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Σε αυτό το τεύχος: 

Σύντομη παρουσίαση του 
FAIRHAP 

Εταίροι FAIRHAP 

Αποτελέσματα FAIRHAP:  

• Βιβλιογραφική έρευνα: 
«Ανάγκες εκπαίδευσης 
όσον αφορά τις αρχές του 
δίκαιου παιχνιδιού (fair play) 
και τις Ολυμπιακές αξίες»  

• Έρευνα πεδίου: «Επίπεδο 
ευαισθητοποίησης όσον 
αφορά τις αρχές του 
δίκαιου παιχνιδιού (fair play) 
και τις Ολυμπιακές αξίες» 

Δραστηριότητες FAIRHAP σε 
εξέλιξη:  

• Workshops επικύρωσης 
έρευνας 

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
υλικού  

Συναντήσεις εταίρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Τον Ιανουάριο  του 2017 μια σύμπραξη πέντε εταίρων από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη 
Βουλγαρία, τη Λετονία και την Ιταλία εντάχθηκε στο έργο με τίτλο «Fair Play and Happiness 
through Sports (FAIRHAP)». Το FAIRHAP είναι ένα διετές έργο που συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. 

Το έργο επικεντρώνεται σε όσους διδάσκουν αθλητισμό σε παιδιά, εκπαιδευτικούς Φυσικής 
Αγωγής (Φ.Α.) και προπονητές, στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησής τους σχετικά με τις 
βασικές Ολυμπιακές αξίες, μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές διαδικασίες, προκειμένου να 
μπορούν να αναγνωρίσουν τις αξίες αυτές και να τις ενσταλάξουν, μαζί με τη χαρά, στα παιδιά, 
μέσω της αθλητικής εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Στόχος είναι να διδάξουν στα παιδιά, σε μια ηλικία που είναι ζωτικής σημασίας για την 
ανάπτυξη του χαρακτήρα και της προσωπικότητας, όλες τις οικουμενικές αξίες που 
συγκεντρώνονται στα ολυμπιακά ιδεώδη, μέσω της συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες, 
χρησιμοποιώντας ένα ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό. 

Σύντομη παρουσίαση του FAIRHAP 

Το FAIRHAP υλοποιείται από 5 εταίρους από 5 χώρες: 

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

Ρουμανία Alexandru Ioan Cuza University of Iași 
(UAIC) 

Βουλγαρία NGO - Inter Sport Group (ISG) 
Λετονία  Jelgavas Novada Pasvaldiba 

(JELGAVA) 
Ιταλία  Istituto Europeo per lo Sviluppo Socio 

Economico (ISES) 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Το 1ο παραδοτέο του FAIRHAP οριστικοποιήθηκε στις 31 Αυγούστου 
2017. Αυτό είναι μια έκθεση που παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 
βιβλιογραφικής έρευνας με τίτλο: «Ανάγκες εκπαίδευσης όσον αφορά 
τις αρχές του δίκαιου παιχνιδιού (fair play) και τις Ολυμπιακές αξίες». 

Η έκθεση περιέχει: 

Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στις χώρες εταίρους όσον αφορά 
το αθλητικό σύστημα. 

Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της ευαισθητοποίησης σχετικά με 
την αθλητική ηθική στους αθλητικούς εκπαιδευτικούς. 

Ανάλυση της δεοντολογίας στον αθλητισμό και των κοινωνικών 
επιπτώσεων – Ο Αθλητισμός για όλους ως εργαλείο για κοινωνική 
αλλαγή και προσωπική ανάπτυξη. 

Ανάλυση της συμμετοχής των παιδιών στον αθλητισμό και των 
επιπτώσεών του στην κοινωνική πρόοδο και την προσωπική ανάπτυξη. 

Περιγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Φ.Α. και 
των προπονητών όσον αφορά την προώθηση των ολυμπιακών 
ιδανικών  

Πληροφορίες σχετικά με τις ορθές πρακτικές και καινοτόμες 
προσεγγίσεις. 

Κατεβάστε την έκθεση 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ 

Το 2ο παραδοτέο του  FAIRHAP οριστικοποιήθηκε επίσης στις 31 
Αυγούστου 2017. Αυτό είναι μια έκθεση που παρουσιάζει τα 
αποτελέσματα της έρευνας πεδίου που διεξήχθη στις 5 χώρες εταίρους 
με τίτλο: «Επίπεδο ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις αρχές του 
δίκαιου παιχνιδιού (fair play) και τις Ολυμπιακές αξίες». 

