleri sistemi gerektirir. Spor
altyapısının herkese kolayca sunulması gerekiyor.
Bu kılavuzda, sporun engellilere yönelik fırsatlarını ve tartışmanın engellilikten ziyade katılımcıların
yeteneklerini vurgulayan

fırsatların nasıl oluşturulacağına nasıl odaklanacağını tartışmayı

amaçlıyoruz. Bu anlamda engelli kişiler için sporun faydalarını engelli kişilere benzer şekilde
düşünmek önemlidir. Spor hem fiziksel hem de psikolojik fayda sağlayabilir ve aynı zamanda sosyal
içerme için özel bir araçtır. Onlara yeterli spor fırsatları sunan engelli insanlar, yaşamlarının kalitesi
10
11

https://webgate.ec.europa.eu/hpf/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/2008_eu_physical_activity_guidelines_en.pdf
www.nautiliusproject.com
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üzerinde ilgili bir etkiye sahip olmak için bir şansa sahip olacaklar. Bu arada, spor aktivitesinin
katılımcılara gerektiği gibi uyarlanması esastır. Odak katılım ve engelli kişilerin birlikte fiziksel olarak
aktif olmasına izin vermektir

Paralimpik hareketin gelişimi, dünya çapında engelli insanlar için büyük ilham kaynağı olmuştur.
Paralimpik oyunlar bu alanda çarpım faktörü olarak işlev gördü. Uluslararası Paralimpik Komitesi
(IPC) Engelliler İçin spor Teşvik ve parasports engelli kişilerin sayısını artırmak için kuruluşlara
yardımcı olmak için yollar arayan sorumlu başlıca uluslararası bir kuruluştur.

İlk yaz Paralimpik Oyunları 1960 yılında Roma'daki Olimpiyat oyunlarından hemen sonra yapıldı ve
şimdi temsil edilen sporcu, yönetici ve ülke sayısı açısından önemli ölçüde daha büyük. Tablo 1.
paralimpik oyunların ilk baskısından (1960) sonuncusuna (2016) kadar gelişimini ve genişlemesini
özetler):

YIL

OLYMPİYAT YERİ

PARALYMPICS YERİ

ÜLKELER

ATLETLERIN SAYISI

1960

Roma (İTALYA)

Roma (İTALYA)

23

400

1964

Tokyo (JAPONYA)

Tokyo (JAPONYA)

22

390

1968

Città del Messico (MEKSİKA)

Tel Aviv (İSRAİL)

29

750

1972

Monako (ALMANYA)

Heidelberg (ALMANYA)

44

1000

1976

Montreal (KANADA)

Toronto (KANADA)

42

1600

1980

Moskava (RUSYA)

Arnhem (HOLLANDA)

42

2550

1984

Los Angeles (AMERİKA)

New York (AMERİKA)

42

4080

1988

Seul (KORE)

Seul (KORE)

61

3053

1992

Barselona (İSPANYA)

Barselona (İSPANYA)

82

3020

1996

Atlanta (AMERİKA)

Atlanta (AMERİKA)

103

3195

2000

Sidney (AVUSRALYA)

Sidney (AVUSRALYA)

127

4500

2004

Atina (YUNANİSTAN)

Atina (YUNANİSTAN)

135

3806

2008

Pekhino (ÇİN)

Pekhino (ÇİN)

146

3951

2012

Londra (İNGİLTERE)

Londra (İNGİLTERE)

164

4302

2016

Rio de Janeiro (BREZİLYA)

Rio de Janeiro(BREZİLYA)

154

4328

Tablo 1. Yaz Paralimpik, 1960-2016

Paralimpik

oyunlarına

katılan

ülke

ve

sporcu

sayısındaki

artış,

özellikle

önemlidir.

Nautilius projesi sırasında iyi uygulamalardan ve örneklerden biri doğrudan projenin ortağından
www.nautiliusproject.com
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geliyor:
Edirne'de eğitim almak için kullanılan yüzme paralimpik şampiyonu Özge Üstün, hem engelli hem de
engelsiz birçok insana ilham veriyor. Üstün, spina bifida ve hidrosefali ile doğmanın etkileri
sonucunda parapleji ile doğdu.

2016'dan beri Türkiye Paralimpik ekibinin bir sporcusu ve 2018'de Avrupa Şampiyonasına hak
kazandı. Onunla tanışma ve deneyimini tanıma şansımız oldu. Özge Üstün, röportajında Paralimpik
bir atlet olarak yaşadıklarını anlattı.

Sağlık ve refah ile ilgili olarak yüzmenin yararı
Odağı sakatlıktan çok spora odaklamak Nautilius projesinin temel amacıdır. Bu iddiaya göre, spor
fizyolojik özelliklerin yanı sıra pozitif fiziksel gelişim için potansiyel olarak önemli bir mekanı temsil
ediyor. Spor katılımı daha sonra, ayrımcılıkla mücadelede etkili bir araç olarak görülmektedir, çünkü
engelli kişilerin engelli bireylerin yeteneklerini görme fırsatı vardır.
Birçok araştırma ve delillere göre 12, düzenli olarak yüzmek ve yüzmek, herkes için önemli sağlık ve
refah yararlarına sahip olabilir. Su bazlı egzersizlerin sunduğu benzersiz özellikleri ve sağlıkla ilgili
sonuçlarını fark etmek özellikle ilginçtir: su bazlı egzersizler, kara bazlı egzersizlere kıyasla (bisiklet,
koşu vb.) Bir dizi özel avantaj sunar. . Yüzme, insanların yaşa, etnik kökene, kültüre, yeteneklere
rağmen katılabileceği bir spor aktivitesidir. Ayrıca, diğer birçok sporun aksine, yüzme de cinsiyetler
arasında daha kapsayıcı olarak kabul edilir.

12

Diğer: Lüschen G, Cockerham W, Kunz G.. Spor ve sağlık sosyokültürel bağlamı: nedensel ilişkilerin sorunları ve yapısal dayanışma. Sosyal Spor J.
1996; 13 (2): sayfa 198-213; Lepore, M. (2005), Aquatics. Uyarlanmış beden eğitimi ve sporda (4. basım), Champaign, IL: İnsan Kinetiği; sayfa 435 - 454; Tripp,
F., Krakow, K. (2014). Sucul terapi yaklaşımının (Halliwick Terapisi) subakut inmeli hastalarda fonksiyonel mobilite üzerine etkileri: randomize kontrollü bir
çalışma ClinRehabil 28, s. 432–439
www.nautiliusproject.com
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Eşsiz yüzme ortamı, diğerleri arasında şunları sunar:
Azaltılmış stres
Yüksek nem seviyeleri

Azaltılmış ısı yükü
Düşme riski açısından daha fazla terapötik
güvenlik marjı
Kendine özgü değeri arttırmak
Sıkıntıyı Azaltmak

Sonraki bölümlerde, bu faydalar Nautilius ortaklarının faaliyetlerinden ve girişimlerinden bulma ve
iyi uygulamalar ile birlikte ele alınmaktadır.

www.nautiliusproject.com
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BÖLÜM 1
Spor yoluyla engellilerin sosyal olarak dahil
edilmesi

www.nautiliusproject.com

22

NAUTILIUS PROJESİ – PROJE 590858 – ANLAŞMA NO 2017-3092/001-001 ERA-SMCOPA - SPORUN DEĞERİ HAKKINDA İYİ UYGULAMALAR REHBERİ

Açılış açıklamaları
Spor, sosyal içerme için potansiyel bir ortam olarak kabul edilmiştir. Avrupa Konseyi Avrupa spor şartı
(2001) göre):

Spor, gündelik veya organize katılım yoluyla, fiziksel zindeliği ve zihinsel refahı ifade etmeyi
veya geliştirmeyi, ilişkiler kurmayı veya her seviyedeki Yarışmalarda sonuç elde etmeyi
amaçlayan her türlü fiziksel aktivite anlamına gelir 13.

Kişisel zevk, tatmin olma ve fiziksel sağlık ve akıl sağlığı açısından sporun önemi tanınması yanında,
son zamanlarda, politika yapıcılar sosyal katılım için bir araç olarak spor katılım sosyal boyutlarını
vurgulamak için başladı bir bütün olarak toplum için de sporun potansiyel katkıları konusunda
giderek artan bir vurgu var. Toplum düzeyinde spor programları yaşam boyu eğlence ve rekabetçi
spor aktiviteleri çekmek için önemlidir.
Bu anlamda, sosyal içerme, bireyin bir toplum içinde kendini gerçekleştirme, kişinin potansiyelini
sosyal kurumlar tarafından kabul etme ve tanıma ve bir toplum içindeki sosyal ilişkilere entegrasyon
sürecidir. BM (2015), sporun hem bireylerin hem de toplumun gelişimini iyileştirmede oynayabileceği
hayati rolü kabul etmektedir. Benzer şekilde, Avrupa Birliği dışlanma, eşitsizlikler, ırkçılık ve yabancı
düşmanlığı ile mücadelede spor kullanımını teşvik ön planda olmuştur. Bu anlamda, sporun sosyal
içermeyi teşvik etmedeki rolü hem uluslararası hem de ulusal düzeyde önemli bir odak noktası haline
gelmiştir.
Spor düzgün kapsayıcı olduğunda, engelli kişiler için spor faaliyetlerine katılımı etkileyebilecek tüm
bu “engellerin” kaldırılmasını teşvik eder. Kapsayıcı bir yaklaşım, engelli kişilerin kendileri ve toplumlar
için faydaları olan spora tam olarak katılmasına yol açar. Örneğin, topluluk faaliyetlerine katılımın
artması, daha güçlü ve daha çeşitli sosyal ağlar ve kişilerarası ilişkilere neden olabilir ve bu da topluluk
katılımı için daha fazla potansiyele neden olabilir 14.
Sağlık artırıcı fiziksel aktivite Konseyi önerisi 15 (2013) düzenli dahil olmak üzere fiziksel aktivitenin
faydalarını tanımak spor aktivitesi ve egzersiz, yaşam boyunca, fiziksel aktivitenin tüm yaş grupları
için önemli olduğunu ve genel olarak tüm nüfus ve toplum için özel bir ilgisi olduğunu belirtmektedir.
Açıkçası, herhangi bir durum ve bağlam için uygulanabilecek benzersiz bir çözüme başvurmanın

https://rm.coe.int/16804c9dbb
Ibidem
15
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:354:0001:0005:EN:PDF
13
14
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mümkün olmadığını veya uygun olmadığını dikkate almak önemlidir. Bununla birlikte, sporun hem
kişisel hem de topluluk düzeyinde dahil edilmesine katkıda bulunma potansiyeli açıktır ve ayrıca algı,
tutum ve davranışlardaki değişimleri artırabilir.

