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В този брой: 
Кратко въведение към проект 
FAIRHAP 

Консорциумът FAIRHAP 

Резултати от FAIRHAP:  

• доклад от 
документното 
изследване: “нужди от 
възпитаване към честна 
игра и олимпийски 
идеали" 

• доклад от местното 
проучване: "нагласи 
относно социалните и 
морални ценности при 
учителите по 
спорт/физ.възпитание 
и треньори "  

Текущи дейности на проекта 
FAIRHAP: 

• Семинари за 
утвърждаване 

• Разработване на 
образователни 
материали 

1-ва и 2-ра среща 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

През януари 2017 г. консорциум от петима партньори от Гърция, Румъния, България, Латвия и 
Италия се присъедини към проекта "Fair Play and Happiness through Sports (FAIRHAP)". 

FAIRHAP е двугодишен проект, съфинансиран от Европейската комисия по програма "Еразъм +". 

Контекстът на проекта е да осигури необходимата информираност на тези, които 
преподават спорт на децата за основните олимпийски ценности и подкрепят спортните 
учители, учителите по физ.възпитание и треньори, които преподават спорт на децата, чрез 
иновативни семинарни подходи, за да се улесни предаването на ценности заедно с радостта 
от спорта. 

Целта е да се внедряват и преподават на децата в епоха, която е най-важна за развитието 
на характера и личността, всички универсални ценности, които са съсредоточени в 
олимпийските идеали, чрез участие в спортни дейности, чрез използване на специално 
формулиран бразователен материал. 

 

Кратко въведение към проект FAIRHAP 

Проектът FAIRHAP е реализиран от консорциум от 
5 партньора от 5 европейски страни: 

Гърция Creative Thinking Development 
(CRE.THI.DEV.) 

Румъния Alexandru Ioan Cuza University of Iași 
(UAIC) 

България NGO - Inter Sport Group (ISG) 
Латвия Jelgavas Novada Pasvaldiba (JELGAVA) 
Италия Istituto Europeo per lo Sviluppo Socio 

Economico (ISES) 
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Бюлетин 

Консорциумът FAIRHAP 
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ДОКЛАД ОТ НАУЧНИТЕ  ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 

Първата продукция на FAIRHAP бе публикувана на 31 август 2017 
г. Това е електронният доклад, озаглавен: "Нужда от 
възпитаване на честна игра и олимпийски идеали". 
Докладът съдържа: 

• анализ на настоящата ситуация в страните 
партньори по отношение на спортната система; 

• анализ на текущото състояние с повишаване на 
осведомеността относно спортната етика сред 
спортните преподаватели; 

• анализ на етиката в спорта и социалните последици - 
Спорт за всички като инструмент за социална промяна 
и личностно развитие; 

• анализ на участието на децата в спорта и неговото 
въздействие върху социалния прогрес и личностното 
развитие; 

• описание на образователните потребности на 
учителите по спорт и треньорите по отношение на 
популяризирането на олимпийските идеали; 

• съчетана информация на добри практики и иновативни 
подходи. 

 
Изтеглете отчета 

 

ДОКЛАД ОТ МЕСТНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ 
 

Втората продукция на FAIRHAP е също публикувана на 31 август 
2017 г. Това е електронният доклад, който представя 
резултатите от проучване в петте страни-партньори, 
озаглавено: Нагласи относно социалните и морални ценности на 
спортните /учителите по физ.възпитание и треньори. 
Основните цели на това изследване бяха: 

Да се изследват понятията, които учителите по физическо 
възпитание, учителите по спорт и треньорите приемат 
относно ценностите. 
 Да се разгледа как спортните / учителите по 
физ.възпитание и треньорите определят, разбират и 
улесняват потенциалния принос на спорта за развитието на 
олимпийските ценности чрез преподаване на своите ученици 
на социални и морални умения, 
Да се определят ресурсите / обучението в спорта /как 
учителите по физ.възпитание и треньорите преподават, за 
да получат знанията си за популяризирането на 
олимпийските ценности, развитието на социалните и 
моралните умения, 
Да се идентифицират спортните /учителите по 
физ.възпитание и треньори относно възможностите за нови 
образователни инструменти и подходи за насърчаване на 
основните олимпийски ценности. 

 

Изтеглете отчета 

FAIRHAP Изходи 
 

http://fairhap-project.eu/reports-2
http://fairhap-project.eu/reports-2
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РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МАТЕРИАЛ 

Партньорите на FAIRHAP вече участват и в 
разработването на подходящ учебен материал за 
учители по спорт, учители по педагогика и треньори, 
които ще бъдат обучени по този проект, за да им 
помогне да преподават на децата принципите на 
проекта FAIRHAP. Учебният материал е разработен, 
като се вземат под внимание серия от различни секции, 
всяка от които съдържа различно съдържание, 
процедури и друга информация, подредени в логическа 
последователност и разделени на малки единици. Освен 
теоретичния материал партньорството ще 
разработи планове за обучение, които да бъдат 
използвани от спортните учители по време на 
следващите обучителни дейности по проекта. 

 

Текущи дейности на FAIRHAP 

Issue 1 | September 2017 

 

СЕМИНАРИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ 

Партньорите на FAIRHAP вече участват в 
организирането на семинар за валидиране, който 
трябва да бъде организиран във всички страни, 
участващи в проекта FAIRHAP, от отговорните 
партньори. 

Чрез този работен семинар докладите от 
„Документните и Местни”проучвания трябва да 
преминат процес на валидиране със съответните 
заинтересовани страни по проекта в страната на всеки 
партньор. 

 

1-ва и 2-ра среща 
Проектното партньорство 
проведе първата си успешна 
среща в Атина (Гърция) на 19-20 
януари 2017 г. Партньорството се 
съгласи за ролята на всеки 
партньор и за общите условия, 
както и конкретните задачи. 

Втората среща се проведе на 28 и 
29 юни 2017 г. в Джелгава 
(Латвия). След 6-месечен 
производствен период, започнал с 
първата среща в Атина, 
партньорите се срещнаха и 
обсъдиха напредъка по 
изпълнението на задачите от 
реализирания проект и 
постигнатите резултати. 

 

 За да научите повече относно проекта FAIRHAP посетете: 

          

www.fairhap-project.eu   info@fairhap-project.eu   www.facebook.com/fairhap  (@fairhap) 

 

http://www.fairhap-project.eu/
mailto:info@fairhap-project.eu
http://www.facebook.com/fairhap

