
Basketbol Okulu Nedir? 
 
Basketbol okulu ilk bakışta hafta sonları yapılan sportif bir sosyal faaliyet 
olarak gözükse de çocukların kişilik gelişimini önemli derecede etkileyen 
bir çalışmadır. Basketbol okuluna devam eden çocuk sezon içerisinde 
yeni dostluklar kurar, fiziksel olarak güçlenir, reflekslerini geliştirir, 
kazanmayı/kaybetmeyi ve bu duyguları hazmetmeyi öğrenir. Tüm 
bunların ötesinde bir takımın parçası olur. Bu nedenle basketbol 
okulu aslında hayat okuludur. Paylaşmak, mücadele etmek, engeller 
karşısında pes etmemek, düştüğün de yeniden ayağa kalkabilmek; 
basketbol sporu aracılığı ile bir çocuğa öğretilebilecek en değerli 
davranışlardır.  
 
Bu davranışlar, içeriği özenle hazırlanmış iyi bir program ve bu programı 
uygulayacak nitelikli eğiticiler ile gerçekleşir. Basketbol okulunda kalite 
de burada devreye girer. En değerli varlığınız olan çocuğunuz için 
basketbol okulu seçerken dikkatli ve araştırmacı olmak gerekir. 
Yapacağınız tercih çocuğunuzun ve sizin hayatınızda önemli değişiklikler 
yaratacaktır. 
 
Çocuklarımızı neden spor yapmaya yönlendirmeliyiz? 
 
Çocuklarımızı neden spor yapmaya yönlendirmeliyiz?Yaşamımızdaki en 
değerli varlıklarımız olan çocuklarımız, bilgisayar ve televizyon 
karşısında vakit geçirerek hareketsiz ve sorumsuz bir yaşam tarzını 
benimseme eğilimindedir. Çocuklarımızın disiplin kavramını anlaması, 
sigara, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar edinmemesi, kendisini bunlara 
yönlendirebilecek arkadaş çevresinden uzaklaşması gibi bir çok etkeni 
olan sporun önemini ve gerekliliğini çocuklarımıza aşılayabilirsek, onlara 
daha sağlıklı, kendine güvenen, sağlam karekterli  bir geleceğin de 
kapılarını aralamış oluruz.Sporcu kimliği, çocuklarımıza paylaşımcı 
olmayı, sorumluluk sahibi, kaliteli arkadaşlar seçmeyi ve bunlarla beraber 
olmayı sağlar. Spor yaptığınızda kendinizi farklı hissedersiniz. Spor 
evrensel bir dildir ve sporcular ile anlaşmak, onlarla hayatı paylaşmak 
her zaman pozitif sonuçlar doğurur. Spor yapan insanların ilişkileri 
kuvvetli olduğundan eğitim hayatında, çevresinde, sorumluluk aldıkları 
işlerde, her zaman başarılı olurlar. Özellikle paylaşımın olduğu takım 
sporlarında, acıyı, üzüntüyü, sevinci, başarıyı, kıskançlığı, cezayı 
paylaşırlar. Takımda bir kişinin yaptığı yanlış hareketin cezasını bütün 
takım çeker. “Bunu ben yapmadım, benim hatam değil!” kavramı, yani 
bireysellik, takım anlayışında yoktur. “O topu tutmadı, ben de tutmam; o 
geri koşmadı, ben de koşmam!” diyemezsin. Neden mi? Takım bir 
bütündür; herhangi bir arkadaşınızın hatası kapatılmazsa, bu durum size 



ve takıma zarar verir. Paylaşarak ve yoğun anlamda hoşgörülü 
davranarak daha çok gayret sarf edilmelidir ki başarı gelsin. Takımdaki 
bir kişinin başarısızlığı ya da başarısı bütün takıma mal edilecektir. İşte 
sabır, başarı, mutluluk, paylaşım, hoşgörü, kısacası yaşamak adına her 
şey takım ruhu ile gerçekleşecektir.             
 
Takım ruhu çocuklarımızda paylaşımın, yardımın, arkadaşlığın, 
çalışkanlığın ne denli önemli olduğu konularına ışık tutarak, ilerideki 
yaşlarında sağlam karakterli, çalışkan ve topluma örnek birey olmaları 
için önemli bir basamak olacaktır. Zaten hayat bir takım ruhundan ibaret 
değil midir? 
 
 
 


