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PhysioFit Projesi, 'Okul eğitimi için stratejik ortaklıklar - yenilik için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi' çerçevesinde Erasmus 
+ finansmanı ile ödüllendirildi. Proje, Eylül 2020'den Aralık 2022'ye kadar 28 ay sürecek ve The Academy for International 
Science and Research (AISR), Birleşik Krallık koordinatörlüğünde yürtülecek. Proje konsorsiyumu 5 diğer ortaktan oluşmaktadır:

Hilal Dogu Akademi (Türkiye)
Institoyto Koinonikis Kainotomias Kai Synoxis
(Yunanistan)
21.YY Eğitimciler Derneği  (Türkiye)
Istituto Comprensivo Pescara 5 (İtalya)
Jovenes Hacia La Solidaridad Y El Desarrollo 
(İspanya)

Açılış Toplantısı
COVID-19 karantinası ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle, açılış toplantısı 6 Kasım 2020'de çevrim içi olarak gerçekleşti. 

Toplantıya AISR ev sahipliği yaptı ve bu toplantıya ortakların temsilcileri, proje yöneticileri / koordinatörleri katıldı.

Açılış toplantısı, projenin arka planı, genel amaç ve hedeflerine odaklandı. Proje uygulaması, iletişim kanalları ve yönetim 
prosedürleri bu projenin önemli bir bölümünü oluşturdu. Ortaklar ayrıca kendilerini ve kurumlarını konsorsiyuma tanıttı.



Açılış toplantısının büyük bir başarıyla gerçekleştiği, gelecekteki işbirliği ve gelecek faaliyetlerin verimli ve etkili bir 

şekilde uygulanması için sağlam temellerin atılmasında son derece yararlı olduğu kabul edildi.

Genel Bakış
Proje, çocukluk çağı obezitesiyle acil olarak mücadele etme 
ihtiyacına dayalı olarak geliştirilmiştir, bu nedenle üç 
düzeyde etkisi olacaktır:

Kurumsal düzeyde;yönetim yapılarını, uluslararası ilişkileri, 
eğitim hizmetlerini daha da geliştirme ve güçlendirme 
potansiyeline sahip bir süreç olarak kurumsal düzeyde 
uluslararasılaşma ve eğitimin, araştırmanın, öğrenci ve staj 
hareketliliğinin ve eğitim teknolojisi gelişiminin 
uluslararasılaşmasıyla ilgili stratejik politikaların daha da 
geliştirilmesi.

Ulusal düzeyde;Birleşik Krallık hükümetinin
yetişkinleri ve çocukları daha sağlıklı yaşamaları için 
güçlendirmeyi amaçlayan obezite stratejisini 
desteklemektedir.Proje aynı zamanda ortak kurumların, 
proje faaliyetlerinin diğer öğretmenler / okullar / eğitim 
sağlayıcıları / STK'lar tarafından nasıl uyarlanabileceği 
konusunda Avrupa çapında toplantılar, değişimler ve 
çarpan etkinlikler dahil tartışmalar yapmasına olanak tanır. 
Ortak kurumlar, mücadelede ortak sorunları belirleyecek 
çocukluk çağı obezitesi ve ikinci dil olarak İngilizce öğretimi 
ve bu konuları öğretmek ve öğrenmek için yeni yöntemler 
geliştirecektir.

Uluslararası düzeyde, gençlerin sağlığını ve refahını 
hedefleyen AB Gençlik Stratejisini  desteklemektedir.

Proje, beslenme eğitiminin kalitesini ve etkililiğini artıracak 
ve Avrupa'daki kültürel ve dilsel çeşitliliğin önemi 
konusunda farkındalığı teşvik edecektir.

Bu strateji ile proje yerel, bölgesel, ulusal, Avrupa ve 
uluslararası düzeyde bir etkiye sahip olacaktır:

• Öğretmenler, eğitim araştırmacıları ve politika yapıcılar 
arasında çocukluk çağındaki obezite ile mücadele konusunda 
Avrupa çapında  işbirliğinin güçlendirilmesi
• Spor / Beslenme / Bilim / İngilizce öğretmenlerinin yanı 
sıra eğitim araştırmacıları ve politika yapıcılar arasında 
Avrupa çapında işbirliğini güçlendirmek
• Sorgulamaya dayalı ve oyun temelli öğrenme, CLIL ve 
çocukları ve ebeveynleri beslenme ve obezitenin sonuçları 
hakkında eğitmek için diğer yenilikçi, etkili ve ilgi çekici 
yaklaşımların değişimi