İyi uygulama vaka çalışmaları
Takip eden ızgaralar, Nautilius ortakları tarafından düzenlenen ve özellikle engelli kişilere ve ailelerine
hitap eden spor/yüzme ile ilgili etkinliklerin vaka çalışmalarının kısa özetleri sağlar. Bu örnekler
kapsamlı değildir ve bu alanda tam ve kapsamlı bir Gözden kaçırmayı temsil etmemektedir: bu proje
içinde başarıyla uygulanan girişimlerin ve projelerin olasılıklarına daha yakından bakmaktadırlar.
Özellikle: Essenia Uetp (İtalya) iyi uygulamaları toplarken, Apdv Murgano (İtalya), Pieria ortaöğretim
Müdürlüğü (Yunanistan), Asterias (Yunanistan), Edirne Gençlik ve Destek Engelliler Derneği (Türkiye)
ortakları iyi uygulamalarını aşağıda gösterildiği gibi açıklamakta ve seçmektedir.

SPORLA SOSYALLEŞME
Organizasyon

Edirne Gençlik ve Engellileri Destekleme Derneği, Edirne, Turkiye

Adı

Üyelerin ve ailelerin sporlarıyla sosyalleşmenin sağlanması

Uygulama Alanı

Engelli insanlar ve aileleri

Uygulama süresi

Bir gün ve yılda bir saat

Hedfeler

Engellilerin ve sporun sosyal gelişimini sağlamak; destekleyici ebeveynler

Hedef gruplar

Engelli insanlar ve aileleri

Kısa özet

Spor aktiviteleri ile grup gezisi

Uygulama özeti

Yüzme / seyahat ve piknik

Sonuçlar

Birçok engelli üye birlikte vakit geçirmeyi ve birlikte çalışmayı öğrendi.
Birbirleri arasında sosyalleşirler

www.nautiliusproject.com
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EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ
Organization

ASD.V. MURGANO, Enna, İTALYA

Adı

FINP eğitim kursu

Uygulama Alanı

Engelliler için yüzme

Uygulama süresi

Antrenörler için tam daldırma eğitimi kursu

Hedefler

FINP: Paralimpik İtalyan ulusal federasyonu tarafından yayınlanan
eğitmenler için patent açıklaması

Hedef gruplar

Yüzme eğitmenleri

Kısa özet

Stajyer antrenörlere özel eğitim kursu

Uygulama metodu

Yüzme havuzunda teori artı pratik

Sounuçlar

Kursiyerlerin final sınavını geçmesi ve lisans alması
TOPLULUK SPORLARI

Organizasyon

Directorate of Secondary Education of Pieria, Katerini, YUNANİSTAN

Adı

Basketbol oyunu

Uygulama Alanı

Ortaöğretim öğrencileri

Uygulama metodu

Her yıl. 2018'de: Aralık ayı: Uluslararası Engelliler Günü

hedefler
Hedef grupla
Kısa özet
Uygulama metodu
sonuçlar

www.nautiliusproject.com

Engellilerin hak ve yeteneklerine odaklanmak
Yaşam kalitelerini iyileştirmek ve reformları uygulamak
Sosyal içeriklerini teşvik etmek.
Öğrencilerin zihinsel ve fiziksel refahını artırmak
Ortaöğretimi olan ve olmayan öğrenciler hem de Merimna Katerinis'in
kursiyerleri
Erkekleri ve kızları ve engelli / engelsiz kişileri içeren karma takımlara sahip
bir basketbol maçı; Basketbol gösterileri (üç sayı vuruyor ve vuruyor).
Cinsiyet veya engelli ya da engelli olmadıklarına bakılmaksızın tüm öğrenciler
eşit olarak katıldı.
Engellilerin sosyal içermesi
Özürlülerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukların farkındalığı
Engellilerin haklarının teşvik edilmesi
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GROUP GAMES
Organizasyon

Directorate of Secondary Education of Pieria, Katerini, YUNANİSTAN

Adı

Spor için Panhellenik okul günü

Uygulama alanı

Orta ve İlköğretim

Uygulama sürei

Her yıl - Spor için Panhellenik okul günü

hedefler

-

Öğrencilerin spora aktif katılımını teşvik etmek
Çimenlerde hokey olarak daha az popüler sporları teşvik etmek
“Adil oyunu” teşvik etmek
Engelli öğrencilerin sosyal içermesini teşvik etmek
Öğrencilerin zihinsel ve fiziksel refahını artırmak

Hedef gruplar

Orta ve İlköğretim engelli ve engelsiz öğrenciler

Kısa özet

- Boccia, oturma voleybolu, Röle, tekerlekli sandalyede koşu etkinlikleri,
Koşu rehberi olan / olmayan koşu etkinlikleri gibi sporlarda oyunların
düzenlenmesi
- “Yılanlar ve merdivenler” ve “şişeleri avlamak” gibi öğrenciler için beceri
oyunlarının organizasyonu

Uygulama metodu

Cinsiyet veya engellilikten bağımsız olarak tüm öğrenciler eşit olarak katıldı.

sonuçlar

- Engellilerin sosyal içermesi
- Özürlülerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukların farkındalığı
-Eğlenceli, etkileşimli oyunlar yoluyla çocukların sosyalleşme becerilerinin
geliştirilmesine odaklanma
SAHA OYUNLARI

Organizasyon

Directorate of Secondary Education di Pieria, Katerini, YUNANİSTAN

Adı

Engelli öğrenciler için Valilik okul atletizm oyunları

Uygulama alanı

Ortaöğretim

Uygulama süreci

Heryıl

Hedefler

- Engelli öğrencilerin spora aktif katılımını teşvik etmek
- Engelli öğrencilerin sosyal katılımını teşvik etmek
- Öğrencilerin zihinsel ve fiziksel refahını arttırmak

Kısa özet

Orta Makedonya vilayeti engelli öğrenciler için okul birimlerinden ikincil
engelli öğrenci
- Engelli öğrencilerin koşu ve uzun atlama oyunlarına daha fazla katıldıkları
atletizm oyunlarının organizasyonu

Uygulama metodu

Engelli tüm öğrenciler katılabilir

Hedef gruplar

Sonuçlar

www.nautiliusproject.com

- Engelli insanların sosyal içerme
- Engelli insanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukların farkındalığı
- Engelli öğrencilerin spora aktif katılımı
26
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AT BİNME PROGRAMI
Organization

Directorate of Secondary Education di Pieria, Katerini, YUNANİSTAN

Adı

Engelli öğrenciler için terapötik Binicilik programı

Uygulama alanı

Ortaöğretim

Uygulama süreci

2006 dan şimdiye kadar

Hedefler

- Engelli öğrencilerin spora aktif katılımını teşvik etmek
- engelli öğrencilerin sosyal katılımını teşvik etmek.
- Öğrencilerin zihinsel ve fiziksel refahını arttırmak

Hedef gruplar
Kısa özet

Uygualama metodu

Sonuçlar
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Pieria Ortaöğretim Müdürlüğü engelli öğrenciler için okul birimlerinden
ortaöğretim engelli öğrenciler
Pieria Ortaöğretim Müdürlüğü'nün iki okul birimindeki engelli
öğrencilere terapötik Binicilik programının uygulanması
Engelli tüm öğrenciler katılabilir. Okul yılı boyunca haftada öğrenci başına
bir veya iki ders. Özel eğitimli atlar, özel olarak formüle edilmiş çevre,
uzmanlaşmış bilimsel personel ve özel ekipman gibi özel koşullar altında
uygulanır. Bu programı uygulayan tüm beden eğitimi öğretmenleri, bir
eğitim programına katıldıktan sonra sertifika ile kalifiye olurlar.
- Geri yükleme (kinetik, sosyal, vb.) öğrenci
-Bu durumda at terapötik bir ajan haline geldikçe sağlıklarını ve
yaşamlarını iyileştirmek
- Zevk, eğlence
- Sosyalleşme
- Egzersiz yoluyla Beceri geliştirme
- Hobiler veya spor, onlar için güvenli bir çerçeve gibi sürme öğrenme
- Engelli öğrencilerin spora aktif katılımı
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Aşağıdaki videoda topluluku sporu etkinlikleri ve gençleri, aileleri ve genel olarak yerel topluluları
içeren etkinliklerden bazı örnekler bulunmaktadır. Bu tür faaliyetler Katerini (YUNANİSTAN) daki
Pierria Orta Öğretim Müdürlüğü tarafından organize edilmiştir.Bu video klipte,etkileşimler ve spor
amaçlı boş zaman etkinlikleri katılımcıların ilgisini çekmektedir.İlgili kişilerin,özellikle de küçüklerin
gizliliğini korumak için video kareleri bulanıklaştırılmıştır.

www.nautiliusproject.com
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DENİZ KAMPI ÇOCUKLZR İÇİN
Organizasyon

Asterias

Adı

Engelli tipik çocuklar ve çocuklar için haftalık deniz kampları 8 ila 17 yaş arası
tipik gruplara dahil

Uygulama alanı

Asterias yüzme kulübü üyeleri

Uygulama süreci

2015 dan bugüne kadar

Hedefler

Kamp içindeki faaliyetler yoluyla tipik çocuklarla eşit olarak etkileşime girerek
çocukların dahil edilmesini arttırmak

Hedef gruplar

Engelli tipik çocuklar ve çocuklar 8 ila 17 yaş arası tipik gruplara dahil

Kısa özet

Uygulama metodu
Sonuçlar

Kamptaki günlük yaşam, tüm çocukların sorumlulukları ve hakları olan
organize bir toplumda yaşamaktır, kurallar ve onlara yardımcı olan bağımsız
bir komünde olduğu gibi etkinlik ve rutinlerin zaman çizelgesi vardır
1.
Birbirinize aşina olun
2.
İşbirliğini geliştirmek ve sosyal becerilerini geliştirmek
3.
oyun ve eğlenin
4.
Grubun bir parçası hissedicek ve dahil edilecek
Etkinlik programının içeriği ve uygulanması, kamptaki çocuklara eşlik eden
Asterias öğretmenleri ile işbirliği içinde, her konuda uzmanlaşmış sertifikalı
öğretmenler tarafından yapılır.
Etkinliklere katılım ve komünde yapılması gereken günlük çalışmalara katılım
yoluyla tüm çocukların sosyal olarak dahil edilmesinin geliştirilmesi .

