
ULUSLAR ARASI İLHAM PROJESİ 

(ÇOCUK VE GENÇLERİN OYUN, BEDEN EĞİTİMİ,  SPOR VE FİZİKSEL 

ETKİNLİK YOLUYLA GELİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ) 

Londra 2012 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları kapsamında oluşturulan 
Uluslararası İlham projesinin amacı, dünyada 20 ülkedeki 12 milyon çocuğun ve 
gencin hayatlarını beden eğitimi, fiziksel aktivite ve oyun yolu ile zenginleştirmektir.  
 
Projenin ana amacı, engelliler dahil olmak üzere tüm dezavantajlı çocuklar ve her türlü 

yetenek düzeyinden çocuk ve gençlerin hayatlarında fark yaratmaktır. Proje bu 

amacını öğretmenler, toplum liderleri ve gönüllüler yoluyla, yüksek kalitede ve herkesi 

içeren beden eğitimi, fiziksel etkinlik, spor ve oyunun, okullarda ve toplum düzeyinde 

etkin bir şekilde kullanılmasıyla gerçekleştirmeyi planlamaktadır.  

 

Bu program kapsamında, UK Sport, British Council ve UNICEF gibi organizasyonlar 

birlikte çalışmaktadır. Bu program 5 ülkede başlamış olup (Azerbaycan, Hindistan, 

Palau, Brezilya ve Zambiya), programın nihai olarak 20 ülkeye yaygınlaştırılması 

hedeflenmektedir. Proje Türkiye’de 2010-2013 yılları arasında, Mersin, Trabzon ve 

Ankara illerinde pilot olarak uygulanmaktadır.  

 

Türkiye’de projenin uygulanmasında yer alan paydaşlar:  

1. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü  
2. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü  
3. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı  
4. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu  
5. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) 
6. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) 
7. UNICEF 
8. British Council 

Projeyi Gençlik Spor Genel Müdürlüğü adına Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı 
yürütmektedir.  

PROJE HEDEFLERİ 

1- Araştırma, kaynakların (materyaller, vb.) ve eğitim programlarının geliştirilmesi ve 

öğretmenlerin kapasitelerinin arttırılması yoluyla; ilköğretimde fiziksel etkinlik, beden 

eğitimi ve spor uygulamalarının güçlendirilerek ulusal öğretim programları 

reformlarını desteklemek, 

2- Fiziksel etkinlik, beden eğitimi ve spor uygulamaları aracılığıyla genç liderlerin 

kapasitelerini güçlendirecek programlara yönelik ulusal hedeflere katkıda bulunmak, 



3- Yüksek kalitede fiziksel etkinlik, beden eğitimi, oyun ve spor aktivitelerine erişimi 

arttırmak,  

4- Engelliler dahil olmak üzere tüm dezavantajlı çocuklar  ve her türlü yetenek 

düzeyinden çocuk ve gençlerin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlayarak 

ulusal hedeflere katkıda bulunmak, 

5- Fiziksel etkinlik, beden eğitimi, spor ve oyun aracılığıyla ilköğretimden 

ortaöğretime geçişi de teşvik ederek çocuk ve gençlerin eğitime erişimlerini ve daha 

uzun süre eğitim sisteminde kalmalarını desteklemek, 

6- Okulun, çevresiyle de işbirliği içerisinde yüksek kalitede fiziksel etkinlik, beden 

eğitimi ve spor aktiviteleri açısından kapasitesini geliştirerek; okul-toplum-spor 

bağlantısını güçlendirmek. 

Proje'nin tanıtım filmini seyretmek ve proje hakkında daha detaylı bilgi almak için 
lütfen http://www.britishcouncil.org/tr/turkey-society-international-
inspiration.htm ziyaret ediniz. 

  

 

http://www.britishcouncil.org/tr/turkey-society-international-inspiration.htm
http://www.britishcouncil.org/tr/turkey-society-international-inspiration.htm

