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Бюлетин
В това издание:
Резултати от FAIRHAP:
• Образователен материал:
"Наръчник за преподаване
на ценности на децата
чрез спорт: 120 игри за
щастливи деца"
Текущи дейности на
FAIRHAP:
• Изпълнение на обучителни
сесии за децата
3-то и 4-то заседание

Резултати от FAIRHAP
Наръчник за преподаване на ценности на децата чрез спорт: 120 игри за щастливи деца
Наръчникът по проекта "120 игри за щастливи деца" е разработен от Университета "Александру Йоан Куза" в Яш (UAIC).
След разработването на ръководството се проведе семинар в Атина, където наръчникът беше представен на
изпълнителен екип от треньори от всички страни партньори. По време на семинара, наръчника беше оценен, обсъден и
бяха предложени подобрения, за да се получи крайният резултат, който бе пуснат през януари 2018 г.
Наръчникът предоставя иновативен образователен материал за спортните преподаватели и треньори, които ще
бъдат обучени по този проект, за да повиши осведомеността и да им помогне да преподават на децата на възраст
между 10 и 12 години основните олимпийски ценности, които представляват принципите на проекта FAIRHAP.
Учебният материал акцентира върху учебните методологии, съчетаващи хуманистичните ценности и техническите
умения в отборните спортове. Освен теоретичния материал са разработени и планове за обучение, за да бъдат
използвани от спортните учители по време на обучителните дейности по проекта.
Материалът разглежда въпроси, свързани с принципите на Олимпизма и Олимпийските идеали, като основни права на
човека, културно многообразие, анти-расизъм, ксенофобия, равенство между половете, социално неравенство и социално
изключване, агресия и насилие в спорта, приемането на етичните, социалните и спортните правила, появата на
развлечения, забавления и радост чрез играта, както и съвместното съществуване на екологична съвест и упражнения.
Изтеглете наръчника
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FAIRHAP Текущи дейности
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБУЧЕНИТЕЛНИ СЕСИИ ЗА ДЕЦАТА
Спортните учители, които ще обучават детските
отбори,
преминаха
двудневен
семинар
в
съответствие с ценностите и принципите,
очертани в целите на проекта и изложени в
учебната програма.
Също така им бяха
предоставени учебни планове и всички необходими
материали за провеждане на обучителните сесии.

3-то и 4-то заседание
Партньорството по проекта се проведе на 13-14
декември 2017 г. в Яш (РУ). Дневният ред включваше
въпроси, свързани с напредъка на задачите на проекта,
постигнатите досега резултати, управление на
проекта и финансови административни въпроси, както
и по-доброто изпълнение на предстоящите дейности за
следващите 6 месеца.
Четвъртата среща ще се проведе в Хасково (България),
на 20-21 юни, 2018 г.

Всяка страна е организирала групи от деца на
възраст между 10 и 12 години. Полът, спортните
способности и двигателни умения няма да бъдат
взети под внимание, тъй като духът на програмата
е да се избегне всякакъв вид изключване и да се
популяризират принципите на спорта за всички.
Децата, които ще участват в тренировъчните
сесии, ще следват спортна програма, съчетаваща
редовно спортно обучение и серия от специални игри
и дискусии, популяризиращи олимпийските ценности.
FAIRHAP сесиите ще продължат 24 седмици.
След завършването на сесиите децата ще участват
в двудневен турнир. Целта на този фестивал е да
наблюдава спортното поведение на децата след
обучението по предметите на проекта и да
представи
резултатите на родителите и
спортните
треньори,
обществеността
и
съответните заинтересовани страни.
Всички детски групи ще участват в поредица от
игри, които нямат конкурентен характер. Ще има
символи (сертификати за участие в проекта
FAIRHAP) за всички деца, които ще участват в
проекта и събитията.

За да научите повече за проекта FAIRHAP:

www.fairhap-project.eu

info@fairhap-project.eu

www.facebook.com/fairhap (@fairhap)
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