SPOR GEZİLERİ
Organizasyon
Adı
Uygulama alanı
Uygulama süreci
Hedefler
Hedef gruplar
Kısa özet

Uygulama metodu
Sonuçlar

www.nautiliusproject.com

Asterias
Tipik çocuklar ve engelli çocuklar için spor gezileri, 6 ila 16 yaş arasındaki tipik
gruplara dahildir
Asterias yüzme kulübü üyelerine
2015 ten bu güne kadar
Katılımcıların organize etkinliklere katılımları ile sosyal ve zihinsel gelişimlerini
arttırmak ve takım ruhunu arttırmak
Tipik çocuklar ve 6-16 yaş arası engelli çocuklar tipik gruplara dahil edilmiştir.
Çoğunlukla çift yüzmek-sonunda su oyunları ile buluşuyor, diğer şehirlerde,
sosyal ve eğitim etkinlikleri eşliğinde, kendini geliştirme odaklı bir felsefe ile
değil rekabet.
Hafta sonları ve okul tatillerinde yılda yaklaşık 5 toplantı yapılır.
Uygulama, çocukların öğretmenleri olan yüzme konusunda uzmanlaşmış
sertifikalı öğretmenler tarafından yapılmaktadır .
Ekip içinde olgunlaşma ve sorumluluk alma yoluyla hem tipik çocukların hem
de engelli çocukların sosyal içerme başarısı .
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GÜNLÜK KAMP ÇOCUKLAR İÇİN
Organizasyon

Asterias

Adı

Engelli tipik çocuklar ve çocuklar için günlük kampları 6 ila 12 yaş arası tipik
gruplar dahil

Uygulama alanı

Asterias yüzme kulübü üyelerine

Uygulama süreci

2016 dan bugüne

Hedefler

Diğer spor ve eğitim faaliyetleri ile birlikte yüzme yoluyla katılımcıların
sosyal içerme geliştirmek için

Hedef gruplar

tipik çocuklar ve 6 ila 12 yaş arası engelli çocuklar

Kısa özet

Uygulama metodu
Sonuçlar

www.nautiliusproject.com

Yüzme dışında öğretim diğer spor ve müzik, fizik, okçuluk vb gibi konular
ile birleştirilir. çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini onlara
yardım etmeyi amaçladığı gibi destekler
1.
İlginç şeyler öğrenin
2.
Meraklarını geliştirin
3.
İşbirliği ve sosyal becerilerini geliştirmek
4.
Düşünme becerilerini ve dahil olma şansını geliştirin
5.
Takım çalışmasını ve takım ruhunu geliştirin
6.
Oyun ve eğlenin
Haftada beş gün, 8:30 ila 15: 00 arası yaz Noel ve Paskalya döneminde 6
haftaya kadar. Programın içeriği ve uygulama sürece ilgi diğer konularda
olduğu gibi yüzme ve diğer spor konusunda uzmanlaşmış sertifikalı
öğretmenler tarafından tutulur.
Etkinliklere katılım ve bilgi edinme yoluyla tüm çocukların sosyal
katılımının geliştirilmesi .
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Yerel topluluklardaki spor deneyimlerini keşfetmek: Bulgular ve Öğrenmeler
Bir önceki bölümdeki Izgaralarda gösterildiği gibi, Nautilius projesinin ortakları, engellilerin daha
stratejik bir yönelime katılımını iyileştirme zorunluluğu hissetmiş ve böylece Nautilius'un ortakları,
bir dizi eylemi planlamak ve uygulamak için ilgili yerel topluluklar içinde birbirleriyle işbirliği
yapmışlardır. ve bu yöndeki uygulamalar. Ailelerin ve yerel toplulukların katılımı ile spor deneyiminin
planlanması ve uygulanması, spor grupları ile güçlü işbirliğine dayalı ilişkilerin gelişimini, stratejik
olarak çok önemli bir bütünlükte yaklaşımların tanımlanmasının, spor kurumlarının personel için
özürlülük dahil etme antrenmanlarına bağlılığının ve iyi düzenlemenin iyi olduğunu ortaya koydu.
Engelliler için spor katılım modellerini uygular. Hem farkındalık hem de engelliler için spor
faaliyetlerine katılım beklentisinde önemli bir artış, beklenen önemli bir sonuçtur
Bu tür faaliyetlerin iyi ve tatmin edici çıktılarını sağlamak için:

∼

ORTAKLIKLAR: Engelliler, aileler ve yerel topluluklar için spor ve fiziksel aktivitede sürdürülebilir
katılımın gelişimini desteklemek için etkili ortaklıklar oluşturun

∼

SÜRDÜRÜLEBİLİR KATILIM: mevcut kulüplerle ve yerel topluluklarla işbirliği içinde kaliteli
girişimlerin sağlanması yoluyla herkes için sürdürülebilir katılım fırsatlarını destekleyin

∼

KAPASİTE İNŞASI: Kolaylaştırma, eğitim ve bilinçlendirme yoluyla engelli insanların katılımını
desteklemeye dahil olanları teşvik etmek;

∼

FARKINDALIK: Sürdürülebilir spor, zindelik ve fiziksel aktiviteye katılmak için engelliler, aileler
ve yerel topluluklar için bilgi sağlamak ve tüm fırsatları teşvik etmek.

∼

KATILIMCI YARARI: Güven, motivasyon ve gözle görülür şekilde geliştirilmiş yaşam kalitesi,
ebeveynler ve katılımcılar tarafından bu tür etkinliklere fark edilen diğer faydalardı.
Antrenörlere ve eğiticilere yönelik eğitimler, engelli bireylerin ve ailelerinin spor ve rekreasyonel
aktiviteye dahil edilmesini geliştirmek için geliştirilmiş bir sakatlık anlayışı ve eşit derecede
önemli bir güven getirdi.

∼

ENGELLİ İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: Engellilerin spor ve rekreasyonel etkinliklere
katılımı,fiziksel işleyişi optimize eder ve sağlık ve refahı arttırır.Fiziksel aktivite ile ayrıca artan
özgüven ve sosyal bağlanabilirlik ,sosyal içermeyi teşvik eden ve izolasyonla mğcadele
özellikleriyle de ilişkilidir.Çeşitli program eylerinden elde edilne artna etkinlik,Katılımcılara
topluluklarında entegre ve aktif bir yaşam sürmeleri için bir platform sağlamıştır

www.nautiliusproject.com
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∼

İŞBİRLİKÇİ ÇALIŞMA: Aileler ve yerel spor grupları ile ilişkiler kurmak, tüm spor dahil olma
aşamalarının merkezi bir parçasıydı ve başarılı bir şekilde başarıldı. Bu, engelli insanların spor
ve rekreasyonel aktiviteye geleceğe katılımını genişletmek ve sürdürmek için bir temel
oluşturuyor.

∼

ARKADAŞLIK KURMAK: Engellilerin yerel spor gruplarının programlarına ve faaliyetlerine
katılım kültürünü yerleştirmek için eğitim liderlerini, öğretmenlerini ve koçlarını hedef almak
için kasıtlı bir hedef belirlemek ve bu odağı sporun çeşitli aşamalarında sürdürmek dahil etme
projesi, çok aydınlanmış bir strateji olduğunu kanıtladı. Engelleri yıktı, mevcut yetenek ve olasılık
kavramlarını değiştirdi ve kurumsal tutumları daha iyi hale getirdi.

∼

STRATEJİK ETKİ: Uzun vadeli bir stratejinin yanı sıra güvenebileceğiniz uluslararası bir ortaklığa
sahip olmak, bu tür girişimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için yardımcı olacaktır.

∼

UYGUNLUK YAKLAŞIMLARI: Kurumlar arası yaklaşımlar, farklı paydaşlara (ebeveynler, bakım
kuruluşları, sağlık otoriteleri, yönetim organları ve spor grupları), hedef belirleme konusunda
katkıda bulunmalarına izin verir. Bu yaklaşım aynı zamanda aşılmaması gereken zorlukları ve
katılımın en üst düzeye çıkarılmasını sağlamıştır.

Son Sözler
Katılım ve entegrasyon, aynı alanda birlikte “yürüyen” kavramlardır: katılım, amaç, katılımın bir önceki
adımıdır. Bu anlamda, spor sadece bir araç değil aynı zamanda topluma katılımı teşvik etmenin bir
yoludur. Aileleri spor kulübünün bazı aktivitelerine dahil etmek (etkinlik organizasyonu, idare,
görevliler vb.) Veya hatta sporda olmanın avantajlarını arttırmak için onları yüzücüler olmaya ikna
etmek.

www.nautiliusproject.com
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BÖLÜM 2
Yüzme yoluyla zihinsel ve fiziksel refah

www.nautiliusproject.com
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Açılış açıklamaları
Önceki bölümlerde, fiziksel aktivitelerin ve özel bir formda yüzmenin, genel nüfus ve engelli kişiler
için özel yararlar sağladığı iddia edilmiştir. Bu bölümde özetlenen Nautilius ortaklarının deneyimleri
ve uygulamaları, belirli planlı yüzme faaliyetleriyle ilgili olarak hareketliliği veya bilişsel yönleri
etkileyen engelli kişilerin deneyimlerini özetlemeye hizmet edecektir. Bu deneyimler, yüzmenin hem
zihinsel hem de fiziksel refahı olumlu yönde etkilediğini, engellilerin hareket, esneklik ve genel
rahatlığı arttırdığını doğruladı.
Su benzersiz özelliklere sahiptir, bu nedenle bireyler beceri seviyelerine uyan temel motor
becerilerinin varyasyonlarını gerçekleştirme ve daha bağımsız nakliyeciler olmalarına yardımcı olma
fırsatına sahiptir.

