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В този брой: 

Дейност на FAIRHAP: 

 Открит турнир от  игри между 

отборите, за всеки спорт и във 

всяка страна  

Текущи дейности на FAIRHAP: 

 Доклад за оценка на 

обучението по FAIRHAP 

 Финални конференции във 

всяка страна за 

разпространение на 

резултатите и валидиране на 

семинара  

5-то заседание 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Открит турнир от  игри между отборите, за всеки спорт и във всяка страна  

След завършването на обучителните сесии е организиран открит турнир във всяка страна. Целта на този фестивал 

бе да се наблюдава спортното поведение на децата след обучението по предметите на проекта и да се представят 

резултатите на родителите и спортните треньори, обществеността и съответните заинтересовани страни. 

Всички групи, формирани във всяка страна, участваха в турнирите в поредица от игри, които не бяха  със състезателен 

характер. Проектът поставя огромно значение върху идеята за ценностите, обобщени в олимпийските идеали, а не на 

конкуренцията и печеленето. 

Имаше символи (сертификати за участие в проекта FAIRHAP, медали, чаши и др.) за всички деца, участвали в 

събитията. 

Общо бяха организирани 5 турнира: 

• В Атина (Пентели), Гърция, на 27 октомври 2018 г. и беше организиран от КРЕТИДЕВ (П1). 

• В Яш, Румъния, на 28 септември 2018 г. и беше организиран от УАИК(П2). 

• В Хасково, България, на 2 октомври 2018 г. и беше организиран от ИСГ (П3). 

• В Йелгава, Латвия, на 9 октомври 2018 г. и беше организирана от ЙЕЛГАВА (П4). 

• В Алесандрия, Италия, на 16 септември 2018 г. и беше организиран от ИСЕС (П5). 

Всички деца бяха много ентусиазирани от участието си, както в обучителните сесии на FAIRHAP, така и в турнира и 

изразиха желание тези дейности да бъдат повторени. 

 

 

FAIRHAP Outputs 
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5-то заседание 

Петата и последна среща ще се проведе в 

Алесандрия, Италия, на 28-29 ноември 2018 г. 
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ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО FAIRHAP 

За да се оцени въздействието на интервенциите, които 
предлага проектът FAIRHAP, всички деца, участващи в 
обучителните сесии, бяха помолени да попълнят 2 подобни 
въпросника: единият преди започването на обучението, а 
другият в края. Резултатът ще бъде е-доклад, озаглавен: 
Оценка на обучението по проекта FAIRHAP: Нагласи на децата 
по отношение на Олимпийските Ценности. 

 

ФИНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ ВЪВ ВСЯКА СТРАНА ЗА 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА 
СЕМИНАРА  

Семинарът за валидиране и конференцията ще бъдат 
организирани от всички отговорни партньори във всички 
страни, участващи в проекта FAIRHAP, през периода ноември и 
декември 2018 г. 

Чрез семинара за валидиране докладът "Оценка на обучението 
по проекта FAIRHAP: Нагласи на децата по отношение на 
Олимпийските Ценности " ще протече процес на валидиране 
със съответните заинтересовани страни. Целта на 
конференцията е да популяризира резултатите от проекта и 
ползите, придобити за децата чрез тяхното участие. 

Доклад за всяко национално събитие ще бъде зареден на 
уебсайта на проекта, придружен от материалите за 
разпространение. 

Текущи дейности на FAIRHAP 

 

 

Открийте повече за проекта FAIRHAP: 

          

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