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În acest număr: 

Activitate FAIRHAP:  

 Turneu deschis de jocuri între 

echipe, pentru fiecare sport şi 

în fiecare ţară 

Activităţi FAIRHAP în derulare:  

 Raport evaluare training 

FAIRHAP  

 Conferinţe finale în fiecare 

ţară pentru diseminarea 

rezultatelor &  workshop-ul de 

validare 

A cincea întâlnire 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Turneu deschis de jocuri între echipe, pentru fiecare sport şi în fiecare ţară 

După încheierea şedinţelor de pregătire, s-a organizat un turneu deschis în fiecare ţară. Scopul acestui festival a fost de a 

observa comportamentul sportiv al copiilor, după pregătirea copiilor în domeniul proiectului, şi de a prezenta rezultatele 

părinţilor şi antrenorilor sportivi, publicului şi părţilor interesate relevante.  

Toate grupurile formate în fiecare ţară au participat la turnee la o serie de jocuri de natură necompetiţională. Proiectul 

acordă o mare importanţă ideii de valori rezumate în idealurile olimpice, nu competiţiei şi ideii de victorie. 

Au fost oferite amintiri (certificate de participare la proiectul FAIRHAP, medalii, cupe etc.) pentru toţi copiii care au 

participat la evenimente.   

În total, s-au organizat 5 turnee: 

 La Atena (Penteli), Grecia, pe 27 octombrie 2018, şi a fost organizat de către CRETHIDEV (P1). 

 La Iasi, România, pe 28 septembrie 2018, şi a fost organizat de către UAIC (P2).  

 La Haskovo, Bulgaria, pe 2 octombrie 2018, şi a fost organizat de către ISG (P3).  

 La Jelgava, Letonia, pe 9 octombrie 2018, şi a fost organizat de către JELGAVA (P4).  

 La Alessandria, Italia, pe 16 septembrie 2018, şi a fost organizat de către ISES (P5).  

Toţi copiii au fost foarte entuziaşti să participe atât la şedinţele de pregătire FAIRHAP, cât şi la turneu, şi şi-au exprimat 

dorinţa ca asemenea activităţi să se mai repete.  
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A cincea întâlnire 

A cincea şi ultima întâlnire va avea loc la Alessandria, 

Italia, pe 28 -29
 
noiembrie 2018. 
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RAPORT EVALUARE TRAINING FAIRHAP  

Pentru a analiza impactul intervenţiilor sugerate de proiectul 
FAIRHAP, toţi copiii care au participat la şedinţele de pregătire 
au avut de completat 2 chestionare similare: unul înainte de 
începerea pregătirii, iar celălalt la finalul pregătirii. Rezultatul 
va fi un e-report intitulat: Evaluarea pregătirii din proiectul 
FAIRHAP: atitudinile copiilor privind valorile olimpice. 

 

CONFERINŢE FINALE ÎN FIECARE ŢARĂ PENTRU DISEMINAREA 
REZULTATELOR & WORKSHOP-UL DE VALIDARE 

Workshop-ul de validare şi conferinţa vor fi organizate în toate 

ţările implicate în proiectul FAIRHAP de către partenerii 

responsabili, în lunile noiembrie şi decembrie 2018.  

Prin workshop-ul de validare, raportul “Evaluarea pregătirii 

din proiectul FAIRHAP: atitudinile copiilor privind valorile 

olimpice” va trece printr-un proces de validare cu părţile 

interesate relevante.  

Scopul conferinţei este de a publica rezultatele proiectului şi 

beneficiile obţinute pentru copii prin participarea lor. 

Se va încărca pe site-ul web al proiectului un raport despre 

fiecare eveniment naţional însoţit de materialele de 

diseminare.  

 

Activităţi FAIRHAP în derulare  

 

 

Descoperiţi mai multe despre proiectul FAIRHAP:  

          

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