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Δελτίο Τύπου
Σε αυτό το τεύχος
FAIRHAP δραστηριότητα:
• Τελικό συνέδριο σε κάθε
χώρα για τη διάδοση των
αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα
μια ματιά:

FAIRHAP

με

• Κύρια παραδοτέα

Δραστηριότητες FAIRHAP σε
εξέλιξη:
• Βιωσιμότητα του έργου
FAIRHAP

FAIRHAP Δραστηριότητα
Τελικό συνέδριο σε κάθε χώρα για τη διάδοση των αποτελεσμάτων
Με μεγάλη επιτυχία όλοι οι εταίροι του έργου οργάνωσαν από ένα τελικό συνέδριο στη χώρα τους.
Οι στόχοι του συνεδρίου ήταν:
•
•
•

η δημοσιοποιήση των αποτελεσμάτων του έργου και τα οφέλη που αποκτώνται για τα παιδιά μέσω της
συμμετοχής τους.
η συζήτηση σχετικά με την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και το μεταβιβάσιμο των αποτελεσμάτων που
παρουσιάζονται.
η προώθηση των ιδεών του έργου και η ευαισθητοποίηση περισσότερων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής,
προπονητών, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων για τη σημαντικότητα της μεταφοράς των Ολυμπιακών
αξιών.

Οι συμμετέχοντες ήταν εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής και προπονητές, σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής, σχολικοί
σύμβουλοι, εκπρόσωποι αθλητικών ενώσεων, γονείς, εκπρόσωποι πανεπιστημίων Φυσικής Αγωγής ή Αθλητικής
Επιστήμης, καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέλη που μπορούν να επωφεληθούν από το έργο.
Κάθε συμμετέχων έλαβε σχετικό υλικό από το έργο καθώς και πληροφορίες από τους υπεύθυνους συνεργάτες για τη
χρήση των προϊόντων του έργου καθώς και για την προώθησή του.
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Αποτελέσματα FAIRHAP
με μια ματιά
Κύρια παραδοτέα
Μελέτη: Οι ανάγκες εκπαίδευσης σχετικά με τις αρχές
του δίκαιου παιχνιδιού (fairplay) και τις Ολυμπιακές
αξίες
Μελέτη: Επίπεδο ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις
αρχές του δίκαιου παιχνιδιού (fairplay) και τις
Ολυμπιακές αξίες
Εγχειρίδιο: Εγχειρίδιο για την διδασκαλία αξιών σε
παιδιά διαμέσου αθλημάτων: 120 παιχνίδια για
χαρούμενα παιδιά
Εργαστήριο: Εκμάθηση και βελτίωση του
εκπαιδευτικού υλικού
Σεμινάρια: Εκπαίδευση των προπονητών
Εκπαιδεύσεις: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα
παιδιά
Μελέτη: Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης του Έργου
FAIRHAP: Οι στάσεις των παιδιών σε σχέση με τις
Ολυμπιακές Αξίες
Τουρνουά: Μη-ανταγωνιστικά παιχνίδια για τα παιδιά
Συνέδρια: Συνέδρια για την προώθηση των
αποτελεσμάτων του έργου

Δραστηριότητες FAIRHAP
σε εξέλιξη
Βιωσιμότητα του έργου FAIRHAP
Τα οφέλη από το επιτυχημένο έργο FAIRHAP θα
συνεχιστούν και μετά το τέλος του απ’ όλους τους
εταίρους, υποστηρίζοντας έτσι τον
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα των
αποτελεσμάτων του.

Ανακαλύψτε περισσότερα για το έργο FAIRHAP

www.fairhap-project.eu

info@fairhap-project.eu

www.facebook.com/fairhap (@fairhap)
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