Hedefler
Bugün Avrupa'da erken ölüm için en büyük 7 risk faktöründen 6'sı - kan basıncı, kolesterol, vücut kitle indeksi, yetersiz meyve 
alımı, obezite ve aşırı kilolu olmak - artıyor. Avrupa Komisyonu, yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeylerindeki paydaşları 
dahil ederek bu sorunları ele almak için entegre bir yaklaşımı savunmaktadır. Komisyon'un beslenme, aşırı kilo ve obezite ile 
ilgili sağlık sorunları konusundaki stratejisi, yetersiz beslenme ve sınırlı fiziksel aktivite ile ilişkili risklerin azaltılmasına 

yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Şu anda, özellikle teorik bir çerçeve içinde geliştirildiklerinde, sağlık davranışlarını iyileştirmek için mobil araçları kullanmanın 
faydalarına dair tutarlı kanıtlar bulunmaktadır. Sonuç olarak, gençleri obezite ve sağlıklı seçimler konusunda bilinçlendirmek 
için eğitimciler ve ebeveynlerin birlikte çalışmasına güçlü bir ihtiyaç vardır. Ek olarak, İkinci Dil Olarak İngilizce (ESL) 

öğrencileri için dil yeterliliklerini ve eğitimde dijital araçları kullanmanın önemini geliştirmeye güçlü bir ihtiyaç vardır.

Hedefler: 
• Çocukluk çağında obezite ve olumsuz sonuçlarını önlemek ve yetişkinlikte obeziteyi uzun vadeli önlemek için gençler için 
eğitici bir oyun geliştirmek

• Yenilikçi eğitim uygulamalarının kullanımını keşfetmek ve hem öğretmenler hem de öğrenciler için teknoloji açısından 
zengin öğrenme ortamları yaratmak

• Sağlıklı yiyecek ve içecek seçimlerini ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden ve destekleyen topluluk ortamları oluşturmak

• Öğretmenlerin İngilizce  konuşma becerileri ve aktarılabilir beceriler konusunda farkındalık ve kullanımı daha da 
geliştirmesini sağlamak.

• Obezitenin önlenmesine yönelik yenilikçi, etkili ve ilgi çekici yaklaşımlar alışverişinde bulunarak eğitimciler, eğitim 
araştırmacıları ve profesyoneller arasında Avrupa çapında işbirliği yapmak ve  İngilizce eğitimini güçlendirmek

• Yenilikçi araçları ve teknikleri keşfetmelerini ve paylaşmalarını sağlamak için çok sayıda öğretmene yenilikçi öğretim 
yöntemlerini aktarmak

• Öğrencilerin hem iletişim kurma becerilerini hem de İngilizce dil yeterliliklerini geliştirmelerini sağlamak



Proje, kullanıcılara beslenme, sağlıklı gıda, obezite, sonuçları ve sağlıklı 
seçimler hakkında bilgi vermek için Minecraft benzeri bir eğitici mobil 
oyun üretecek. PhysioFit oyunu oyuncularının her görevden önce belirli 
miktarda yiyecek seçmeleri gerekecek , sağlıklı ve abur cubur yiyecekler 
arasından seçim yapabilecekler.

Oyun, zorlu görevler, engeller ve koleksiyonlarla dolu bir çöpçü avına 
dayanıyor. Kullanıcıların oyundan tam anlamıyla yararlanmalarını ve 
yiyecek gruplarını, beslenmeyi ve abur cubur-sağlıksız yiyeceklerin 
sonuçlarını ve glisemik indeksi tam olarak anlamalarını sağlamak için 

ipuçları da verilecek ve böylece karakterlerini görevden geçirebilecekler.

Öğretmenler için, uygun vitamin ve besin dengesini sağlayan yiyecekleri 
seçmenin önemi, öğrencilerin katılabileceği, hem duygusal hem de fiziksel 
gelişimi artıran eğlenceli oyunların ve aktivitelerin vurgulanmasının önemi 

dahil olmak üzere ders planları geliştirilecektir.

Proje ayrıca ebeveynler ve öğretmenler için yemek planları ve çocukların 
aileleri için veya okulda bu tür tesisler varsa okulda hazırlayabilecekleri 
eğlenceli ve sağlıklı tarifler de dahil olmak üzere dijital bir kitapçık 
üretecek. Bu kitapçık, çocukları ne yediklerini ve bunun vücutlarını nasıl 
etkilediğini düşünmeye teşvik edecektir. Ders planları ve dijital kitapçık 
proje web sitesinden indirilebilecektir.

İletişim:

21yyegitimcilerder@gmail.com
http://21yyegitimder.org.tr/


