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În acest număr: 

 

Rezultate FAIRHAP:  

• Material educaţional: 
“Manual de predare  
către copii a valorilor  prin 
sport: 120 de jocuri pentru 
copii fericiţi“ 

Activităţi FAIRHAP în 
derulare:  

• Implementarea şedinţelor 
de pregătire pentru copii 

A treia şi a patra întâlnire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Manual de predare  către copii a valorilor  prin sport: 120 de jocuri pentru copii fericiţi 

Manualul proiectului „120 de jocuri pentru copii fericiţi” a fost elaborat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC). După 
elaborarea manualului, a avut loc un workshop la Atena, unde manualul a fost prezentat unei echipe executive de antrenori din toate 
ţările partenere. În timpul worskshop-ului, s-a evaluat şi discutat manualul, şi s-au sugerat îmbunătăţiri pentru a produce rezultatul 
final, care a fost publicat în ianuarie 2018. Manualul oferă un material educaţional inovator pentru educatorii sportivi şi pentru 
antrenorii care vor fi pregătiţi prin acest proiect, pentru a creşte gradul de conştientizare şi pentru a-i ajuta să le predea copiilor de 10-
12 ani fundamentele valorilor olimpice, care constituie principiile proiectului FAIRHAP. 

Materialul educaţional pune în evidenţă predarea metodologilor combinând valorile umaniste cu abilităţile tehnice în cadrul sporturilor 
de echipă. Pe lângă materialul teoretic, s-au elaborat şi planuri pentru şedinţele de pregătire,  pentru ca acestea să fie utilizate de către 
profesorii de sport în timpul activităţilor de training ale proiectului. 

Materialul abordează probleme privind principiile olimpismului şi idealurile olimpice, precum drepturile umane 
fundamentale,multiculturalismul, antirasismul, problemele legate de xenofobie, egalitatea de gen, inegalităţile sociale şi excluziunea 
socială, agresiunea şi violenţa în sport, acceptarea regulilor etice, sociale şi sportive, apariţia amuzamentului, a distracţiei şi a bucuriei 
prin joc, precum şi coexistenţa conştiinţei ecologice şi a exerciţiilor fizice. 

Descarcă manualul 
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A treia şi a patra întâlnire 
Parteneriatul proiectului a organizat a treia întâlnire 
încununată de succes la Iaşi (RO), pe 13-14 decembrie 2017. 
Agenda a inclus chestiuni legate de progresul sarcinilor 
proiectului, de rezultatele obţinute până acum, de 
managementul proiectului şi probleme privind gestiunea 
financiară, precum şi implementarea mai adecvată a 
activităţilor planificate pentru următoarele şase luni.  

A patra întâlnire va avea loc la Haskovo (BG), pe 20-21 iunie  
2018.  
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IMPLEMENTAREA ŞEDINŢELOR DE PREGĂTIRE PENTRU 
COPII 

Profesorii de sport care vor antrena echipele copiilor au 
beneficiat de un seminar de 2 zile în conformitate cu 
valorile şi principiile prezentate în cadrul obiectivelor 
proiectului şi detaliate în curriculum. Li s-au dat şi planurile 
de predare şi toate materialele necesare pentru 
implementarea şedinţelor de pregătire. 

Fiecare ţară are organizate grupe de copii cu vârste 
cuprinse între 10 şi 12 ani. Nu se vor lua în considerare 
sexul, abilităţile sportive şi deprinderile motrice, dat fiind 
că spiritul programului este de a evita orice fel de 
excluziune şi de a promova principiile sportului pentru toţi.  

Copiii care vor participa la şedinţele de pregătire vor urma 
un program sportiv care combină şedinţele sportive 
obişnuite şi o serie de jocuri speciale şi de discuţii care 
promovează valorile olimpice. Şedinţele FAIRHAP vor ţine 
24 de săptămâni.  

După finalizarea şedinţelor, copii vor participa la un turneu 
deschis de două zile. Scopul acestui festival este de a 
observa conduita sportivă a copiilor, după pregătirea cu 
privire la subiectele proiectului, şi de a prezenta rezultatele 
părinţilor şi antrenorilor sportivi, publicului şi părţilor 
implicate relevante. 

Toate grupurile de copii vor participa la o serie de jocuri 
care vor avea o natură necompetiţională. Vor fi şi amintiri 
(certificate de participare la proiectul FAIRHAP) pentru toţi 
copiii care vor participa la evenimentele proiectului. 

Activităţile în derulare  
ale FAIRHAP 

Pentru a descoperi mai multe despre proiectul FAIRHAP:        

                                                                                  

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