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Scurtă introducere la Proiectul FAIRHAP

În ianuarie 2017, un consorţiu de cinci parteneri din Grecia, România, Bulgaria, Letonia şi
Italia s-au unit în cadrul unui proiect intitulat “Fair Play şi Fericire prin Sport (FAIRHAP)”.
FAIRHAP este un proiect cu durată de doi ani, co-finanţat de către Uniunea Europeană,
sub egida Programului Erasmus+.
În contextul programului se încearcă familiarizarea celor care predau sport copiilor cu
principiile Olimpice de bază, precum şi sprijinul profesorilor de sport, al celor de Educaţie
Fizică şi al antrenorilor, prin organizarea unor seminarii de pregătire, în scopul facilitării
transmiterii acestor valori, împreună cu bucuria dată de practicarea unui sport.
Obiectivul este acela de a insufla şi de a transmite copiiilor, la o vârstă crucială pentru
dezvoltarea caracterului şi a personalităţii, toate acele valori universale cuprinse în
idealurile olimpice, prin participarea la activităţi sportive şi prin folosirea unor materiale
educaţionale redactat în acest scop.

•

Raport cu privire la cercetările
documentare:“Necesitatea
unui educaţii privitoare la Fair
Play şi idealurile olimpice”
Raport cu privire la activitatea
de teren: “Atitudini
referitoare la valorile sociale
şi morale transmise de către
profesorii de sport/Educaţie
Fizică şi de antrenori”

Activităţi FAIRHAP în curs de
desfăşurare:
• Workshop-uri de validare
• Elaborarea materialului
educativ
Kick-off & a doua întâlnire

Consorţiul FAIRHAP
Proiectul FAIRHAP a fost implementat de un
consorţiu de cinci parteneri, din cinci state
europene:
Grecia
Dezvoltarea Gândirii Creative
(CRE.THI.DEV.)
Romania
Universitatea Alexandru Ioan Cuza,
Iaşi (UAIC)
Bulgaria
NGO – Grupul Inter Sport (ISG)
Letonia
Consiliul Judeţean Jelgavas
(JELGAVA)
Italia
Institutul European de Dezvoltare
Socio-Economică (ISES)
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Rezultate FAIRHAP
RAPORT CU PRIVIRE LA CERCETĂRILE DOCUMENTARE

RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE TEREN:

Primul raport FAIRHAP a fost publicat la data de 31 august
2017. Acesta este e-raportul intitulat “Necesitatea unui
educaţii privitoare la Fair Play şi idealurile olimpice”.
Raportul conţine: O analiză a situaţiei curente în ţările
partenere în ceea ce priveşte sistemul sportiv;
• O analiză a gradului de conştientizare referitoare la
etica în sport în rândul educatorilor în acest domeniu, în
prezent;
• O analiză a eticii în sport şi a implicaţiilor sale sociale –
Sportul Pentru Toţi ca instrument de schimbare socială
şi creştere personală;
• O analiză a participării copiilor în activităţile sportive şi
a efectelor acesteia asupra progresului social şi a
dezvoltării personale;
• O descriere a nevoilor educaţionale ale profesorilor de
sport şi a antrenorilor în promovarea idealurilor
olimpice;
• Informaţii privitoare la Bune Practici şi abordări
inovative.

Cel de-al doilea raport FAIRHAP a fost de asemnea publicat pe 31
august 2017. Acest e-raport prezinta rezultatele obtinute ca urmare
a efectuarii unui sondaj de opinie in cele cinci tari participante la
proiect, cu titlul “Atitudini referitoare la valorile sociale si morale
transmise de catre profesorii de sport/Educatie fizica si de
antrenori”.
Principalele obiective ale acestui studiu sunt:
• Să exploreze conceptele imbrăţişate de către
• profesorii de Educaţie Fizică/ sport şi de către antrenori în ceea
ce priveşte sistemul de valori;
• Să exploreze felul în care profesorii de sport/Educaţie
• Fizică şi antrenorii definesc, înţeleg şi uşurează o potenţială
contribuţie a sportului la dezvoltarea valorilor olimpice, prin
transmiterea unor abilităţi sociale şi morale în rândul elevilor;
• Să identifice resursele/pregătirea folosite de către
• profesorii de sport/Educaţia Fizică şi antrenori pentru a se
informa despre promovarea valorilor olimpice şi despre
dezvoltarea abilităţilor sociale şi morale;
• Să identifice eventuale nevoi ale profesorilor de
• sport/Educatia Fizică şi ale antrenorilor în ceea ce priveşte noi
instrumente educaţionale şi abordări inedite în promovarea
valorilor olimpice fundamentale.

Descarcă raportul: https://www.fairhapproject.eu/reports-2/

Descarcă raportul: https://www.fairhap-project.eu/reports-2/
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Activităţi FAIRHAP în curs
SEMINARII DE VALIDARE
Partenerii FAIRHAP sunt în prezent implicaţi în
organizarea unui seminar de validare care ar trebui
implementat în toate ţările participante la proiectul
FAIRHAP, de către parteneri responsabili.
Prin intermediul acestui seminar, rapoartele cercetărilor
documentare şi a celor pe teren ar trebui să se supună
unui proces de validare din partea instituţiilor implicate
în proiect din fiecare ţara parteneră.

ELABORAREREA MATERIALULUI CU CARACTER
EDUCATIV
În prezent, partenerii FAIRHAP sunt de asemenea implicaţi în
elaborarea unor materiale cu caracter educativ relevante,
destinate profesorilor de sport/Educaţie Fizică şi antrenorilor,
care, în cadrul acestui proiect, vor fi instruiţi să transmită
copiilor principiile promovate de către FAIRHAP.
În elaborarea materialelor educative s-au luat în considerare o
serie de secţiuni diferite, fiecare cu un conţinut propriu, cu
proceduri şi informaţii diverse, organizate într-o ordine logică
şi impărţite în unităţi mai mici. Pe lângă materialul teoretic,
acest parteneriat va dezvolta, de asemenea, planuri pentru
sesiunile de pregătire, acestea fiind menite să fie folosite de
către profesorii de Educaţie Fizică în timpul activităţilor de
pregătire incluse în proiect.

Kick-off & a 2-a întâlnire
Acest parteneriat a avut prima ediţie în
Atena (GR), pe data de 19-20 ianuarie
2017.
Membrii
participanţi
au
concordat cu privire la rolul fiecărui
partener, precum şi în ceea ce priveşte
termenii generali şi sarcinile specifice.
Cea de-a doua ediţie s-a ţinut la Jelgava
(LV), în data de 28-29 iunie 2017. După
o perioadă productivă de implementare
a proiectului, cu durată de 6 luni
începând de la data întâlnirii din Atena,
partenerii s-au reunit şi au discutat
progresul sarcinilor asumate deja
implementate, precum şi rezultatele
obţinute.

Descoperă mai multe despre proiectul FAIRHAP:

www.fairhap-project.eu

info@fairhap-project.eu

www.facebook.com/fairhap (@fairhap)
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