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Бюлетин
В това издание:
Дейност FAIRHAP:
• Финални конференции във
всяка страна за
разпространение на
резултатите

Отразяване на резултатите
на FAIRHAP:
• Основни изходи

Текущи
FAIRHAP:

дейности

на

• Устойчивост на FAIRHAP
проекта

Дейност FAIRHAP
Финални конференции във всяка страна за разпространение на резултатите
С голям успех всички партньори в консорциума организираха заключителната конференция на проекта в
своята страна.
Целите на конференциите бяха:
•
•
•

популяризиране на резултатите от проекта и ползите, получени за децата чрез тяхното участие;
Обсъждане чрез събиране на спонтанно възникнали идеи между членовете (брейнсторминг) за
качеството, ефективността и възможността за прехвърляне на всички представени резултати;
популяризиране на проектните идеи за повишават интереса на повече спортисти и учители по
физическо възпитание, както и на треньори и други заинтересовани страни при предаване на
олимпийските ценности.

Участниците бяха учители по педагогика и спортни учители, съветници по физическо възпитание,
училищни съветници, представители на спортни власти и асоциации, родители, представители на
висшите училища в областта на физическото възпитание и спорта, както и други крайни потребители и
облагодетелствани от проекта.
Всеки участник получи материали и подкрепа от отговорните за това партньори, както и
използването на продуктите по проекта и за популяризирането му.

за

1

Издание 4 | Декември 2018

Отразяване на
резултатите на FAIRHAP
Основни изходи
Е-докладq: Нужда от обучение по Фейър плей и
олимпийски идеали
Е-доклад: Нагласи относно социалните и
моралните ценности на спорта / учители по
физическо възпитание, треньори
E-Документ: Наръчник за преподаване на
ценности на децата чрез спорт: 120 игри за
щастливи деца

Текущи
FAIRHAP

дейности

на

Устойчивост на FAIRHAP проекта
Ползите от успешния проект FAIRHAP ще
продължат през цялото му изпълнение и след
края на договора от всички партньори, като по
този начин ще се подкрепи дългосрочното
въздействие и устойчивостта на проекта и
неговите резултати.

Уъркшоп/Работилница: Обучение и
усъвършенстване на учебния материал
Семинари: Обучение на учители по спорт
Обучения: Обучителни сесии за деца
Е-доклад: Оценка на обучението по проекта
FAIRHAP: Нагласи на децата по отношение на
олимпийските ценности
Турнири: Игри за децата без състезателен
характер
Конференции: Конференции за популяризиране

Открийте повече за проекта FAIRHAP:

www.fairhap-project.eu

info@fairhap-project.eu

www.facebook.com/fairhap (@fairhap)
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