Tabii ki, bu kılavuzun amacı genellemek değil, farklı ülkelerdeki belirli vakaların incelenmesi yoluyla
bu deneyimlerin bazı yönlerini bağlamsallaştırılmış bir anlayış sağlamaktır – projeye dahil olanlar.
Engelli bireylerin spor faaliyetlerine katılımı içinde, içeriğe duyarlı metodolojilerin ve tekniklerin
uygulanmasının yanı sıra engelli bireylerin sadece belirli bir grubu değil, bir bütün olarak toplumu da
içeren bir sosyal ve kültürel fenomeni göz önünde bulundurmanın önemi konusunda giderek artan
bir farkındalık vardır. Girişte tartışıldığı gibi, engelli kişilerin toplumuna dahil edilmesi uluslararası ve
Avrupa düzeyinde bir odak noktasıdır. Bu, her şeyden önce, etik bir konudur.

Geçtiğimiz yıllarda, artan ilgi, engelli kişilerde sağlığın teşvik edilmesinde fiziksel uygunluğun önemine
odaklanmıştır. sporda engelli insanlardan aktif katılımı kolaylaştırmak için özel bir taahhüdü teşvik
etmek. Bu katılım hem bireysel hem de toplumu olumlu bir şekilde etkileyecektir.

Yüzme özel referans ile, yaygın su egzersizleri ve su hareketi çeşitli şekillerde engelli kişiler için
rehabilitasyon ve terapötik Rekreasyon için fırsatlar dışarı tutun savundu. Çalışmaların sonuçları,
düzenli yüzme uygulamasının psikolojik ve fiziksel ton açısından önemli etkileri olduğunu
göstermektedir 16.

16
Tripp, F., Krakow, K. (2014). Subakut inme hastalarında suclu terapi yaklaşımının (Halliwick-terapi) fonksiyonel hareketlilik üzerine etkileri: randomize
kontrollü bir çalışma. ClinRehabil 28, s. 432 – 439
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Yüzme neden olabilir faydalarından bazıları özetlemek mümkündür, psikolojik ve fiziksel açıdan hem
de, aşağıdaki gibi 17:
PSİKOLOJİK VE ZİHİNSEL BAKIŞ AÇISI

FİZİKSEL PERSPEKTİF

Zihinsel gerginliği azaltır

Zayıflamış kasları güçlendirir

Düşmanlıkları önler

Eklem hareketliliğini korur ve arttırır

Anksiyete azaltır

Ağrı ve kas spazmlarını azaltır

Hayal kırıklığı önler

Dengeyi ve duruşu korur ve geliştirir

Bu tür faydalar yaygın olarak kabul edilse bile, yüzme yararları ile ilgili kanıtlar ve sonuçlar çoğunlukla
dağınık ve randomize aktivitelerden gelir. Dolayısıyla, bu kılavuzun temel amaçlarından biri, konuyla
ilgili farkındalığı arttırmak ve repertuara daha iyi uygulamalar eklemek için katkıda bulunmaktır.
Bir sonraki bölümde bazı yararlı bulgular ve öneriler önerilmiştir.

Bulgular ve Tavsiyeler
1.

Bireysel kişiselleştirilmiş etkinlikler ve programlar

Engelli Her kişinin belirli özellikleri vardır ve yeni ortamlara ve durumlara farklı tepki verir. Engelli
kişiler aynı tedaviden yararlanamaz, ne de faydaları aynıdır. Bir katılımcıya fiziksel becerilerini
geliştirebileceği ve aynı zamanda fiziksel aktivite yoluyla gelişimsel engellileri hafifletebileceği,
sağlığını geliştirebileceği ve daha az aktif yaşamın etkilerini azaltabileceği bireysel ve kaliteli eğitim
sunulabilir. Yüzmenin engelli kişinin başarıya ulaşmasını mümkün kıldığı ve öğrenmedeki başarının
genel olarak kişinin benlik saygısı ve özgüveni üzerinde olumlu bir etkisi olduğu da eklenebilir.
Öğrenme ile olumlu bir deneyim yaşam boyu edinimi ve bilgi ve becerilerin yükseltilmesi için hayati
teşvik olduğunu gösterir
2.

Uygun tesisler

Yüzme programlarının engelli kişilerin uygun tesisleri elden çıkarması için tasarlanması önemlidir. Bu
konum, personel, erişilebilirlik, su sıcaklığı ve eğitmen yeterlilik içerir. Özellikle:

17

Kaynak: S. Saxena, M. Van Ommeren, K. C. Tang & T. P. Armstrong (2005) Ruh sağlığı fiziksel aktivitenin faydaları, Ruh Sağlığı Dergisi,
14: 5, 445-451
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Su sıcaklığı: katılımcı konfor ve herhangi bir su faaliyetlerinin genel başarısında önemli

∼

faktörlerden biridir. Küçük çocuklara ve yaşlı yetişkinlere daha fazla dikkat etmek gerekir. Dünya
Sağlık Örgütü, su sıcaklıklarının genel olarak 26 ila 30 °C arasında olması gerektiğini belirtirken,
çok gençlere veya engelli kişilere öğretmek için 29 ila 31 °C arasında daha yüksek bir sıcaklık
arzu edilir;
Yer: makul bir sürüş mesafesi düşünmek gerekir, ve erişilebilir otopark ile, düzenli katılımını

∼

sağlamak

için. Tesis konumu garanti engelli kişilere erişim için bir göz olmalıdır

Personel: samimi ve davetkar bir atmosfer sağlamak için çağrılır; aquatics personeli, bireylerin

∼

ihtiyaçlarını karşılayan güvenli ve etkili bir program sağlamak için iyi eğitilmiş ve
sertifikalandırılmalıdır. Sucul fitness uzmanı, grup egzersizi, küçük grup eğitimi veya kişisel
eğitim için güvenliği, etkinliği ve keyfi garanti etmek için önemlidir.

3.

Teknik

Özel duruma en iyi uyum sağlayan yüzme tekniklerinin uygulanması ve uyarlanması da hayati önem
taşımaktadır.
∼

Halliwick yüzme teknikleri: birçok Avrupa ülkesinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve çok özel
ilkeleri takip etmektedir:

∼

o

Bireysel yaklaşım;

o

Kişisel bire bir temas;

o

Yüzücülerin bağımsızlığı.

Bu tekniği uygularken, her yüzücü her zaman öğrenciyi çok tanıyan ve öğretmeyi belirli
duruma göre ayarlayabilen kişisel eğitmen ile bire bir çalışmaktadır. Halliwick teknikleri farklı
engelli kişilerde (fiziksel, bilişsel veya her ikisi de) çok etkilidir.

∼

Yüzen platformlar: Engelli ve engelli insanlar için fiziksel ve sosyal becerileri ve
özgüvenigeliştirmeye yardımcı olan, yüzmeyi öğrenen bir tekniktir. Yüzen platformlar,
katılımcıların suda güvende hissetmelerini, derin su korkusunun üstesinden gelmelerini ve
dersin tadını çıkarmalarını sağlamak için kullanılır.

∼

Uyarlanmış su eğitmenleri, öğrencilerine talimat vermek için genellikle çok çeşitli öğretim
araçları kullanacaktır. Yüzer platform görme bozukluğu olan katılımcılar için de yararlıdır.
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Farklı engellilerin uygulanması ve sonuçları
Engelli bireylere su aktiviteleri öğretmek için her zaman başarılı olan benzersiz bir yöntem yoktur.
Bununla birlikte, belirli durum ve ihtiyaçlara göre tek başına veya kombinasyon halinde farklı
yöntemler kullanmak mümkündür. Engelli katılımcıları olan eğitmenlerin, örneğin daha küçük sınıf
boyutlarına sahip olmaları gerekebilir. Fiziksel boyut, yaş, zihinsel ve fiziksel gelişim aşamaları gibi
diğer sağlık durumlarıyla birlikte bazı bireysel özellikler, geleneksel yüzme sınıflarında yüzmeyi
öğrenmeyi katılımcı için başarılı hale getirmek için özel uyarlamalar veya zaman ayarlamaları
gerektirebilir. Bireylerin birbirleriyle nasıl farklı olduklarını anlamak ve bu farklılıklara uyarlanabilecek
uygun bir talimat ve teknikler oluşturmak önemlidir. Ana hedeflerden biri, katılımcıların derslerden
olumlu bir deneyime sahip olabilmesidir. Farklı engellilerin özel yönleri aşağıdaki gibi özetlenmiştir 18:

ASD OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUĞU (ASB)

DOWN SENDROMU

ASD, önemli sosyal, iletişim ve davranışsal
zorluklarla karakterize yaygın gelişimsel bozukluğu
içeren daha yaygın bir terimdir.
Asd'li çocuklar sucul bir programa katılımdan büyük
ölçüde yararlanabilir: otizmli çocukların yaşamları
boyunca kullanılabilecek becerileri öğrenmelerine
yardımcı olarak sağlık, sağlıklı yaşam ve özgüvenini
teşvik edebilir. Şimdiye kadar, yüzmeyi öğrenen
programların asd'li kişilere nasıl fayda sağlayacağını
küresel bir şekilde belirlemek için sınırlı araştırma
vardır: daha fazla program ve uygulamaya ihtiyaç
vardır.

Yüzme, aynı zamanda bir doktor anlaşması
olduğunda Down sendromlu kişiler için de yararlı
olabilir. Down sendromlu kişiler tarafından düzenli
yüzme dersleri, işlevlerinin iyileştirilmesi için önemli
bir role sahip olabilir ve zihinsel engelli kişilere de
yardımcı olur.
Zihinsel engellilik düzeyini, katılımcıların yaşlarını ve
fiziksel bozukluğu değerlendirmek ve dengelemek
önemlidir.
Down sendromlu kişilerin düşük bir dikkat düzeyine
sahip oldukları dikkate alınmalıdır: öğrenme süreci
öğretmenden daha fazla zaman ve daha fazla sabır
gerektirir.

MULTİPL SKLEROZ

AMPUTE
Yüzme, uzuvları kaybeden kişiler tarafından arzu

Multipl skleroz, hastaların hem fiziksel hem de

edilen bir aktivitedir. Amputasyon geçiren kişilerin

zihinsel durumlarını etkileyen merkezi sinir sistemi

Paralimpik oyunlarındaki rekabet, bu tür engellere ve

hastalıklarından biridir. Merkezi sinir hastalıkları

rekabetçi ortamlara katılma olanaklarına karşı tutum

arasında büyük bir prevalans oranına sahiptir.

ve davranış değişimine yardımcı olur. Bununla

Sucul terapinin kullanımı, farklı nedenlerle multipl

birlikte, yüzme aktivitelerini gerçekleştirmek için

sklerozlu bireyler için olası bir müdahale olarak

sadece işlevsellik veya olanakların ötesinde, benlik

incelenmiştir: sıcak su, hastanın daha kolay hareket

kimliği, sosyal kimlik ve olumsuz duygulanımın da

etmesini sağlar, hareketler karadan daha rahattır

katılımı etkileyebilecek koşul olarak dikkate alınması

ve kan dolaşımı daha iyi olur.

gerektiğini belirtmek önemlidir.

