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NOT ONLY FAIR PLAY

Ana Faaliyetler
• Okullar için ulusötesi bir að oluþturulmasý
• Okulda sporun telvik edilmesi için en iyi uygulamalarýn derlenmesi
• Spor sevgileri ile okul baþarýlarýný dengelemeyi baþaran öðrencilerin
hikayelerinin derlenmesi
• Okulda sporu sosyal katýlým ve eþit imkanlara ulaþýlmasýný destekleyen bir araç olarak ifade eden kýlavuzlarýn oluþturulmasý
• Spor faaliyetlerinin organize edilmesi

Kapsam
Not Only Fair Play Projesi; okulda sporu, sosyal katýlým ve eþit
imkanlara ulaþýlmasý için bir araç olarak desteklemeyi amaçlamaktadýr.
Bu proje Avrupa Komisyonu tarafýndan Erasmus+ Programý Spor
Destekleri çerçevesinde finanse edilmektedir.

Amaçlar
•

Okulda sporun önemini farkýndalýðýnýn artýrýlmasý

•

Sosyal katýlýma ulaþýlabilmesi için bir araç olarak sporun
geliþtirilmesi

•

Spora etik yaklaþýmýn teþvik edilmesi

•

Çeþitli sportif aktivitelere kapsamlý bir bakýþýn teþvik edilmesi

Hedef Gruplar

Sonuçlar

Projenin ana hedef gruplarý:

• Okullarýn ulusötesi aðý

• Öðretmenler

• Öðrencilerin baþarý hikayeleri veritabaný

• Öðrenciler

• Okulda sporu sosyal katýlým ve eþit imkanlara ulaþýlmasýný destekleyen bir araç olarak ifade eden kýlavuzlar

• Okul Müdürleri

• Spor Faaliyetleri

