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The Duke of Edinburgh’s International Award 14 ile 24 yaşları
arasındaki tüm gençlerin katılabileceği heyecanlı bir kişisel gelişim
programıdır. Programının amacı gençleri, kendi hayatlarında, yaşadıkları
toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile
donatmaktır. 1956 yılında Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından
kurulduğundan bu yana,
130 ülkede ve bölgede 8 milyonu aşkın genç Ödül Programı’na
katılmıştır.
Ödül Programı’yla ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız…

İÇİNDEKİLER:
DoEIA-TR Ulusal Komite Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Kıvanç Aker’in Sizlere
Mesajı……………………………………………………………………………………………….……………….3
Bizden Haberler………………………….……………………………………………………………………….4-5
Katılımcı
Gözünden…………………………….………….……………………………………………………………………6

“Ödül Programı tüm zorlukların, insanların birleşmesiyle aşılabileceğini, sevgi dolu ve karşılık
beklemeden birbirine yardım eden insanlardan oluşan eşit bir dünyada yaşayabilmenin mümkün
olduğunu gösterdi.”

– Ödül Programı Katılımcısı
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DOEIA-TR ULUSAL KOMİTE ÜYESİ VE EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ KIVANÇ AKER’İN SİZLERE
MESAJI
İnsanlığın makinelerle yarıştığı bir geleceğe doğru
ilerlerken, sadece bilgiye dayalı bir eğitim öğretim
modelinin yeterli olmadığı gerçeği ve deneyime dayalı
öğrenmenin gücü, her geçen gün daha da önem
kazanmaktadır. Hepimiz deneyimlerimizden öğrenir ve
bu deneyimler sayesinde kendimizi ve çevremizi daha iyi
tanırız. Yeni beceriler kazanır, sınırlarımızı zorlar,
belirlediğimiz hedeflerle yol haritamızı çizeriz.
Ödül Programı, bir kişisel gelişim yolculuğudur ve
gençlere, becerilerini artırma, düzenli spor yapma,
toplumun ihtiyaçlarının farkında olma ve doğada yaşam
deneyimi fırsatları sunmaktadır. Sanatla, sporla, doğayla iç içe olan gençlerimiz, akademik
beklentilerin yüksek olduğu duvarların dışına çıkma olanağı bulurlar.
Ödül katılımcılarının sayısının hızla arttığı ülkemizde bilinçli gençlerle çalışmak, biz ödül
liderleri için de önemli bir motivasyon kaynağıdır. Hangi alanda çalışırsak çalışalım, donanımlı
bireyler olma yolunda ilerleyen genç beyinler, bizlere de yeni deneyim kapıları aralamakta ve
öz değerlendirme yapma fırsatı sunmaktadır.
2018-2019 eğitim öğretim yılının, akademik çalışmaların yanı sıra, yaratıcılığa, beceri
geliştirmeye, fiziksel aktiviteye, başkalarına fayda sağlamaya ve doğayla iç içe olmaya imkan
sağlayan faaliyetlerle dopdolu geçmesini dilerim.

Kıvanç Aker
DoEIA-TR Ulusal Komite Üyesi Ve Eğitim Koordinatörü
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BİZDEN HABERLER…
NİCE 15 YILLARA!
15 olduk! Ödül Programı Türkiye’de 15.
yılını doldurdu. 15 yılda 15.000 gence
ulaşan Ödül Programı’nı nice başarılı
yıllarda kutlamak dileğiyle!

WEB SİTEMİZ YENİLENDİ !
Ödül Programı yeni döneme alt yapısını yenileyerek
girdi. Yaz boyu süren hummalı çalışmalar sonucunda
yeni websitemiz yayında.Sizlere daha yenilikçi, etkili
ve hızlı bir şekilde ulaşmak hazırız.
https://www.intaward.org.tr/

ÖDÜL PROGRAMI BÜYÜYOR!

