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• Ortaklar - 26 Avrupa Ülkesinden 79 Üniversite

• Süre: 1999 - 2003; 2003 - 2004

Hikayesi  



THENAPA’nın SONUÇLARI



THENAPA’nın SONUÇLARI



• 2004-2007 – 29 ülkeden engelli ve engelli olmayan 

40 yaşlılar için fiziksel aktivite uzmanı, Avrupa 

komisyonunca desteklenen ve Thenapa 2; yaşlılık ve 

engellilik ile fiziksel aktivite, sosyal bilinç ve yaşam 

boyu sağlık alanlarında yeni bir köprü, olarak 

adlandırılan, Avrupa Konu Ağı’nda beraber çalıştı. 

•2008-2009 – Sonuçların yaygınlaştırılması

www.thenapa2.org



• Uzmanlar 7 kez  farklı 

yerlerde  toplanarak 

birlikte çalıĢtılar: Malta, 

Litvanya, Kıbrıs, 

Romanya, Italya, 

Almanya ve Avusturya.



Ağın başlıca hedefleri:

• Yaşlılar için uyarlanmış fiziksel 

aktivite uzmanlarına lisans ve yüksek 

lisans düzeyinde daha iyi eğitim 

sağlamak 

• Somut ürünler ortaya çıkarmak,daha 

fazla fiziksel aktiviteyi teşvik etmek ve 

bunları tüm Avrupa Ülkelerinde 

yaygınlaştırmak.



Müfredat CD-ROM



Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde 

Daha Ġyi Eğitim Ġçin uzmanlara 

yönelik 

• Yaşlılık ve engellilik üzerine Yüksek Lisans 
Eğitim için Avrupa Müfredatı geliştirildi. 

• Projenin e-öğrenme hedeflerinin bir parçası 
olarak müfredat için bir CD-ROM oluşturuldu

• Müfredat modülleri yaşlılar için öğretilmesi 
gereken konuların ayrıntılı olarak anlatmaktadır.
Müfredat ,eğitimin tüm genel ve özel amaç ve 
hedeflerini, eğitimin süresini, ECTS kredisini ve
literatür örneklerini içermektedir. 



Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Daha 

Ġyi Eğitim Ġçin uzmanlara yönelik  

• Müfredat CD ROM’u yaşlılık ve 
engellilik ile ilgili aşağıda belirtilen 
alanların lisans eğitim müfredatına 
kolayca eklenebilecek ayrı bir 
modul içermektedir. (Fizyoterapi, 
Fiziksel eğitim, Kinesyoloji, İş terapisi, 
Sosyal bilimler, Hemşirelik, vb). 



Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Daha 

Ġyi Eğitim Ġçin uzmanlara yönelik  

• Amiens (Fransa), Groningen 

(Hollanda) ve Verona (Italya) 

Üniversiteleri yakın zamanda Avrupa 

Yaşlılar İçin Fiziksel Aktivite Yüksek 

Lisans Programını uygulamaya 

başlatacaktır.



Yaşlıların Daha Fazla Fiziksel Aktviteye Teşviki İçin 

Gerçekleştirilen Somut Ürünler

3 adet eğitici/motive edici film DVD 
ortamında üretildi.

Filmler yaşlılar için uyarlanmış fiziksel 
aktivite alanında en iyi örnekleri 
içermektedir. Filmler yaşlılar, 
engelliler ve engelli olmayanlar 
tarafından üç ortamda 
uygulanmıştır: açık alan 
aktiviteleri, kapalı alan aktiviteleri 
ve su aktiviteleri. 

DVD 18 Avrupa Ülkesi dilinde temin 
edilebilir.



UYARLANMIġ FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE 

KONU AĞI

Aktif YaĢlanma Faaliyet Kartları

“Yaşlılık ve engellilik ile fiziksel aktivite, sosyal bilinç ve yaşam boyu 

sağlık alanlarında yeni bir köprü”

Destekleyen kuruluşlar; The European Commission, DG Education and Culture,

Socrates / Erasmus programme: Thematic Network Projects

Project co-ordinator
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“Aktif Yaşlanma Faaliyet Kartları ”



Yaşlılara daha fazla fiziksel aktiviteyi teşvik 

etmek için somut ürünler ortaya çıkarmak

Eğitmenler için kaynak kartları “Aktif Yaşlanma
Aktivite Kartları”: Farklı engele sahip yaşlılara 
faydalı olabilecek kolaylıkla uygulanabilen aktivite 
örnekleri içerirler. Her kart, aktivitenin ismini ve 
içeriğini, ana amacını, ihtiyaç duyulan 
malzemeleri, güvenlik önlemlerini,katılımcının 
düzeyine göre olası adaptasyonları ve aktiviteyi 
daha eğlenceli yapabilecek fikirleri içerir.



THENAPA II öneri broşürü



THENAPA II öneri broşürü

• Konunun özetini belirten ve öneriler broşürünün 
hazırlanmasını sağlayan, yaşlılar için uyarlanmış fiziksel 
aktivite alanındaki uzmanlar ve ağ ortakları tarafından  
Avrupa düzeyinde “ Yaşlılık ve Engelliliğin Avrupa'daki son 
durumu” isimli karşılaştırmalı bir çalışma yapıldı. Öneriler, 
yaşlılar için uyarlanmış fiziksel aktivite alanında 
akademik,sosyal ve bireysel düzeyde yapılan ve yapılması 
gerekenler hakkında  yönergeler  içermektedir. THENAPA 
II önerileri İngilizce ve diğer Avrupa dillerinde temin 
edilebilir.



Etki Raporu

• Yayılmanın sonuçları: 

Etki raporu. Thenapa 

2’nin ürünleri, dünya 

üzerindeki etkileri ve 

dahil olan tüm avrupa 

ülkelerindeki 

aktivitelerin detaylarını 

web sitemizde 

bulabilirsiniz.



Biz ürünlerimizin 

yaygınlaşması için çok 

istekliyiz ve bu mesajı 

yaygınlaştırmaya 

devam edeceğiz: 

“Hareketli olmak için 

hiçbir zaman çok yaşlı 

değilsiniz” 
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Dikkatiniz için 

teĢekkürler!