Οι κύριοι στόχοι αυτής της έρευνας ήταν: 

Να εξερευνήσει το πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί  Φ.Α. και οι 
προπονητές τις Ολυμπιακές αξίες (οι αξίες διαμορφώνουν την 
αντίληψη για το τι είναι επιθυμητό και καθοδηγούν τους ανθρώπους 
στις στάσεις και τις συμπεριφορές τους). 

Να εξερευνήσει πώς οι εκπαιδευτικοί Φ.Α. και οι προπονητές 
καθορίζουν, αντιλαμβάνονται την πιθανή συμβολή του αθλητισμού 
στην ανάπτυξη των Ολυμπιακών αξιών και να τις προωθήσουν στους 
μαθητές τους μέσω της διδασκαλίας κοινωνικών και ηθικών 
δεξιοτήτων.  

Να προσδιορίσει ποιες είναι οι κύριες πηγές εκπαίδευσής από τις 
οποίες οι εκπαιδευτικοί  Φ.Α. και οι προπονητές αντλούν τη γνώση 
τους  σχετικά με ηθικά ζητήματα και αξίες στον αθλητισμό 

Να προσδιορίσει τις πιθανές ανάγκες των εκπαιδευτικών Φ.Α. και 
προπονητών όσον αφορά τα νέα  εκπαιδευτικά εργαλεία και τις 
καινοτόμες προσεγγίσεις που αφορούν τη προώθηση των θεμελιωδών 
Ολυμπιακών αξιών. 

Κατεβάστε την έκθεση 

 

Τα αποτελέσματα του FAIRHAP 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Οι εταίροι του FAIRHAP συμμετέχουν πλέον και στην 
ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για τους 
εκπαιδευτικούς Φ.Α. και τους προπονητές που θα 
εκπαιδευτούν μέσω αυτού του έργου, προκειμένου να τους 
βοηθήσουν να διδάξουν στα παιδιά τις αρχές του FAIRHAP. 
Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύσσεται λαμβάνοντας υπόψη 
μια σειρά από διαφορετικές ενότητες, η κάθε μία από τις 
οποίες έχει διαφορετικό περιεχόμενο, διαδικασίες και 
πληροφορίες, διατεταγμένες σε λογική σειρά και 
κατανεμημένες σε μικρές μονάδες. Εκτός από το θεωρητικό 
υλικό, οι εταίροι θα αναπτύξουν επίσης προγράμματα 
κατάρτισης που θα χρησιμοποιηθούν από τους 
εκπαιδευτικούς Φ.Α. κατά τις επόμενες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες του έργου. 

Δραστηριότητες FAIRHAP σε εξέλιξη 
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WORKSHOPS ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Οι εταίροι του FAIRHAP ασχολούνται με την οργάνωση 
workshop επικύρωσης το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί σε όλες 
τις χώρες που εμπλέκονται στο έργο FAIRHAP. 

Μέσω αυτού του workshop, οι Μελέτες Βιβλιογραφικής 
Έρευνας και Έρευνας Πεδίου που έχουν πραγματοποιηθεί, θα 
υποβληθούν σε μια διαδικασία επικύρωσης από σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο 
έργο. 

 

Συναντήσεις εταίρων 
Οι εταίροι του προγράμματος είχαν την 
πρώτη επιτυχημένη συνάντησή τους στην 
Αθήνα στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2017. 
Εκεί συμφώνησαν για τους ρόλους κάθε 
εταίρου, για τους γενικούς όρους καθώς 
και τα συγκεκριμένα καθήκοντα. 

Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
στη Jelgava (Λετονία) στις 28 και 29 
Ιουνίου του 2017. Μετά από μια 
παραγωγική περίοδο 6 μηνών που 
ξεκίνησε με την εναρκτήρια συνάντηση 
στην Αθήνα, οι εταίροι συναντήθηκαν και 
συζήτησαν την πρόοδο των καθηκόντων 
του έργου που έχουν υλοποιηθεί και τα 
αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί. 

 

Για να μάθετε περισσότερα για το έργο FAIRHAP:  

          

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