PROJE TANITIMI
Başlık
ORTAÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLERDE DURUŞ (POSTÜR) BOZUKLUĞUNU ÖNLEME PROJESİ
Projenin Uygulanacağı Yer
Türkiye, Ankara ili
Proje Süresi
Kapatılmıştır.
Faaliyet Takvimi
Kapatılmıştır.
Proje Maliyeti
Kapatılmıştır.
Proje Ortakları
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Hayat Gençlik ve Spor Derneği
Eğitim Programı Katılımcı Bilgisi
Proje kapsamında orta öğretim çağındaki 2500 öğrencinin eğitimi gerçekleştirilecektir.
Yöntem
Proje kapsamında yapılacak faaliyetler ile öğrencilerin duruş bozukluğu konusunda bilinçlendirilmesi,
ileride spor yapabilmelerini engelleyecek postür bozukluğu oluşumunun önlenmesi amaçlanmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda Ankara İlinde Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen okullarda ortaöğretimde
öğrenim gören1250 kız ve 1250 erkek öğrenci gerekli sağlık taramalarından geçirilerek doğru duruş
alışkanlığı kazanmaları için Farkındalık programları kapsamında eğitimler verilecek, sağlıklı duruş için
yapılması gerekenler hakkında öğrenci, ebeveyn ve öğretmenlerin bilinçlendirilmeleri sağlanacaktır.
Dik durma ve düzgün oturma alışkanlığı, çocukluk döneminde kazanıldığından, proje sağlıklı bireyler
yetiştirip sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunacaktır.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ve fizyoterapistler tarafından Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen okullarda, belirlenen zaman aralığında duruş bozukluğu ile ilgili taramalar yapılarak eğitimler
verilecektir.
Yapılan taramalarda tarama formları doldurulacaktır. Taramalar sonunda, okuldaki ilgili öğretmenlere
konu ile ilgili sağlık problemi olan öğrenciler hakkında bilgi verilip, aileleri ile iletişime geçmeleri ve
yönlendirilmeleri sağlanacaktır.

Eğitimlerde öğrenci, öğretmen ve velileri bilinçlendirici poster, broşür vb.
belgeler dağıtılacaktır. Eğitimlerde
görsel ve işitsel materyaller eşliğinde,
duruş bozukluğunun zararları ve
doğru duruş alışkanlığının kazanılması için yapılması gerekenler konularında bilgilendirme yapılacaktır.
Yapılan taramalar sonucu duruş
bozukluğu problemi olan öğrenciler tespit edilirse, tedavi konusunda
yönlendirmeler yapılacaktır. Öğrencilerin ilgi duydukları spor dallarını tespit etmek için anket düzenlenecek ve sportif faaliyetlere yönelmelerini teşvik edilecektir.
Projenin Amacı
Projenin amacı; orta öğretimdeki öğrencilere düzgün duruş alışkanlığını kazandırmak, onların ileride
spor yapabilmelerini engelleyecek postür bozukluğu oluşumunu önlemek, gerekli sağlık taramalarını
yaparak ebeveynlerde ve öğretmenlerde sağlıklı duruş konusunda farkındalık oluşturmayı sağlamaktır.
Projeden Beklenen Sonuçlar
Bu projede yapacağımız faaliyetlerden beklenen sonuçlar, ortaöğretim çağındaki çocukların doğru
duruş alışkanlığı kazanmalarıdır. Proje, ilk ve ortaöğretim çağındaki öğrencilere doğru duruş alışkanlığını kazandırarak, ileri dönemlerde spor yapabilmelerini engelleyecek postür bozukluğu oluşumunu
önleyecektir. Bu konuda sağlık problemi olan öğrencilerin tedavi sürecine dâhil edilmelerini sağlayarak,
özgüvenlerinin artmasına ve kendilerini ifade edebilecekleri yapıya kavuşmalarına katkı sağlayacaktır.
Duruş bozukluğunu önleyerek gençlerin spor faaliyetlerine katılımının artırılması, sporun sevdirilmesi
ve hayat tarzı haline getirilerek tabana yayılmasında etkili olacaktır.
Yapılan anket sonuçları incelenerek, çanta ağırlığı ve taşıma şeklinin etkisinin olup olmadığı, ailenin
ekonomik durumunun (çalışma masası ve bilgisayar kullanımı) postüre etkileri değerlendirilecektir.
Bütün bu konularla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığına öneriler sunulacaktır.
Bütçe
Kapatılmıştır.
Proje Grubu
Kapatılmıştır.
Proje Sahibi
Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Ankara Şubesi
Hamamarkası Sk 7 Altındağ ANKARA

