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 În acest număr: 

Activitate FAIRHAP: 

• Conferinţe finale în fiecare 
ţară pentru diseminarea 
rezultatelor  

Rezultatele vizibile ale 
FAIRHAP: 

• Rezultate principale  

Activităţi FAIRHAP în 
derulare: 

• Sustenabilitatea proiectului 
FAIRHAP 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Conferinţe finale în fiecare ţară pentru diseminarea rezultatelor  

Toţi partenerii din consorţiu au organizat cu mare succes conferinţa finală a proiectului în ţările lor. 

Scopurile conferinţei au fost următoarele: 

• promovarea scopurilor proiectului şi a beneficiilor obţinute de copii prin participarea lor; 
• discutarea printr-o şedinţă de brainstorming calitatea, eficienţa şi transferabilitatea tuturor rezultatelor 

prezentate; 
• promovarea ideilor proiectului şi sensibilizarea mai multor traineri şi profesori de EF şi antrenori şi alte părţi 

interesate privind transferarea valorilor proiectului. 

Participanţii au fost profesori de EF şi profesori de sport, consilieri de educaţie fizică, consilieri şcolari, reprezentanţi au 
autorităţilor şi asociaţiilor sportive, părinţi, reprezentanţi ai educaţiei universitare implicaţi în Educaţia Fizică şi în 
Ştiinţa Sportivă, precum şi utilizatori finali şi beneficiari din cadrul proiectului.  

Fiecare participant a primit materiale relevante din proiect şi a primit sprijin de la partenerii responsabili în utilizarea 
produselor proiectului şi în promovarea proiectului. 
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Sustenabilitatea proiectului FAIRHAP  

Beneficiile proiectului de succes FAIRHAP vor 
continua prin implementarea acestuia dincolo 
de finalul contractului cu toţi partenerii, 
sprijinind astfel impactul pe termen lung li 
sustenabilitatea proiectului şi rezultatele 
acestuia. 

 

 

 

 

Rezultate principale 

E-raport: Nevoi pentru educaţia privind fairplay-ul şi 
idealurile olimpice 

E-raport:Atitudini privind valorile sociale şi morale 
ale profesorilor de sport/EF, antrenorilor 

E-Document: Manual de predare  către copii a 
valorilor  prin sport: 120 de jocuri pentru copii fericiţi 

Workshop: Învăţarea şi îmbunătăţirea materialului 
educaţional 

Seminarii: Pregătirea profesorilor de sport 

Training-uri: Şedinţe de pregătire pentru copii 

E- Raport: Evaluarea pregătirii din cadrul proiectului 
FAIRHAP: atitudinile copiilor privind valorile olimpice 

Turnee: Jocuri necompetiţionale pentru copii 

Conferinţe: Conferinţe pentru promovarea 
rezultatelor proiectului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activităţi FAIRHAP în 
derulare 

Rezultatele vizibile ale FAIRHAP 
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Descoperiţi mai multe despre proiectul FAIRHAP:  

          

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

 

http://www.fairhap-project.eu/
mailto:info@fairhap-project.eu
http://www.facebook.com/fairhap

