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Šajā izdevumā: 

Ievads par FAIRHAP 

FAIRHAP konsorcijs  

FAIRHAP materiāli:  

• Pētījums: “Vajadzības pēc 
godīgas spēles un Olimpisko 
ideālu izglītības”  

• Pētījums: “Sporta/fiziskās 
audzināšanas skolotāju un 
treneru attieksme pret 
sociālajām un morālajām 
vērtībām”  

FAIRHAP notiekošās aktivitātes:  

• Mērķa grupas darbnīca 
• Izglītības materiāla izstrāde 

Projekta sapulces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

2017. gada janvārī piecu partnervalstu konsorcijs no Grieķijas, Rumānijas, Bulgārijas, 
Latvijas un Itālijas pievienojās Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas ietvaros 
līdzfinansētam projektam ar nosaukumu “Godīga spēle un gandarījums sportā 
(FAIRHAP)”.   

FAIRHAP ir Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas līdzfinansēts projekts 2 gadu 
garumā. 

Projekts koncentrēsies uz nepieciešamās izpratnes par galvenajām cilvēces vērtībām 
veidošanu sporta pedagogiem un treneriem, kuri māca sportu bērniem, izmantojot 
inovatīvas izglītības semināru pieeju, lai atpazītu un ieviestu šīs vērtības un gandarījumu 
sporta nodarbībās bērniem.  

Projekta mērķis ir ieviest un mācīt bērniem visas universālās vērtības, kas ir koncentrētas 
olimpiskajos ideālos, rakstura un personības attīstībai nozīmīgākajā vecumā, piedaloties 
sporta aktivitātēs, izmantojot speciāli izstrādātus mācību materiālus. 

 

Ievads par FAIRHAP 

FAIRHAP projektā iesaistītas 5 Eiropas valstu 
organizācijas, attiecīgi: 

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

Rumānija Alexandru Ioan Cuza University of 
Iași (UAIC) 

Bulgārija NGO - Inter Sport Group (ISG) 
Latvija Jelgavas Novada Pasvaldiba 

(JELGAVA) 
Itālija Istituto Europeo per lo Sviluppo 

Socio Economico (ISES) 
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ELEKTRONISKĀ ZIŅU LAPA 

FAIRHAP Konsorcijs 
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TEORĒTISKAIS PĒTĪJUMS 

Pirmais FAIRHAP elektroniski lasāms pētījums izveidots 
2017.gada 31.augustā – “Vajadzības pēc godīgas spēles un 
olimpisko ideālu izglītības” 

 Pētījumā: 

• pašreizējās situācijas analīze partnervalstīs attiecībā uz 
sporta sistēmu; 

• pašreizējā stāvokļa analīze par sporta ētikas izpratnes 
veidošanu starp sporta pedagogiem; 

• sporta ētikas un sociālās ietekmes analīze - sports visiem 
kā sociālo pārmaiņu un personīgās izaugsmes līdzeklis; 

• bērnu dalības sportā un tā ietekmes uz sociālo progresu 
un personīgo izaugsmi analīzi; 

• sporta skolotāju un treneru izglītības vajadzību apraksts 
attiecībā uz olimpisko ideālu veicināšanu; 

• informācija par labas prakses piemēriem un 
novatoriskām pieejām. 
 

Pētījums lejupielādei pieejams 

 

 

MĒRĶGRUPAS APTAUJA 

Otrais FAIRHAP elektroniski lasāms pētījums izveidots 
2017.gada 31.augustā, kurā atspoguļots 5 partnervalstu 
situācijas kopsavilkums par tēmu – “Sporta/fiziskās 
audzināšnas skolotāju un treneru attieksme pret sociālajām 
un morālajām vērtībām”  

Galvenie pētījuma mērķi:  

• Izpētīt Fiziskās audzināšanas pedagogu, sporta 
skolotāju un treneru pieņemtās koncepcijas attiecībā 
uz vērtībām;  

• Izpētīt, kā sporta pedagogi un treneri definē, izprot un 
veicina potenciālo sporta ieguldījumu olimpisko vērtību 
attīstībā, mācot sociālās un morālās prasmes saviem 
skolēniem; 

• Noteikt avotus/apmācības, uz kurām sporta pedagogi 
un treneri balsta iegūtās zināšanas par olimpisko vērtību 
veicināšanu, sociālo un morāles prasmju attīstību; 

•  Noteikt sporta pedagogu un treneru iespējamās 
vajadzības attiecībā uz jauniem mācību līdzekļiem un 
metodēm, lai veicinātu olimpisko pamatvērtību apguvi. 

Pētījums lejupielādei pieejams 

 

FAIRHAP Materiāli  
 

https://www.fairhap-project.eu/reports-2/
https://www.fairhap-project.eu/reports-2/
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IZGLĪTĪBAS MATERIĀLA IZSTRĀDE 

FAIRHAP partneri ir iesaistīti atbilstoša mācību 
materiāla izstrādē sporta pedagogiem, fiziskās 
audzināšanas skolotājiem un treneriem, kuri tiks 
apmācīti šajā projektā, lai varētu mācīt bērniem par 
FAIRHAP projekta principiem. Izglītojošais materiāls 
tiek izstrādāts, ņemot vērā virkni dažādu sadaļu, 
katrā no tām ir atšķirīgs saturs, procedūras un cita 
informācija, kas sakārtota loģiskā secībā un sadalīta 
mazās vienībās. Papildus teorētiskajam materiālam 
projekta darba grupa arī izstrādās apmācību sesiju 
plānus, kurus sporta skolotāji izmantos turpmākajos 
projekta mācību pasākumos.  

 

FAIRHAP aktivitātes 
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MĒRĶA GRUPAS DARBNĪCA 

FAIRHAP partneri ir iesaistīti fokusgrupas darbnīcas 
organizēšanā, kas tiek organizēta visās FAIRHAP 
projektā iesaistītajās valstīs. 

Galvenais diskusiju temats būs fiziskajai audzināšanai 
atbilstošu mācību metožu izpēte, lai nodotu vērtības 
bērniem, kas ir būtiskas pilnveidojot raksturu un 
personību vadoties pēc katras valsts situācijanalīzes. 

Darba sapulces 
Projekta dalībnieki ir piedalījušies 
pirmajā sanāksē Atēnās (Grieķijā) 
2017. gada 19. un 20. janvārī, kur 
konsorcijs vienojās par katra 
partnera lomu un vispārējiem 
nosacījumiem, kā arī konkrētiem 
uzdevumiem. 

Otrā sanāksme notika 2017. gada 
28. un 29. jūnijā Jelgavas novadā 
(Latvijā). Pēc 6 mēnešu produktīva 
projekta perioda, kas sākās ar 
sanāksmi Atēnās, partneri tikās un 
pārrunāja darba uzdevumu 
progresu. īstenoto projektā un 
sasniegtos rezultātus. 

Lai uzzinātu vairāk par FAIRHAP projektu:  

          

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

