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Σε αυτό το τεύχος: 

FAIRHAP Δραστηριότητα:  

 Ανοιχτό τουρνουά παιχνιδιών 

μεταξύ των ομάδων των 

παιδιών, για κάθε άθλημα και 

σε κάθε χώρα  

Δραστηριότητες FAIRHAP  

σε εξέλιξη: 
 Έκθεση Αξιολόγησης 

Εκπαίδευσης FAIRHAP 

 Τελικό συνέδριο σε κάθε 

χώρα για τη διάδοση των 

αποτελεσμάτων & 

εργαστήριο επικύρωσης 

έρευνας  

 

5η συνάντηση 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ανοιχτό τουρνουά παιχνιδιών μεταξύ των ομάδων των παιδιών, για κάθε άθλημα και σε κάθε χώρα 

Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, διοργανώθηκε ένα ανοιχτό τουρνουά σε κάθε χώρα. Στόχος αυτής της εκδήλωσης 

ήταν 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 συμμετείχαν σε μια σειρά αγώνων που δεν είχαν ανταγωνιστικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι το έργο δίνει 

προτεραιότητα στην ιδέα των αξιών που συνοψίζονται στα ολυμπιακά ιδεώδη και όχι στον ανταγωνισμό και τη νίκη. 

Υπήρχαν βραβεία (πιστοποιητικά συμμετοχής στο έργο FAIRHAP, μετάλλια, κύπελλα, κ.α.) για όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο 

έργο. 

Συνολικά οργανώθηκαν 5 τουρνουά: 

 Στην Αθήνα (Πεντέλη), Ελλάδα, στις 27 Οκτωβρίου 2018 και διοργανώθηκε από την CRETHIDEV (P1). 

 Στο Ιάσιο, Ρουμανία, στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 και διοργανώθηκε από το UAIC (P2). 

 Στο Χάσκοβο, Βουλγαρία, στις 2 Οκτωβρίου 2018 και διοργανώθηκε από το ISG (P3). 

 Στη Γιέλγκαβα, Λετονία, στις 9 Οκτωβρίου 2018 και διοργανώθηκε από το JELGAVA (P4). 

 Στην Αλεσσάντρια, Ιταλία, στις 16 Σεπτεμβρίου 2018 και διοργανώθηκε από την ISES (P5). 

Όλα τα παιδιά ήταν πολύ ενθουσιασμένα για τη συμμετοχή τους τόσο στις εκπαιδευτικές συνεδρίες FAIRHAP όσο και στο τουρνουά 

και εξέφρασαν την επιθυμία να επαναληφθούν αυτές οι δραστηριότητες. 

 

 

FAIRHAP Outputs 
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Δελτίο Τύπου  

FAIRHAP Δραστηριότητα 
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5η συνάντηση 

Η πέμπτη και τελευταία συνάντηση εταίρων 

του έργου θα πραγματοποιηθεί στην 

Αλεσσάντρια της Ιταλίας στις 28-29 Νοεμβρίου 

του 2018. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ FAIRHAP 

Προκειμένου να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των παρεμβάσεων που προτείνει 
το έργο FAIRHAP, ζητήθηκε από όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες να συμπληρώσουν 2 παρόμοια 
ερωτηματολόγια: το ένα πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης και το άλλο 
στο τέλος της εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα θα είναι μια έκθεση (σε 
ηλεκτρονική μορφή) με τίτλο: «Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης του Έργου 
FAIRHAP: Οι στάσεις των παιδιών σε σχέση με τις Ολυμπιακές Αξίες». 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
& ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Το εργαστήριο επικύρωσης και το συνέδριο θα διοργανωθούν σε όλες τις 
χώρες που συμμετέχουν στο έργο FAIRHAP από όλους τους εταίρους, κατά 
την περίοδο Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018. 

Μέσω του εργαστηρίου επικύρωσης, η έρευνα "Αξιολόγηση της 
Εκπαίδευσης του Έργου FAIRHAP: Οι στάσεις των παιδιών σε σχέση με τις 
Ολυμπιακές Αξίες" θα υποβληθεί σε μια διαδικασία επικύρωσης από 
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο 
έργο.  

Σκοπός του συνεδρίου είναι η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του 
έργου και των οφελών που αποκομίζουν τα παιδιά μέσω της συμμετοχής 
τους. 

Μια αναφορά για κάθε εκδήλωση κάθε χώρας θα δημοσιευτεί στον 
ιστότοπο του έργου, συνοδευόμενη από τα υλικά διάδοσης. 

Δραστηριότητες FAIRHAP  

σε εξέλιξη 
 

Ανακαλύψτε περισσότερα για το έργο FAIRHAP 

          

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