18
Kaynak: Katja Roj, Jurij Planinšec, Majda Schmidt, Fiziksel engelli öğrencilerde yüzme aktivitelerinin yüzme becerilerinin gelişimine
etkisi-Örnek Olay, yeni eğitim incelemesi, 46(4):2016
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Iyi uygulama vaka çalışmaları
Takip eden ızgaralar, Nautilius ortakları tarafından düzenlenen ve özellikle engelli kişilere hitap eden
yüzme ile ilgili iki vaka çalışmasının kısa özetlerini sağlar. Bu örnekler kapsamlı değildir ve bu alanda
tam ve kapsamlı bir Gözden kaçırmayı temsil etmemektedir: bu proje içinde başarıyla uygulanan
girişimlerin ve projelerin olasılıklarına daha yakından bakmaktadırlar.
Özellikle: Essenia Uetp (İtalya) iyi uygulamaları toplarken, Apdv Murgano (İtalya), Pieria ortaöğretim
Müdürlüğü (Yunanistan), Asterias (Yunanistan), Edirne Gençlik ve Destek Engelliler Derneği (Türkiye)
ortakları iyi uygulamalarını aşağıda gösterildiği gibi açıklamakta ve seçmektedir.

HİDORTERAPİ VE BİREYSEL DENEYLER
Organizasyon
Adı

Asterias swimming club, Katerini, YUNANİSTAN
Engelli yüzücüler için hidroterapi ve kişisel yüzme dersleri

Uygulama alanı

Engelli yüzücüler

Uygulama Dönemi

2016-2018

Hedefler

Sosyalleşmek, spastisiteyi azaltmak, eklem gücünü ve hareketliliğini artırmak,
Sudaki güvenliği artırmak, fiziksel aktiviteyi artırmak .

Hedef grup

15-20 engelli yüzücüler

Kısa özet

apalı yüzme havuzu, su sıcaklığı >28,5 oC, haftada bir

Uygulanan metodoloji
sonuçlar

Doktor talimatlarına göre. Temel olarak germe ve güçlendirme egzersizleri ve
temel yüzme becerileri
Esneklik ve eklem hareket aralığı ile sonuçlanır, mukavemet ile sonuçlanır,
yüzme becerileri kurulur.
YÜZME SINIFI

Organizasyon

Asterias swimming club, Katerini, YUNANİSTAN

Adı

Engelli çocuklar için yüzme dersleri yüzme sınıfına dahil olmak

Uygulama alanı

Engelliler çocuklarla

Uygulama Dönemi

2016-2018

Hedefler

Artış- kendine güven,saygı, güven, temel yüzme becerileri, temel ihtiyaçlarını
karşılamak için bilgi, sınıfında kaynaştırma artırmak kendini.

Hedef grup

Fiziksel veya zihinsel engelli ayaktan çocuklar, 50'den fazla.

Kısa özet
Uygulanan metodoloji
sonuçlar
www.nautiliusproject.com

Kapalı yüzme havuzu ,sıcaklık > 28,5 °C, Bazı durumlarda sınıfta kişisel
öğretim, birden fazla öğretmenle sınıf öğretimi, 1 öğretmen / 6-8 çocuk.
Çocuklarda yüzme öğretiminin genel ilke ve yöntemleri, bireysel ihtiyaç ve
becerilere göre buna göre modifiye edilmiştir.
Hedeflere ulaşıldı, yüzmeye katıldı.
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YÜZME DERSLERİ
Organizasyon

Directorate of Secondary Education of Pieria, YUNANİSTAN

Adı

Engelli öğrenciler için yüzme dersleri (Ortaöğretim öğrencileri)

Uygulama alanı

Engelli öğrenciler

Uygulama Dönemi

2016 – 2017

Hedefler

Yüzmenin temel becerilerini öğrenir, günlük yaşam aktivitelerini uygular,
fiziksel aktiviteyi arttırır, sosyalleşir.

Hedef grup

öğrenciler Ayaktan engellilerle

Kısa özet

Kapalı yüzme havuzu, sıcaklık > 28,5°C, kişisel öğretim, 16 ayaktan öğrenci,
haftada bir gün, ders başına 2 saat, 12 ders.

Uygulanan metodoloji

Kişisel öğretim

sonuçlar

Öğrenciler nefes almayı, yüzmeyi ve itmeyi öğrenirler, sosyalleşmeyi arttırırlar

Aşağıdaki video ,yerel yüzme havuzunda Katerini’deki (YUNANİSTAN)Pieria Orta Öğretim Müdürlüğü
tarafından

düzenlenen,çocuklar

için

kapalı

yüzme

grubu

etkinliklerinden

bazı

örnekleri

içermektedir.Gençlere yönelik farklı teknikler ve eğitim türleri gösterilmiştir.İlgili kişilerin,özellikle
küçüklerin gizliliğini korumak için video kareleri bulanıklaştırılmıştır
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YÜZME REFAHI
Organizasyon
Adı

Edirne Olympic Swimming Pool
Yüzme Yoluyla Refah

Uygulama alanı

Herhangi bir seviyedeki havuzlar

Uygulama Dönemi

Salı-Çarşamba- Perşembe-CUMA 15.00 ten 16.00 ya kadar

Hedefler

Yüzme dersleri ile katılımcıların zihinsel ve fiziksel refahını arttırmak

Hedef grup

Engelli kişiler, yaş 8-25

Kısa özet

Uygulanan metodoloji
sonuçlar

Yüzme yoluyla bireylerin zihinsel ve fiziksel refahını destekler. Amaçlar:
-dinlenmek
- temel güvenlik ve hijyen kuralları konusunda deneyim kazanmak
- öğrenin ve yüzme becerilerini egzersiz
- su içinde ve dışında kendine güven inşa
- temel ihtiyaçları için önemli olan gerekli becerileri geliştirin
- ağrıyı azaltarak günlük yaşamı geliştirin hareketlilik gücünü ve dayanıklılığını
artırın
- oyun ve eğlenin
- işbirliği ve sosyal becerileri geliştirmek
Haftada 4 gün, ders başına 40-60 dakika. Programın içeriği ve uygulama yüzme
konusunda uzmanlaşmış sertifikalı öğretmenler için yapıldı
sonuçlarçocukların zihinsel ve fiziksel refahının artırılması, etkinliklere katılım
ve bilgi edinme yoluyla.

EĞİTMEN KURSU VE EĞİTMENLER
Organizasyon
Adı

ASD.V. MURGANO
FINP eğitim kursu

Uygulama alanı

Engellilerle insanların yüzmesi

Uygulama Dönemi

Antrenörler için tam daldırma eğitim kursu

Hedefler

Eğitmenler için patent sorunu

Hedef grup

Yüzme eğitmenleri

Kısa özet

Yüzme eğitmeni için özel eğitim kursu

Uygulanan metodoloji

Yüzme havuzunda teori artı uygulama

sonuçlar

www.nautiliusproject.com

Stajyerler final sınavını geçti ve lisans aldı
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Sonuç açıklamaları
Yüzmenin engelli kişiler için son derece önemli bir etkinlik olduğunu ve mümkün olduğunca sık
uygulanması gerektiğini teyit etmek mümkündür.
Özetle, Nautilius projesi içindeki deneyimler, kapsayıcı bir ortam ve anlamlı kişilerarası ilişkiler ile
karakterize edilen sakatlık spor bağlamlarının çok çeşitli olumlu gelişimsel sonuçlara yol açabileceğini
göstermektedir.
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BÖLÜM 3
Okulda Spor: engellilerin dahil edilmesi aracı
olarak yüzmeyi teşvik etmede eğitimin rolü

www.nautiliusproject.com

42

NAUTILIUS PROJESİ – PROJE 590858 – ANLAŞMA NO 2017-3092/001-001 ERA-SMCOPA - SPORUN DEĞERİ HAKKINDA İYİ UYGULAMALAR REHBERİ

Sonuç açıklamaları
Öğrenciler yaşam kalitesine ulaşmak için hemfikir fiziksel ve psikolojik tüm yönlerini içeren bir refah
perspektifine göre, birçok yönden spor yarar. Spor hazırlamak ve hala akranları ile zaman var
eğlenceli bir ortam zevk gerçek dünya için beceri kazanmak için gençlere yardımcı olur. Bir sporun
alınan kısmının başlıca faydaları şunlardır: artan sağlık, daha yüksek benlik saygısı ve riskli davranış
insidansının azalması. Bu aynı faydalar, bu kılavuzun önceki bölümlerinde belirtildiği gibi, spora
katılan engelli kişiler için de geçerlidir. Özellikle yüzme dayanıklılık, kas gücü ve kardiyovasküler
fitness oluşturur. Yaralanmaların diğer spor aktivitelerinde olduğu kadar kolay oluşmadığı ve
faydalarının da engelli kişiler için çok fazla olduğu bir faaliyettir.

Birleşmiş Milletler engelli Hakları Sözleşmesi, engelli çocukların sosyal yaşam ve faaliyetlere katılım
için diğer çocuklarla eşit haklara ve erişime sahip olmalarını sağlamayı belirtir:

1.

Taraf Devletler, engelli çocukların tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam olarak
yararlanmalarını sağlamak için gerekli tüm önlemleri diğer çocuklarla eşit olarak alacaktır.

2.

Engelli çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararlarını ön planda dikkate alarak
karar vermelidir.

3.

Taraf Devletler, engelli çocukların, kendilerini etkileyen tüm konularda görüşlerini özgürce ifade
etme, yaş ve olgunluk derecelerine uygun olarak, diğer çocuklarla eşit olarak değerlendirilme
ve bu hakkın farkına varmak için engellilik ve yaşa uygun yardım sağlama hakkına sahip
olmalarını sağlayacaktır 19.

