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Newsletter
Σε αυτό το τεύχος:
Αποτελέσματα FAIRHAP:
•

Εκπαιδευτικό υλικό:
“Εγχειρίδιο για τη
διδασκαλία αξιών σε
παιδιά διαμέσου
αθλημάτων: 120 παιχνίδια
για χαρούμενα παιδιά”

Δραστηριότητες FAIRHAP σε
εξέλιξη:
•

Υλοποίηση εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων με τα
παιδιά

3η & 4η συνάντηση

Αποτελέσματα FAIRHAP
Εγχειρίδιο για τη διδασκαλία αξιών σε παιδιά διαμέσου αθλημάτων: 120 παιχνίδια για χαρούμενα παιδιά
Το Εγχειρίδιο του προγράμματος «120 παιχνίδια για χαρούμενα παιδιά» αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο της Ρουμανίας Alexandru
Ioan Cuza University of Iași (UAIC). Μετά την ολοκλήρωση του, πραγματοποιήθηκε workshop στην Αθήνα, όπου το εγχειρίδιο
παρουσιάστηκε σε μια επιλεγμένη ομάδα προπονητών από όλες τις χώρες των εταίρων. Κατά τη διάρκεια του workkshop, το
εγχειρίδιο αξιολογήθηκε, συζητήθηκε και προτάθηκαν βελτιώσεις προκειμένου να παραχθεί το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο
κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2018.
Το εγχειρίδιο αυτό παρέχει στους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής και τους προπονητές (sport teachers), που θα εκπαιδευτούν μέσω
αυτού του προγράμματος, καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό ώστε να ευαισθητοποιηθούν περαιτέρω και να βοηθηθούν στο να διδάξουν
σε παιδιά 10-12 ετών τις βασικές Ολυμπιακές αξίες που αποτελούν τις αρχές του προγράμματος FAIRHAP.
Το εκπαιδευτικό υλικό δίνει έμφαση στη διδασκαλία μεθοδολογιών που συνδυάζουν ανθρωπιστικές αξίες με τεχνικές δεξιότητες στα
ομαδικά αθλήματα. Πέρα από το θεωρητικό υλικό, αναπτύσσονται επίσης πλάνα μαθημάτων ώστε να χρησιμοποιηθούν από τους
δασκάλους φυσικής αγωγής κατά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος.
Το υλικό αφορά θέματα που σχετίζονται με τις αρχές του Ολυμπισμού και τα Ολυμπιακά ιδεώδη, όπως τα βασικά ανθρώπινα
δικαιώματα, την πολυπολιτισμικότητα, την καταπολέμηση του ρατσισμού, θέματα ξενοφοβίας, την ισότητα των φύλων, τις κοινωνικές
ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό, την επιθετική συμπεριφορά και τη βία στον αθλητισμό, την αποδοχή ηθικών, κοινωνικών
και αθλητικών κανόνων, την ανάδυση της διασκέδασης, του κεφιού και της χαράς μέσα από το παιχνίδι, καθώς και τη συνύπαρξη
οικολογικής συνείδησης και άσκησης.
Κατεβάστε το Εγχειρίδιο
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Δραστηριότητες FAIRHAP
σε εξέλιξη
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ

3η & 4η συνάντηση
Οι εταίροι του προγράμματος πραγματοποίησαν την Τρίτη
επιτυχημένη συνάντηση στο Ιάσιο της Ρουμανίας, στις 13 και 14
Δεκεμβρίου 2017. Η αντζέντα κάλυπτε θέματα συνδεδεμένα με
την πρόοδο των καθηκόντων του προγράμματος, τα
αποτελέσματα που έχουν επιτευχθει issues, θέματα σχετικά με το
management και την οικονομική διαχείριση, καθώς επίσης την
υλοποίηση των δραστηριοτήτων που αφορά το επόμενο 6μηνο
του προγράμματος.
η

Η 4 συνάντης θα πραγματοποιηθεί στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας
στις 20 και 21 Ιουνίου 2018.

Οι προπονητές που θα εκπαιδεύσουν τις ομάδες των
παιδιών έλαβαν σεμινάριο διάρκειας 2 ημερών, σύμφωνα
με τις αξίες και τις αρχές που περιγράφονται στους
στόχους του προγράμματος. Έχουν επίσης λάβει πλάνα
προπόνησησς και όλα τα αναγκαία υλικά για την
υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Κάθε χώρα έχει δημιουργήσει ομάδες παιδιών ηλικίας 1012 ετών. Το φύλο, η αθλητική ικανότητα και οι κινητικές
δεξιότητες δεν έχουν ληφθεί υπόψη, δεδομένου ότι το
πνεύμα του προγράμματος είναι να αποφευχθεί κάθε
είδους αποκλεισμός και να προωθηθούν οι αρχές του
αθλητισμού για όλους.
Τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στισ εκπαιδευτικά
δραστηριότητες θα ακολουθήσουν ένα αθλητικό
πρόγραμμα που συνδυάζει αθλητική προπόνησημε με μια
σειρά από ειδικά παιχνίδια και συζητήσεις που προωθούν
τις ολυμπιακές αξίες. Οι δραστηριότητες FAIRHAP θα
διαρκέσουν 24 εβδομάδες.
Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, τα παιδιά θα
συμμετάσχουν σε ανοιχτό τουρνουά 2 ημερών. Στόχος
αυτής της εκδήλωσης είναι η παρακολούθηση της
αθλητικής συμπεριφοράς των παιδιών μετά την
εκπαίδευση στα θέματα του έργου και η παρουσίαση των
αποτελεσμάτων στους γονείς και τους προπονητές, το
κοινό και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους.
Όλες οι ομάδες παιδιών θα συμμετέχουν σε μια σειρά
αγώνων που δεν θα έχουν ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Θα
υπάρχουν βραβεία (πιστοποιητικά συμμετοχής στο
πρόγραμμα FAIRHAP) για όλα τα παιδιά που θα
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Ανακαλύψτε περισσότερα για το πρόγραμμα FAIRHAP:

www.fairhap-project.eu

info@fairhap-project.eu

www.facebook.com/fairhap (@fairhap)
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