T.C. ORDU VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI ORDU SPOR LİSESİNE ÖĞRETMEN ATAMA UYGULAMA SINAVI KILAVUZU
PARKUR BİTİRME SÜRESİNİN HESAPLANMASI: Uygulama sınavına katılacak toplam adayların performanslarının
ortalaması alınarak belirlenecek süre üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
Buna göre;
Parkuru Bitirme Süresi Toplam (20 Puan)
1- Parkuru ortalama sürenin üzerinde bitiren (10 puan)
2- Parkuru ortalama sürede bitirme (15 puan)
3- Parkuru ortalama süreden önce bitiren (20 puan)
1. İSTASYON (ÖNE TAKLA, GERİYE TAKLA VE AMUT HAREKETİ 10 PUAN)
Öne Takla Hareketi (3 puan)
Geriye Takla Hareketi (3 puan)
Amut Hareketi (4 puan)
-Aday; Jimnastik minderi üzerinde öne takla hareketi daha sonra geriye takla hareketi ve amut hareketini yaparak
seriyi bitirir. Hareketlerden hangisi gerçekleştirilemez ise o harekete puan verilmez.
2. İSTASYON (FUTBOLDA TOP SEKTİRME 10 PUAN)
Ayakla top sektirme (3 puan)
Dizle top sektirme (3 puan)
Kafayla top sektirme (4 puan)
-Aday; 2 metrekare alanın içinden dışına çıkmadan futbol topunu ayaklarıyla yerden alacak ilk önce ayaklarda 3
sektirme daha sonra dizde 3 sektirme en sonda ise kafa ile 3 sektirme yaparak istasyonu tamamlayacak.
3. İSTASYON (FUTBOLDA TOP SÜRME 10 PUAN)
Aday; Futbol topunu kasadan alarak 5 metre aralıklı duran iki huni arasında şekilde gösterildiği gibi 8 çizilip, futbol
tekniğine uygun top sürülerek huni etrafından dolaşılır başlangıç noktasına gelinerek top tekrar kasaya bırakılır.
4. İSTASYON (HENTBOLDA TOP SÜRME VE KALEYE ŞUT 10 PUAN)
Top sürme (5 puan)
Şut atmak (5 puan)
-Aday; Hentbol topunu orta sahanın ortasındaki kasadan alarak basketbol üç sayı çizgisine kadar top sürer ve
sıçrayarak hentbol kalesine şut atar.
5. İSTASYON (VOLEYBOLDA MANŞET PAS VE PARMAK PAS 10 PUAN)
Manşet pas (5 puan)
Parmak pas (5 puan)
-Aday; Voleybol topunu kasadan alarak manşet pasla orta sahaya kadar manşet pas yapar orta sahadan geri
dönerken topu tutmadan yükselttiği topu parmak pası yaparak geri döner.
6. İSTASYON (BASKETBOLDA TOP SÜRME VE BASKETBOLDA TURNİKE 10 PUAN)
Top sürme (4 puan)
Sağ turnike (2 puan)
Sol turnike (2 puan)
Şut (2 puan)
-Aday; Kasadan aldığı basketbol topu ile 1 metre aralıklarla dizilmiş 5 adet slalom çubukları arasından top
sürerek geçer ve topu bırakmadan top sürerek ilk önce sağ turnike atar ribaundu alır, sol turnike atar ribaundu
alır serbest atış çizgisinden şut atarak istasyonu tamamlamış olur.
UYGULAMA SINAVI ESAS PUAN:
1-SÜRE
(20 PUAN)
2-UYGULAMA BECERİSİ (60 PUAN)
3-TUTUM VE DAVRANIŞ (20 PUAN)
Not: Uygulama sınavına katılacak adayların tamamı 09:30'da Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda hazır bulunmaları
gerekmektedir.
Bilgi için: İl Millî Eğitim Müdürlüğü (İnsan Kaynakları Yönetimi Atama Şubesi) Tel: 223 16 29 Dahili: 1748