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 5 okulla daha Alt-lisans Sözleşmesi imzaladık! Böylelikle
Ödül Programı, Türkiye’de tam 100 Ödül Birimi’nde uygulanır oldu! Bugüne kadar bizimle
birlikte olan tüm Ödül Birimlerimize ve gönüllülerimize sonsuz teşekkür ederiz!
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MACERA VE KEŞİF VİDEOLARIMIZI İZLEDİNİZ Mİ?
Ödül Programı MveK bölümü videolarımızı youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz !

Macera ve Keşif Kampı Videosu için

Aktif Supervisorlar Çalıştayı Videosu için
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KATILIMCI GÖZÜNDEN

Benim okçuluğa olan ilgim 4. sınıfta başladı. O yıllarda
popüler olan bazı kitaplar ve filmlerde ana karakterin
okçu olması benim bu spora ilgi duymamı sağladı. 4.
sınıftan beri devamlı aileme beni bir okçuluk klübüne
yazdırmaları konusunda ısrar ederdim ancak ailemin
iş yoğunluğu sebebiyle vakit bulamadılar ve hep
ertelemek zorunda kaldık. Şu an 12. sınıftayım ve
liseye başladığım ilk yıl okulumda her sene uygulanan
“The Duke of Edinburgh’s International Award”
projesine katılmıştım. Bu projede toplumsal, beceri ve fiziksel olarak 3 farklı aktivite yapmam
gerekiyordu. Ben de bu proje sayesinde yıllardır istediğim okçuluk sporuna başladım. Başta
hobi grubunda başladığım bu sporda antrenörlerim yetenekli olduğumu fark ettiler ve benim
profesyonel grubuna geçebileceğimi söylediler. Bunun üstüne ben de kendi kişisel yayımı
aldım ve kulübün lisanslı sporcusu oldum. Şu an okçuluk sporundaki 4. yılıma giriyorum. Başta
klasik yay ile başladığım ancak şu an makaralı yay ile devam ettiğim bu sporda birçok yarışmaya
katıldım ve dereceler aldım. Ferdi olarak; Klasik Yay Bayanlar Türkiye’de 2. oldum ve gümüş
madalya aldım. Takım olarak ise; 4 defa Klasik yay bayanlar takım üçüncülüğü ve 1 defa da
klasik yay mix takım ikinciliği aldım. Daha önümde katılacağım çok yarışma ve kazanacağım çok
madalya var. Ayrıca bu spor sayesinde hem kulübümden hem de katıldığım yarışmalardan
birçok arkadaş edindim. Hedefim bu sporda ilerleyerek milli takıma girmek ve ülkemi
uluslararası yarışmalarda temsil etmek. Eğer bu projeye başlamamış olmasaydım muhtemelen
hala okçuluğa başlamayı erteliyor olurdum. Tüm kategorileri bitirmiş bir katılımcı olarak, iyi ki
bu projeyi yapmışım diyorum ve imkanı olan her gencin yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu
programı uygulayan okuluma, gönüllü görev yapan öğretmenlerime ve supervisorlara ve
kulübümdeki antrenörlerime çok teşekkür ederim.
Ceren Özkurt
Ödül Programı Katılımcısı
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Gelecek sayımızda siz neler görmek istersiniz?
Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizle paylaşmanızı bekliyoruz…

İLETİŞİM
Adres: Kazım Özalp Mah. Koza Cad. No: 26 Çankaya / Ankara
Telefon: +90 (312) 441 70 87 / 442 48 22
Info: info@intaward.org.tr

TİKAV İstanbul Temsilciliği
Adres: Akfen GYO Levent Loft, Büyükdere Cad. No: 201, B Blok, Kat: 8
Levent / İstanbul
Telefon: +90 (212) 371 87 87
Info: info@intaward.org.tr

TİKAV Eskişehir Temsilciliği
Adres: Cunudiye Mahallesi Kocatepe Sokak No: 33/2 Odunpazarı
Eskişehir,
Info: info@intaward.org.tr
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