BATI SPOR KULÜBÜ
Batı Spor Kulübü 03-17 yaş arası gençlere 2000 yılından itibaren
Basketbol, Voleybol, Jimnastik ve Karate branşlarında yıl boyunca
spor okulu eğitimi veren, 2005 yılından itibaren de tüm seneye
yayılmış olan Kampları ve yaz tatilini kapsayan Yaz Okulları
çalışmalarını aralıksız sürdüren bir spor eğitim kuruluşudur.
Başlangıcından itibaren sporu araç olarak kullanıp gençlerimize
özgüveni aşılamayı ve pozitif düşünerek kendilerine güvenen,
iletişim ve sosyal ilişkileri kuvvetli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan
Batı Spor Kulübü'nün tüm çalışmalarının programları bu temel
ilkelere dayanmaktadır.

OKUL DIŞI EĞİTİM
Eğitim müfredatımızda olmayan yada yeterli olmayan
fakat çocuklarımızın gelişim sürecinde ve gerçek hayatta
başarılı olmaları için mutlaka gerekli olan; iletişim,
sosyalleşme, spor, sanat, liderlik, takım olabilme, özgüven
ve kişisel gelişim gibi mutlak gerekli olan edinimlerin
tümünü çeşitli organizasyon ve uygulamalarla eğlenceli ve
eğitici bir şekilde çocuklarımıza sunan ve birbirinden
farklı ama birbirini tamamlayıcı eğitim programından
oluşmuş bir bütündür.

DÜNYADA OKUL DIŞI EĞİTİM
Okul tatilleri tarım toplumundan kalma alışkanlıkla hala yaz
dönemlerinde öğretime uzun bir ara anlamına geliyor. Bu uzun
tatil döneminin yeni şeyler öğrenilerek ve yeni beceriler
edinerek değerlendirilmesi ihtiyacı bundan tam 155 yıl önce,
1861 yılında ilk organize yaz kampının Connecticut’ta ortaya
çıkmasına neden oldu.
Frederick Gunn ve karısı Abigail okulu tatile giren bir grup
öğrenciye 2 haftalık bir kamp düzenlediler. Orman içinde
çadırlardan oluşan bir kamp kuran çocuklar bu iki hafta
süresince Gunn çiftinden balık tutmayı, kano kullanmayı,
yemek pişirmeyi, kapan kurmayı ve daha birçok şeyi
öğrendiler.

DÜNYADA OKUL DIŞI EĞİTİM
Kamp denince akla orman içinde çadırlarda geçirilen günler geldiği günler artık çok gerilerde kaldı. Bu tip
geleneksel yatılı kampların yanında, çok daha konforlu tesislerde düzenlenenler, şehirlerde düzenlenen
gündüzlü kamplar ve farklı şehir veya ülkelerin gezildiği kamplar da var.
ABD’deki 15 bin kampa karşılık Rusya’da faal 60 bine yakın kamp var. Bu sayının SSCB döneminde 100
binden fazla olduğu biliniyor. Amerika kıtasından, Japonya’ya, Tayvan’a, Moğolistan’dan Avustralya’ya
dünyanın hemen her ülkesinde kampçılık okul sisteminin tamamlayıcısı olarak tanınıyor ve
destekleniyor.
Pek çok ülkede sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak, ülkenin çocukları devlet, sendikalar veya
işverenler tarafından oluşturulan fonlar sayesinde yazın bir dönemini kampta geçiriyorlar. Komşumuz
Yunanistan, yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen, çalışan kesimin çocuklarının kampa gidebilmeleri için
hala destek veriyor.
Uzmanlara göre, ailelerin çocuklarına yararlı zaman geçirtme konusunda en çok zorlandıkları zaman
dilimi yaz dönemidir. Neredeyse bütün çocukların okul yılı boyunca öğrendikleri bilgilerin bir kısmını yaz
tatili sırasında unuttukları da bilinen başka bir gerçek.