Bu nedenle, okul sistemindeki faaliyetler de dahil olmak üzere oyun, eğlence, eğlence ve spor
aktiviteleri garanti edilmeli ve korunmalıdır. UNESCO'nun onayladığı gibi, okuldaki spor programları
bireylerin gelişimini etkileyebilir 20. Sporun olumlu Gençlik ve kişisel gelişim üzerindeki etkileri 21. İyi
vatandaşlığı teşvik etmede kilit rol oynar; liderlik, sosyal ve çatışma çözme becerilerini geliştirmek;
olumlu akran ilişkileri geliştirmek; sağlığın Teşviki ve geliştirilmesi; kurallar normlarını ve değerlerini
öğretmek; olumlu benlik saygısı ve öz-değeri teşvik etmek; antisosyal davranışı azaltmak ve
marjinalleşmiş gençleri meşgul etmek22. Rağmen, Avrupa genelinde biz engelli öğrencilere bakın,
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf
Riitta-Leena Metsäpelto, Lea Pulkkinen. Ders dışı araştırmaların sosyo-duygusal davranış ve orta çocuklukta okula ulaşmadaki yararları: Journal
Educational Research. 2014; 6: sayfa 10-33
21
Linver M.R., Roth J.L., Brooks-Gunn Ergenlerin kalıplarının organize etkinliklere katılımı: Diğer etkinliklerle birleştirildiğinde spor en iyisi midir? Dev
Psychol. 2009; 45: 354-367.
22
Ibidem
19
20
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özellikle spor faaliyetlerine öğrencilerin katılımı zayıflıkları fark edilebilir 23. Bu nedenle, özellikle
engelli öğrenciler için özel bir odaklanma ile bile sporla ilgili belirli faaliyetleri tasarlamak ve
uygulamak önemlidir.

Spor programları tipik bir okul programından farklıdır ve okullar uygulamalarında zorluklarla
karşılaşabilir. Özellikle seçilen spor aktivitesi yüzerken, hem okullar hem de aileler için normal günlük
rutinde bir değişiklik anlamına gelir. Örneğin, ailelerin yüzme derslerine ulaşım ayarlamaları gerekir,
çünkü genellikle okulların havuzu yoktur, bu nedenle yüzme havuzu merkezine taşınmak gereklidir.
Bu faktörler tüm paydaşları etkiledi. Swim öğretmenler ve dernekler / merkezleri yanı sıra okullar
böylece bu tür faaliyetlerin sorunsuz çalışmasını sağlamak için yapılan ayarlamalariçin davet edilir.

Katılımı geliştirmek ve engelleri aşmak
Spor, tüm yeteneklerin (özel ya da değil) ve tutumların öğrencileri arasında bir kültürün olumlu
rekabet gücünü ve başarısını teşvik etmek için özel bir araçtır. Çoğu ülkedeki çocuklar okullarda
günde birçok saat geçirirler, bu nedenle okullar, okul sporlarını, etkinlik kulüplerini ve diğer
yapılandırılmış ve yapılandırılmamış boş zaman etkinliklerini uygulayan kapsamlı bir etkinlik planı
sunmalıdır. Sosyal katılım ve spor katılımı Alanında Avrupa önceliklerini de yerine getirerek, daha iyi
bir katılım ve katılım sağlamak için spora katılma konusunda güven duymayan öğrencilere özel destek
ve dikkat gösterilmelidir. Özellikle, engelli öğrencilere veya özel eğitim ihtiyaçları olanlara katılmanın
engellerini aşmak ve okulda spor yapmaktan zevk almak için yardımcı olmak önemlidir. Katılan
okullar, spor merkezleri ve paydaşlar için, Avrupa çapında farklı ve geçerli yaklaşımlardan, bu
engellerin üstesinden gelen programlar ve faaliyetlerle zaten bir araya getirilmiş ve başarılı olmak
mümkündür

Nautilus partnerlerine göre, haftada en az üç seanslık bir eğitim sıklığı engelli olmayan gençlerde
kardiyorespiratuar fitness geliştirmek için tavsiye edilir. Öte yandan, engelli çocuklar ve ergenler için
haftada bir veya iki seans da etkileri teşvik etmek veya sürdürmek mümkündür. Planlama
faaliyetlerinde, bu arada ailelerin ihtiyaçlarını da hesaba katmak önemlidir.

Katılan tüm paydaşlar arasındaki başarılı ilişkiler özellikle önemlidir ve paylaşılan bir anlayışa
23

Eccles JS, Barber BL, Stone M, Hunt J.Ders dışı etkinlikler ve ergen gelişimi.Sosyal Konular Dergisi.2003; 59:sayfa 865-889'da
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dayanmaları gerekir. Onlar spor kurtarıcı, programın okulu, öğrenci grubu ve aileleri içerir. Tabii ki,
her spor programı tasarımı ve teslimatı her okula uyarlanmalıdır. Bu arada, genel olarak yararlı
olabilecek bir spor-okul ilişkisinin anlaşılması ve oluşturulmasında temel unsurlar vardır.
Neler yapılabileceğinin kısa bir listesi:

Okullar (öğrencilerini daha iyi tanıyan)
∼ Nüfusları ve hedefleri hakkında net bilgi sağlayın;
∼ Projenin gözlem ve değerlendirmesini, projenin öğrenciler için spor sunumunun
iyileştirilmesi üzerindeki etkisini değerlendirmek için açık bir şekilde tasarlayın;
∼ Düzenli onların öğretim ve koçluk sürekli iyi olmasını sağlamak için uzman öğretmen
ve/veya spor antrenörleri çalışmalarını izlemek;
∼ Faaliyetlerin

öğrencilerin

bireysel

ihtiyaçlarına

göre

planlandığından

ve

uyarlandığından emin olun;
∼ Müfredat dışı sporda katılımcı olmayanları tanımlayın ve katılımlarını teşvik etmek için
ek faaliyetler sağlayın;
∼ Tüm öğrencilerin, özellikle de engellilerin sağlığını ve refahını teşvik etmek için
ebeveynler ve ailelerle yakın bir şekilde çalışın.

Spor merkezleri
∼ Yapılandırılmış bir profesyonel program planlamak ve sunmak için uzman personel
istihdam;
∼ Yapılandırılmış personel eğitimi ve değerli faaliyetler elde etmek için ortaklıkları tercih
edin ve diğer gerçeklerle birleşin;
∼ Yerel topluluğa katılımı maksimize etmek;
∼ Üstesinden düşük güven ve zayıf motor Beceri geliştirme;
∼ İletişim ve sosyal engellerin üstesinden gelmek.
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İlgili paydaşlar
∼ Okulda yüzme uygulamasını değerlendirir;
∼ Zaman içinde okulda yüzme faaliyetlerinin etkisini izlemek;
∼ Performans yüzme iyileştirilmesi, öğrencilerin katılımını izlemek;
∼ Sağlık ve refahı teşvik etmek.

İyi uygulama vaka çalışmaları
Nautilius ortakları yıllar boyunca uyguladık, okullar ve öğrenciler dahil çeşitli yüzme programları.
Elde edilen metodolojiler ve sonuçlar ile bu deneyimlerden bazıları aşağıdaki ızgaralarda
özetlenmiştir.
Essenia Uetp (İtalya) iyi uygulamaları toplarken, Apdv Murgano (İtalya), Pieria ortaöğretim Müdürlüğü
(Yunanistan), Asterias (Yunanistan), Edirne Gençlik ve Destek Engelliler Derneği (Türkiye) ortakları iyi
uygulamalarını aşağıda gösterildiği gibi açıklamakta ve seçmektedir.

VOCATIONAL and SENIOR HIGH SCHOOL
Organizasyon

Directorate of Secondary Education di Pieria, Katerini, YUNANİSTAN

Adı

Halliweek yönteminin uygulanması

Uygulama alanı

Öğrenciler engellilerle

Uygulama Dönemi

2014-2016

Ortak

Özel Meslek Lisesi ve Katerini Kıdemli Lisesi (Yunanistan)

Hedefler

Sosyalleşmek, spastisiteyi azaltmak, fiziksel aktiviteyi artırmak

Hedef grup

Engelli 5 öğrenci-tekerlekli sandalyede 3 öğrenci

Kısa Özet
Uygulanan metodoloji

Küçük kapalı yüzme havuzu, su sıcaklığı > 30o C, haftada bir, 2 öğretmen, 5
çocuk
Halliweek metodu

sonuçlar

Spastisiteye kısa dönem sonuçları
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ORTAÖĞRETİM
Organizasyon

Directorate of Secondary Education di Pieria, Katerini, YUNANİSTAN

Adı

Engelli öğrenciler için yüzme dersleri

Uygulama alanı

Engelli öğrenciler

Uygulama Dönemi

2016-2017

ortak

Katerini, Asterias Spor Kulübü-yüzme Bölümü Mesleki Eğitim ve Öğretim
özel Laboratuvarı
Yüzmenin temel becerilerini öğrenir, günlük yaşam aktivitelerini uygular,
fiziksel aktiviteyi arttırır, sosyalleşir.
Ayaktan engelliler öğrencilerle

hedefler
Hedef grup
Kısa özet
Uygulanan metodoloji
sonuçlar

Kapalı yüzme havuzu, sıcaklık > 28,5 °C, kişisel öğretim, 16 ayaktan öğrenci,
haftada bir gün, ders başına 2 saat, 12 ders.
Kişisel öğretim
Öğrenilen nefes alma, yüzen ve itici, artan sosyalleşme.
ORTAOKUL

Organizasyon

Directorate of Secondary Education di Pieria, Katerini,YUNANİSTAN

Adı

Engelli öğrenciler için Beden Eğitimi sınıfının bir parçası olarak yüzme

Uygulama alanı

Öğrenciler engellilerle

Uygulama Dönemi

2009 dan bugüne kadar

Ortak

Katerini özel İlköğretim Okulu, Pieria İlköğretim Müdürlüğü, Asterias Spor
Kulübü-yüzme Bölümü, Katerini Belediyesi ve Pieria bölge birimi

Hedefler

Spazm azaltmak, fiziksel aktivite artışı, nefes, dalış öğrenmek

Hedef gruplar

Öğrenciler ayaktan engellilerle

Kısa özet

Kapalı yüzme havuzu, kişisel eğitim, > 80 çocuklar

Uygulanan metodoloji

Kişisel öğretim

sonuçlar

Öğrenilen nefes alma, yüzen ve itici, yıllık yüzme festivaline katıldı.
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İLKOKUL
Organization
Adı

Directorate of Secondary Education di Pieria, Katerini, YUNANİSTAN
Engelli çocuklar için Pieria ilkokullarında yüzme dersleri okul sınıfına dahil
olan çocuklar

Uygulama alanı

Öğrenciler engellilerle

Uygulama Dönemi

2008 dan bugüne kadar

ortaklar
hedefler
Hedef grup

Okul sınıflarında engelli öğrencilerin yer aldığı Pieria İlköğretim okulları,
Pieria İlköğretim Müdürlüğü, Asterias Spor Kulübü-yüzme Bölümü, Katerini
Belediyesi ve Pieria bölge birimi
Öz saygı, benlik saygısı, suya olan güveni artırın, temel yüzme becerilerini
öğrenin ve temel ihtiyaçları karşılamayı öğrenin, sınıfa dahil olmalarını
artırmak
Öğrencler ayaktan engellilerle

Uygulanan metodoloji

Kapalı yüzme havuzu, kişisel öğretim, (engelli 1 veya 2 öğrenci dahil) 18 ila
25 öğrenci için 2 ila 3 öğretmen ile sınıf öğretimi, engelli 150'den fazla çocuk
son on yılda katıldı.
Kişisel öğretim

sonuçlar

Belirlenen hedeflere, yıllık yüzme festivaline katılım sağladı.

