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Atklātais spēļu turnīrs komandām dažādās sporta disciplīnās katrā no projekta dalībvalstīm  

Pēc treniņcikla beigām katrā projekta dalībvalstī organizēts atklātais sporta spēļu turnīrs. Turnīra mērķis bija novērot 

bērnu fizisko uzvedību un demonstrēt iemācīto vecākiem, sporta pedagogiem, treneriem, sabiedrībai un ieinteresētajām 

pusēm. 

Turnīra dalībnieki piedalījās turnīrā, kurā netika novērota konkurence un fiksēts rezultāts.  Projektā liela nozīme piešķirta 

vērtībām, kas raksturīgas Olimpiskajjiem ideāliem, nevis konkurencei un uzvarai. Visiem dalībniekiem par dalību 

aktivitātēs tika piešķirtas medaļas un diplomi. 

Pavisam kopā notikuši 5 turnīri: 

 2018.gada 27.oktobrī - Atēnās, Grieķijā, organizators CRETHIDEV (P1); 

 2018.gada 28.septembrī – Jasī, Rumānijā, organizators UAIC (P2); 

 2018.gada 2.oktobrī – Haskovo, Bulgārijā, organizators ISG (P3); 

 2018.gada 9.oktobrī – Staļģenē, Latvijā, organizators Jelgavas Novada Sporta centrs (P4); 

 2018.gada 16.septembrī Alesandrijā, Itālijā, organizators ISES (P5). 

Visi bērni bija gandarīti par dalību FAIRHAP apmācībās (treniņcikls) un turnīrā, tāpat arī izteica vēlēšanos šāda veida 

pasākumā piedalīties atkārtoti. 
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 Elektroniskā ziņu lapa  
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Piektā projekta darba 

grupas sapulce 

Piektā un pēdējā darba grupas sapulce notiks 
Alesandrijas pilsētā – Itālijā 2018.gada 28. un 
29.novembrī. 
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FAIRHAP APMĀCĪBU CIKLA IZVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Lai novērtētu FAIRHAP metožu ietekmi ietekmi visiem bērniem, 
kuri piedalījās apmācībās, tika lūgts aizpildīt 2 līdzīgas anketas: 
vienu pirms apmācību sākuma, bet otru - apmācību beigās. 
Rezultāts būs e-ziņojums ar nosaukumu: FAIRHAP Projektu 
mācību novērtējums: Bērnu attieksme pret olimpiskajām 
vērtībām. 

 

REZULTĀTU IZVĒRTĒŠANAS UN IZPLATĪŠANAS SEMINĀRI 
KATRĀ VALSTĪ 

Rezultātu izvērtēšanas un izplatīšanas semināri notiks katrā 
FAIRHAP projekta dalībvalstī 2018. gada novembrī un 
decembrī. 

Seminārā tiks izvērtēts  ziņojums - "Fairhap treniņcikla 
novērtējums: bērnu attieksme pret Olimpiskajām vērtībām". 

Pasākuma mērķis ir popularizēt projekta rezultātus un izvērtēt 
bērnu pausto viedokli un uzvedību pirms un pēc apmācībām un 
dalības turnīrā. 

Ziņojums par katras valsts pasākumu tiks augšupielādēts 
projekta mājas lapā kopā ar izplatīšanas materiāliem. 

FAIRHAP notiekošās aktivitātes 

 

 

Uzzini vairāk par FAIRHAP projektu: 

          

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