TÜRKİYE’DE OKUL DIŞI EĞİTİM
Türkiye, dünyada yaz tatilinin en uzun olduğu ülkelerden biri.
5-17 yaş arası 20 milyona yakın çocuk ve genç her yıl Haziran
ayında yaklaşık 3 ay süren tatile başlıyor.
Dünyanın pek çok ülkesinde yapılan araştırmalara göre
zannedilenin tersine obezite yaz aylarında daha da artıyor.
Yani, “ çocuğum kışın içerde kapalı kaldı, sınavlar okul derken
kilo aldı; ama yaz tatilinde koşar bunları eritir” beklentisi pek
gerçekleşmiyor.
Okulu tatile giren çocukların ve gençlerin uyku saatleri ve
yeme düzenleri bozuluyor, TV ve bilgisayar karşısında
geçirdikleri uzun saatler, bu sıradaki atıştırmaları nedeniyle
kilo aldıkları görülüyor.
Türkiye’de okul dışı eğitimi tanımlarken okulun dışında yapılan
her türlü eğitimi katmak gerekir elbette. Buna müzik, resim,
bale kurslarından, hafta sonu spor okullarına, binicilik
kurslarına, izcilik kamplarına kadar onlarca faaliyet alanı
girebilir.

TÜRKİYE’DE OKUL DIŞI EĞİTİM
Kamplar ise bu alanın en büyük parçası. Kampları en basit
haliyle, “yatılı” ve “gündüzlü” kamplar olarak ikiye ayırabiliriz.
Gündüzlü kampların yaz döneminde faaliyet gösterenlerine
genel olarak “yaz okulu” deniyor. Bunlar Türkiye’nin hemen her
yerinde çok yaygın.
Yatılı kamplar ise belirli bir başlık yada konu üzerine
programlanmış ve 2-3 gün ile 15 günlük konaklama ile
gerçekleşen kamplardır.

SPOR OKULLARI
03 – 17 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerimize genellikle okul sonrası ve hafta
sonu eğitim veren çoğu sportif branşın kendi kültürleri içinde standartlarının
belirlendiği eğitmen, malzeme, tesis ve programlardan oluşan kurumlardır.
Çoğunlukla Basketbol, Voleybol, Yüzme, jimnastik, Tenis ve Savunma Sporları
üzerinde yoğunluk yaşanmaktadır.
Takım sporları ile çocuklarımıza ekip olabilmeyi, sosyal ilişkileri ve topluluk
içerisinde yer bulabilme yetisini verirken bireysel sporlar yarışmacı ve
kazanma hırsını aşılar. Tüm branşlarda alınan teknik eğitimin yanında kişisel
gelişimlerini destekleyici mental eğitimlerde çok önemlidir.
Bir spor okulu seçerken dikkat etmemiz gereken unsurlar şöyle sıralanabilir;
• Branşında yeterlilik belgeli ve ilk yardım sertifikası sahibi eğitmenler.
• Kurumun branşı ile ilgili hizmet standartlarını belirleyici ve denetleme
yetkisine sahip devlet yada devletin gerekli üst kurumuna bağlı özel birlik yada
departmanlara üyelikleri olup olmadığı (örn: BOB / Türkiye Kamplar Derneği /
TBF gibi. )
• Resmi olarak spor kulübü olmasının yanında ticari bir işleyişte söz konusu
olduğundan yaptığınız ödemelerin faturasını alabileceğiniz, vergiye tabi bir
kurum olması.
Tüm bu kriterler en kıymetli varlığınız olan çocuklarınızı emanet etmeden önce mutlaka değerlendirmeniz gereken kriterler olmalıdır.
Bu standartlara uygun olan kurumlar en azından çocuklarımıza pedegojik olarak verecekleri eğitim açısından denetlenmiş olacaktır.