Kısa özet
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ANY SCHOOL LEVEL
Organizasyon

APD Murgano, Enna, İTALYA

Adı

Okul yüzme havuzuna gider

Uygulama alanı

Herhangi bir seviyedeki okullar

Uygulama Dönemi

Okul yılı

ortak

Yerel Belediye olabilir

hedefler

Öğrencilerin yüzmeyi öğrenmesine izin verin

Hedef grup

Öğrenci yaşları 3-18

Kısa özet

Yapılandırılmış yüzme kursları

Uygulanan metodoloji

Pratik-İtalyan yüzme Federasyonu'na göre

sonuçlar

Yüzmede yeterliliklerin nihai başarısı (farklı seviyeler)

yorumlar

Bu faaliyette istihdam edilen eğitmenler, engelli öğrencilere öğretmek için
belirli bir patent ile belirli ve tanınmış bir lisansa sahip olmak zorundadır

Aşağıdaki video, ASD Murgano, Enna (İtalya) tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, okuldan
yüzme sınıfına giden öğrencilerle tipik bir okul gününü göstermektedir. İlgili kişilerin gizliliğini ve
anonimliğini korumak için, özellikle küçükler, video kareleri bulanıktır
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HİDROTERAPİ
Organizasyon

Asterias yüzme kulübü

Adı

Engelli yüzücüler için hidroterapi ve kişisel yüzme dersleri

Uygulama alanı

Engelli yüzücüler

Uygulama Dönemi

2016 ile 2018 arası

hedefler
Hedef grup

Sosyalleşin, spastisiteyi azaltın, eklem gücünü ve hareketliliğini artırın,
Sudaki güvenliği artırın, fiziksel aktiviteyi artırın.
15-20 arası yüzücü ve engelliler

Kısa özet

Kapalı yüzme havuzu , su sıcaklığı >28,5°C, haftada bir kere

Uygulanan metodoloji

Temel olarak germe ve güçlendirme egzersizleri ve temel yüzme becerileri

sonuçlar

Esneklik ve eklem hareket aralığı ile sonuçlanır, mukavemet ile sonuçlanır,
yüzme becerileri kurulur.

SPORT ÖĞRENCİLER VE AİLELERİ
Organizasyon

Edirne Gençlik ve Engellileri Destekleme Derneği, Edirne (TÜRKİYE)

Uygulama alanı

Futbol sahası ve spor salonu
Okulun kafesinde toplantı
Edirne Olimpik Yüzme Havuzu
Öğrenciler ve Aileleri

Uygulama Dönemi

Nisan 2018

Adı

hedefler
Hedef grup
Kısa özet

www.nautiliusproject.com

Spor etkinliklerinde öğrencilerin bilgi ve becerilerini arttırmak
Ebeveynlere destek
Engelli insanlar / öğrenciler yüzmeyi öğrenebilirler.
Bu merkezden 18 futbolcu öğrenci
Engelli öğrencilerin 18 Veli
Paralimpik yüzücü Bayan Özge ÜSTÜN
Sosyal entegrasyonu ve çatışmayı geliştirin
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Yukarıda bahsedilen iyi uygulamalar, tüm Avrupa coğrafi bölgesini kapsamaz, ancak yalnızca bazı
yerlerin

anlık

görüntüsünü

temsil

etse

de,

bu

uygulamalar,

okulların

müfredatlarında

uygulayabilecekleri Olası önlem ve faaliyetlerden birini temsil eder. Sonuçlar mevcut literatüre üç
ana yolla katkıda bulunur. İlk olarak, okul sporu uygulamasının engelli ve/veya engelli çocuklar
arasında etkinlik düzeyleri için fırsatları etkileyebileceğini gösterirler. İkincisi, bu uygulamalar okul
öğrencileri ve toplum arasında fiziksel aktivite ve spor fırsatları ile ilgili politika değişikliklerini
bilgilendirebilir. Örneğin, spor merkezleri gibi topluluk ortaklarıyla ortak programlamanın verimli bir
şekilde sonuçlanabileceğini gösteriyorlar. Okul, yerel yönetim, toplum temelli kuruluşlar, spor
merkezleri arasındaki ortaklıklar daha fazla fırsat yaratabilir.

Sonuç açıklamaları
Fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi halk sağlığı önceliğidir. Spor ve fiziksel aktivite çok sayıda faktörden
etkilenen çok yönlü bir konu olduğundan, çocukların ve ergenlerin spor aktivitelerinde aktif oldukları
(veya olmadıkları) belirli bağlamları dikkate almak gerekir. Bu bölümde yapıldığı gibi, bilgi ve
deneyimleri sentezlemek, hem okul hem de spor merkezlerine bu alandaki çocukların fiziksel aktivite
seviyelerini arttırmada ilham vermeye yardımcı olabilir ve engelli kişilere özel bir odaklanma
sağlayabilir.
Bu derlemenin amacı, çocuk ve ergenlerin okulda yüzme gibi spor aktivitelerini incelemek ve fiziksel
ve zihinsel refahı üzerindeki faydaları, engelli bireylerin faydalarına özel bir referansla
değerlendirmektir.
Son olarak, okulların programlarının merkezi bir yönü olarak çocuk ve ergenlerin spor aktiviteleri
seviyelerine fayda sağlamak için sosyal desteği artırmak için paydaşlarla yöntem ve işbirliğini
Tanımlamaları önerilir.
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Tartışma ve program uygulama
kuralları
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Bu kılavuzda sağlanan unsurların niteliksel doğası göz önüne alındığında, verilerimiz tüm ülkeleri
kapsamadığı veya tüm görüşleri temsil etmediği için sonuçlar genelleştirilemez. Bununla birlikte, bu
çalışma hala ülkeleri ve diğer yüzme girişimlerini bilgilendirebilir ve yüzücüler için genel olarak
iyileşmeye yol açabilir.
Bu nedenle, önemli olacaktır:

Toplum temelli spor ve yüzme
programlarının farklı bağlamlarda
aktarılabilirliğinin kapsamı
Entegrasyon ve içerme kavramlarının
pratikte görülüp görülmediğini ve nasıl
görülebileceğini belirlemek için bu tür spor
etkinliklerini ve girişimlerini incelemek, aynı
zamanda bu tür programları uygulamak için
yönergeler sağlar
Teorik ilkelerin ve kılavuzların pratikte nasıl
gerçekçi bir şekilde uygulanabileceğini
gösterir.
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Röportaj
Türk yüzme şampiyonu Özge Üstün ve
Antrenörü Behlul Alizadeh'le
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Özge Üstün Edirne (Turkiye) de engelli bir yüzücüdür. Parayüzme Türk ekibinin bir üyesidir.Özge
ÜSTÜN’ün Nautilius prjesinde yer almasından guru duyuyoruz.Proje Ortağı Edirne Gençlik ve
Engellileri Destekleme Derneği ,Aynı zamanda Özge ‘nin yüzmeye başladığı yüzme merkezidir.Onun
uluslarası Turnavası 2016 yılındadır.O zamandan beri Uluslarası düzeyde farklı Şampiyonluklarda
yarıştı ve başarılı oldu
Kendisine Parayüzme sporcusu olarak yaşadığı deneyimler hakkında soru sorduk.İşte söylemek
istediği şeyler;

Yüzmeye nasıl başladın?
Ben 16 yaşındayken bir doktor tavsiyesi sonra yüzmeye başladım Benim durumumda bana yardımcı
olacak bu spor aktivitesine başlamamı önerdi. Edirne'de (Türkiye) başladım ve 2016 yılında yüzücü
olarak ilk uluslararası ilk çıkışımı yaptım

Hayatınızı nasıl etkiledi (fiziksel, duygusal, sosyal, ekonomik,...)?
Yüzmeye başlamak bana birçok yönden yardımcı oldu ve hayatımda birkaç ve olumlu etkisi oldu.
Sadece bazıları seçmek kolay değil: onlar birbirine bağlı ve her bir bütün olarak benim günlük rutin
yanı sıra hayatımda alakalı bir şey getiriyor. Her şeyden önce, yüzme bana yeni arkadaşlar yardımcı
olur, ağımı genişletmek, ve benim sosyal becerilerini artırmak. Sonuç olarak, yüzme özgüvenimi
arttırır: yeni yetkinlikleri ve yetenekleri keşfetmek doğal bir başarı, gurur ve kimlik duygusu sağlar. Ve
kendiniz hakkında daha iyi hissediyorum, daha büyük olasılıkla yaşam ve gelecek hedeflerinizi olumlu
bir bakış var. Gerçekten de, yüzme hem zihinsel hem de fiziksel sağlık için birçok fayda sağlar ve ben
de fiziksel olarak farklı yönlerde daha iyi hissetmeye başladım. Yüzme ile olan bağlılığım hakkında
olumsuz bir yönü tespit etmek zorunda kalırsam, ekonomik yönleri ilgilendiren şey olabilir:
Profesyonel sporlarla ilgili maliyet özellikle yüksek olabilir: mayodan vitaminlere kadar herşey

Yüzme başarılarınızdan sonra yerel toplumun size karşı tutumu değişti mi?
Benim kişisel deneyim için, yüzme iki yönlü bir sokak olmuştur: o da bana ve yerel toplum yararlanır.
Bana doğru yerel toplum benim performansları hakkında çok şaşırdı ve benim başlangıç fiziksel
durumuna rağmen yüzen ve yüzme yetenekleri ulaşmak nasıl çok takdir edildi

www.nautiliusproject.com

55

NAUTILIUS PROJESİ – PROJE 590858 – ANLAŞMA NO 2017-3092/001-001 ERA-SMCOPA - SPORUN DEĞERİ HAKKINDA İYİ UYGULAMALAR REHBERİ

Yüzme

taşıyıcınızın

bitiminden

sonra

geleceğinizi düşündünüz mü?
Evet, Üniversitede Sosyoloji öğrencisiyim. Bu
çalışma alanında, özellikle Paralimpiyanlar için
özellikle performans ve esenlik üzerindeki çeşitli
psikolojik etkilerin anlaşılmasıyla ilgileniyorum.
Gelecekte, yüzmeyi durduracağım zaman, bu
konuya

çalışmaya

ve

odaklanmaya

devam

edeceğim.

