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Projenin Kapsamı 

• Not Only Fair Play Projesi; okulda sporu, sosyal 

katılım ve eşit imkanlara ulaşılması için bir araç 

olarak desteklemeyi amaçlamaktadır. 

• Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından 

Erasmus+ Programı Spor Destekleri 

çerçevesinde finanse edilmektedir. 



Projenin Amacı 

Not Only Fair Play Projesi;  

• Okulda sporu, sosyal katılım ve eşit imkanlara 

ulaşılması için bir araç olarak desteklemeyi 

amaçlamaktadır.  

• Okulda sporun önemini farkındalığının artırılması 

• Sosyal katılıma ulaşılabilmesi için bir araç olarak sporun 

geliştirilmesi  

• Spora etik yaklaşımın teşvik edilmesi 

• Çeşitli sportif aktivitelere kapsamlı bir bakışın teşvik 

edilmesi amaçlanmıştır. 



Projenin Hedef Kitlesi 

Projenin ana hedef grupları:  
Liselerimiz ve özellikle 

• Öğretmenler  

• Öğrenciler  

• Okul Müdürleri  

• Ebeveynler 

 

Eğitim Politikaları ile ilgili  

• Yerel otoritelerdir. 



Projenin Süresi 

Proje iki yıl olarak planlanmıştır. 

 

Ocak 2015 ‘de uygulanmaya başlamış ve Aralık 

2016’da sona erecektir. 



Projenin Bütçesi 

 

• Toplam Bütçe: € 540.329,64 

• Toplam Hibe: € 432.263,71 

• Toplam eş finanasman: €108.065,93 

• Hibe yüzdesi: 80 % 



Projenin Ortakları 

• Projede 9 farklı Avrupa ülkesinden 11 ortak yer alıyor. 
 

• Istituto Professionale “F. Datini” (İtalya) 

• Inforef (Belçika) 

• FDCBPCS (Bulgaristan) 

• OMNIA (Finlandiya) 

• RENASUP (Fransa) 

• Istituto Istruzione Superiore Rita Levi-Montalcini (İtalya) 

• Pixel (İtalya) 

• CKZiU Nr 1 – OKUN (Polonya) 

• Fundaia EuroEd (Romanya) 

• Bilecik MEM ( Türkiye) 

• Dundee and Angus College ( Birleşik Krallık) 

 



 

 

 *  Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
*   Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi 
*   Bilecik Anadolu Lisesi 
*   Bilecik Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
*   Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
 

  

Projenin Yerel Ortakları 



 

 *  Bilecik Amatör  Spor Kulüpleri Federasyonu 
*   Bilecik Özel Hatem Anadolu Lisesi 
*   Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
*   Bilecik İl Özel İdarespor 
*   Bilecik Belediyespor Basketbol Kulübü 
*   Ankara Onur Koleji 
  

Projenin İlgili Ortakları 



 

 

 

Ana faaliyetler; 

 

• Okullar için ulusötesi bir ağ oluşturulması 

(http://notonlyfairplay.pixel-online.org/) 

• Okulda sporun teşvik edilmesi için en iyi uygulamaların 

derlenmesi  

• Spor sevgileri ile okul başarılarını dengelemeyi başaran 

öğrencilerin hikayelerinin derlenmesi 

• Okulda sporu sosyal katılım ve eşit imkanlara ulaşılmasını 

destekleyen bir araç olarak ifade eden kılavuzların 

oluşturulması  

• Spor faaliyetlerinin organize edilmesi  

 

 

Projenin Ana Faaliyetleri 



 

 

 • Okulların ulusötesi ağı  

(http://notonlyfairplay.pixel-online.org/) 

• Öğrencilerin başarı hikayeleri veritabanı  

• Okulda sporu sosyal katılım ve eşit imkanlara ulaştırılmasını 

destekleyen bir araç olarak ifade eden kılavuzlar 

• Spor Faaliyetleri 

 

 

 

Projenin Sonuçları 



• (http://notonlyfairplay.pixel-online.org/)  web sitesi 9 dilde 

yayına başlamıştır. 

• Her ortak ülke; 

  - 5 ortak okul, 

  - 5 okuldan birer tane olmak üzere 5 okul müdürü, 

  - 5 okuldan 10 Beden Eğitimi Öğretmeni, 

  - 5 okuldan 10 diğer ders öğretmeni, 

  - 5 okuldan 200 öğrenci 

  - 5 okuldan 100 veli belirlenmiş ve belgeleri portala 

yüklenmiştir. 

• Okulda sporun teşvik edilmesi için en iyi uygulamalar 

derlenmiş ve portala yüklenmiştir. 

Tamamlanan  Faaliyetler 
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    • Spor başarıları ile okul başarılarını dengelemeyi başaran 

öğrencilerin hikayelerinin derlenmiş ve portala yüklenmiştir. 

• Okulda sporu sosyal katılım ve eşit imkanlara ulaşılmasını 

destekleyen bir araç olarak ifade eden 11 adet kılavuz 

oluşturulmuş ve okul yöneticileri, Beden Eğitimi 

Öğretmenleri ve diğer ders öğretmenleri için her ortak ilke 

diline çevrilerek kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

• Proje ilerleyişi ve süreçlerin takibi için Floransa, Paris ve 

Helsinki de 3 ortaklar düzenlenmiştir. 

• Spor faaliyetleri organize edilmiş, değişik spor dalları 

hakkında farkındalık oluşturulmuştur. 

Tamamlanan  Faaliyetler 



 

• Ülke çapında uluslar arası bir konferansa katılınarak projenin 

geniş kitlelere duyurulması, 

• Eğitim politikaları hazırlayanlar için ortak yol haritaları 

oluşturması, 

• Proje final faaliyeti ve ortaklar toplantısının Ekim 2016 da 

Prato İtalya’da gerçekleştirilmesidir. 

Kalan Faaliyetler 



 
 

Projemiz web sitesine  

 

http://notonlyfairplay.pixel-online.org/ 
 

adresinden ulaşabilirsiniz. 
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TEŞEKKÜRLER 

Mustafa KAN 
Proje Koordinatörü 