GÜNDÜZLÜ KAMPLAR
Yaz okulu olarak bilinen gündüzlü kamplarda çocuklarımızın uzun yaz tatili
döneminde yıllık saat ve gün akışının düzenli ve verimli olarak devamı esas
alınır. Akademik dersler biraz daha azalırken yerini sportif ve sanatsal
eğitimlere bırakır.
Çocuk okula gider gibi programlıdır fakat dersler yüzme , basketbol, jimnastik ,
İngilizce , görsel sanatlar ve müzik gibi branşlar başta olmak üzere yabancı dil
ve akademik tekrarların olduğu bir müfredatı izler.
Haftalık olarak olabildiği gibi dörder haftalık dönemlerde eğitim verilir. En
önemli tarafı tatilin verimli ve etkin geçirilmesi ayrıca yaşıtlarıyla sosyal
ilişkilerin devam etmesidir.

YATILI KAMPLAR
En az bir gece konaklamalı olarak gerçekleştirilen kamplar haftalık ve iki
haftalık organize edilir. Her kampın belirli bir konusu ve eğitim programı
vardır. Kampçımız hem ailesinden ayrı olarak hayatını idame ettirmenin ilk
adımını atar hemde yaşıtları ile eğlenceli bir tatil geçirir.
Yatılı kampların hedeflediği kazanımlar arasında günlük programa uyabilme,
kişisel bakım, kendi alanını koruma ve sosyal iletişim becerileri gibi birçok
başlık bulunmaktadır.
Kamp tecrübeli eğitmenler eşliğinde geçirdikleri kamp sürecinde amaç
kampçının eğlenerek ve yaşayarak öğrenmesidir. Bu öğrenimler için en uygun
zaman çocuklarımızın ailelerinden ayrı kendi ayakları üzerinde ve ihtiyaçları
olduğunda profesyonel destek alarak geçirdikleri kamp zamanlarıdır.

KAMP NEDİR?
Elektronik Yaşam, Hayatın Gerçeği
8–10 yaş arası Amerikalı çocuklar yazın günde ortalama 8 saati TV, video
oyunları, internet, cep telefonu ve ipod vb teknolojik ürünlerle oynayarak
geçiriyor. Bu Kanada’da ortalama 6 saat. Peki Türkiye’de daha az mıdır?
12–17 yaş grubunun %70’inde cep telefonu var, %50’den fazlasının da odasında
TV.

Doğada Daha Fazla Zaman
Bugünün çocukları, anne babalarının o yaşlarda keşfettiklerinin yarısından
daha azını tanıyor.
Her geçen gün daha fazla çocuk doğal yaşamın ne olduğunu deneyimlemeden
büyüyor.
Çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimleri için doğada daha fazla zaman
geçirmeye ihtiyacı var. Bilimsel araştırmalar, tabiatta geçirilen zamanın ileride
karşılaşılabilecek ruhsal sorunları önlemede en etkin yöntem olduğunu ortaya
koyuyor.

KAMP NEDİR?
Daha Fazla Fiziksel Aktivite
Şehirde yaşayan çocukların %74’ü günde 1 saatten az fiziksel aktivite
yapıyor, obezite yaz tatilinde artıyor.
Biliyoruz ki egzersiz çocukları geliştiriyor. Beyin faaliyetini inceleyen
araştırmalar fit olan çocukların ve ergenlerin, bilişsel kapasitelerini
daha etkin ve uzun süreli kullanabildiklerini gösteriyor.
Günlük hayatında fiziksel aktiviteye yer veren çocuklar daha yüksek
özsaygı, daha az depresyon ve kaygı yaşıyor.

Zamanı & İnsan Kaynağını Değerlendirme
İlk–orta–lise yaş grubu 16 milyon çocuk ve gencimiz var.
12 hafta yaz tatili, 2 hafta sömestr tatili, bayram, yılbaşı vb. tatilleri ile
toplam 16 hafta, yani yılın 4 ayı tatil var.
Bu sürenin iyi değerlendirilmesi, ülkenin insan kaynağı yönetimi
açısından çok önemli.

www.batispor.com