En çok hangi sporcuya hayran kalıyorsunuz ve
neden?
En sevdiğim atlet Teresa Pareles. Aynı bozukluğu
aldık ve benim için o bir rol modeli:
Perales

da

Paralimpik

hareketi

için

bir

savunucusu ve o gelecek nesil için de bir ilham
kaynağı bu yüzden o bir para atlet olarak onun
deneyimleri hakkında alenen konuşuyor. Pareles
havuzda güçlü gider ve erken 2016 yılında 2015
yılında dünya unvanını ve Avrupa unvanını aldı.

Engelli insanlar için yüzme disiplinleri için spor faaliyetlerini yöneten, düzenleyen ve geliştiren
bir Paralimpik spor Federasyonu veya bir komite var mı?
Evet, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) yerel ve ulusal düzeyde de bizim referanstır.

Kaç haftalık egzersiz yapmak? Haftalık kaç metre yüzüyorsun?
Geleneksel bir dönemsel eğitim kalıplarını takip ediyorum: haftada 6 gün, sabah 2 saat ve akşam 2
saat boyunca eğitiyorum. Benim performansları iyileştirmeler ortaya çıkarmak amacıyla, ben de her
gün karada tren.
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Özge Üstün ve Behlul Alizadeh'i hem ekonomik hem de örgütsel açıdan destekleyen biri var
mı?
Çoğunlukla ailem ve bazı yerel dernekler beni ve eğitmenimi faaliyetlerimle destekliyor

Katılacağınız sonraki uluslararası yarışmalar nelerdir?
Dünya Şampiyonası

Uzmanlık alanınız nedir (kelebek, sırtüstü, vb.? Yüzmek zaman ve onunla metre nedir?
Herhangi bir yüzücü olarak eğitiyorum ve tüm yüzme vuruşlarını yüzüyorum. Bu arada, uzmanlık
alanım 100m kurbağalama. Dünya Para yüzme Allianz Avrupa Şampiyonası, Dublin 2018 sırasında
performansım 2: 48 dakika oldu

Özge Üstün'ün performansları hakkında herhangi bir çalışma/araştırma yayınlandı mı?
Hayır, henüz değil.

Havuza girmekte sorun mu yaşıyorsunuz?
Havuza girmek için herhangi bir sorunum yok, şu ana kadar ne de başka bir yere girmek için
kullandığım değil.

Yüzmeye başlamak için istekli insanlar için herhangi bir öneri?
Orada yüzmek için nedenleri bol ve ben denemek ve bu aktivite ile başlamak için herkese önerecektir.
Özellikle, bu spor aktivitesini engelli insanlar için öneriyorum çünkü kas gücü ve dayanıklılığı
oluşturabilir ve böylece fiziksel ve zihinsel refahı ortaya çıkarabilir. Ayrıca, benlik saygısı ve kendine
güven yardımcı olabilir.

Şu anda spor aktivitenizde karşılaştığınız en büyük zorluklar nelerdir?
Günlük olarak karşılaştığım ana zorluk finansal alanla ilgilidir: benim açımdan, bu pahalı bir faaliyet
türüdür ve örneğin, her gün antrenman yaptığım ve klor ağartıcıları ve kumaşı hızlı bir şekilde
düşürdüğümden beri kolayca çıktıkları için sık sık yeni mayolar satın almam gerekir.

Sizce, spor açısından içerme ne anlama geliyor
Spor, katılımcıları için güçlendirici bir deneyim olabilir. Ben spor yoluyla Özgüven geliştirebilir
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becerilerin edinimi kolaylaştırmak olduğuna inanıyoruz. İnsanlar spor yoluyla dostluklar kurabilir,
sosyal beceriler geliştirebilir, bağımsızlık kazanabilir ve böylece dahil edilebilirler.

Dahil etme süreciyle ilgili bulduğunuz ana engeller nelerdir? Spor yoluyla dahil olmanın bir
gerçek olduğunu mu düşünüyorsunuz yoksa hala iyileştirmeye ihtiyaç duyan bir şey mi?
Spor bir paradoksla karşı karşıyadır: katılım, önyargılarla savaşmaya ve katılımcıları güçlendirmeye
yardımcı olabilir, özellikle de engelli insanları içerdiğinde; ancak katılımı engelleyebilecek
önyargılardır. İyileştirmeye ihtiyaç duyulan şey, katılımı engelleyebilecek tutum ve toplumsal ve pratik
engellerdir

(11 HAZİRAN 2019)

www.nautiliusproject.com

58

NAUTILIUS PROJESİ – PROJE 590858 – ANLAŞMA NO 2017-3092/001-001 ERA-SMCOPA - SPORUN DEĞERİ HAKKINDA İYİ UYGULAMALAR REHBERİ

Kaynakça Sitografi

www.nautiliusproject.com

59

NAUTILIUS PROJESİ – PROJE 590858 – ANLAŞMA NO 2017-3092/001-001 ERA-SMCOPA - SPORUN DEĞERİ HAKKINDA İYİ UYGULAMALAR REHBERİ

Eccles, J.S., Barber, B.L., Stone, M., Hunt, J. (2009). “Extracurricular activities and adolescent
development”. In Journal of Social Issues, pp. 865-889.
Lepore, M., 2005. “Aquatics”. In Adapted physical education and sport (4th ed.), pp. 435–454,
Champaign, IL: Human Kinetics.
Linver M.R., Roth J.L., Brooks-Gunn J., 2009, “Patterns of adolescents’ participation in organized
activities: Are sports best when combined with other activities?”, in Dev Psychological, pp. 354-367.
Lüschen G., Cockerham W., Kunz G., 1999. “The sociocultural context of sport and health: problems
of causal relations and structural interdependence”. In Sociological Sport,13(2): pp. 198–213.
Metsäpelto, R.L., Pulkkinen, L. (2016), “The benefits of extracurricular activities for socioemotional
behavior and school achievement in middle childhood”. In Journal Educational Research, pp. 10-33.
Roj, K., Planinšec, J., Schmidt, M., 2016, “Eﬀect of Swimming Activities on the Development of Swimming
Skills in Student with Physical Disability – Case Study”. In The New Educational Review, 46(4).
Saxena S., Van Ommeren M., Tang K.C., Armstrong T.P., 2005. “Mental health benefits of physical
activity”. In Journal of Mental Health, 14:5, pp. 445-451.
Stevenson, P. 2009. “The Pedagogy of Inclusive Youth Sport: Working towards Real Solutions”. In
Disability and Youth Sport, edited by H. Fitzgerald, pp. 119–131. London: Routledge.
Tripp, F., Krakow, K., 2014. “Effects of an aquatic therapy approach (Halliwick-Therapy) on functional
mobility in subacute stroke patients: a randomized controlled trial”. In ClinRehabil 28, pp. 432–439.
Avrupa Birliği Engelli Forumu:
http://edf-feph.org/
Avrupa Birliği içindeki Demokrafik görünüm 2017 de:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614646/EPRS_IDA(2017)614646_EN.pdf
Engelli hakları Sözleşmesi (CRPD):
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-withdisabilities.html
Avrupa Engelli stratejisi 2010-2020 arası:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:en:PDF
Avrupa Birliği anlaşması ve Avrupa topluluğunu değiştiren Lizbon Anlaşması 2007 yılı:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT
Erasmus+ Programı spro bölümü:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport_en
Uluslararası Beden eğitimi ve Spor tüzüğü1978:
http://www.unesco.org/education/pdf/SPORT_E.PDF
www.nautiliusproject.com

60

NAUTILIUS PROJESİ – PROJE 590858 – ANLAŞMA NO 2017-3092/001-001 ERA-SMCOPA - SPORUN DEĞERİ HAKKINDA İYİ UYGULAMALAR REHBERİ

UNESCO – Spor için barış ve geliştirme:
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-andsport/sport-for-peace-and-development/
Avrupa Birliği Sağlık Politikası Platformu:
https://webgate.ec.europa.eu/hpf/
Avrupa Birliği Aktivite rehberi:Sağlığı geliştiren Fiziksel etkinliği desteklemede Önerilen politika eylemleri
2008:
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/2008_eu_physical_acti
vity_guidelines_en.pdf
Tavsiye Numarası (92): Gözden geçirilmiş Avrupa Spor Şartına ilişkin Bakanlar Komitesinin üye devletlere
13.revizyonu 2001:
https://rm.coe.int/16804c9dbb
Sektörler arası Sağlığı arttıcı fiziksel aktivitenin teşvike edilmesine ilişkin 26 kasım 2013 tarihli konsey
tavsiyesi:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:354:0001:0005:EN:PDF

www.nautiliusproject.com

61

NAUTILIUS PROJESİ – PROJE 590858 – ANLAŞMA NO 2017-3092/001-001 ERA-SMCOPA - SPORUN DEĞERİ HAKKINDA İYİ UYGULAMALAR REHBERİ

ERASMUS+ SPORT
PROJE 590858 – ANLAŞMA 2017-3092/001-001 ERA-SMCOPA

WWW. NAUTILIUSPROJECT. COM

www.nautiliusproject.com

62

