
https://www.youtube.com/
watch?v=jVlbsXHyu94

Екипът  на  RCVTLL  влиза,  при  учители  и  треньори  в 
рамките на проекта IRIS 

    Eкипът  на  ИРИС  проекта  от  Регионалния  център  за 
професионално  обучение  и  учене  през  целия  живот 
(RCVTLLL),  регион  Акая  и  научния  сътрудник  на  проекта, 
придружени от г-н Димитрис Костириас, помощник-началник за 
Спорта на област Западна Гърция, посетиха 10-то, 6-то и 7-мо 
основно  училище  и  футболната  академия  „Ферекидис“  в 
Пиргос,  префектура  Илиа  и  представиха  обучителните 
инструменти на проекта на 150 деца. 
    Представени бяха: ролева игра за деца на възраст 11-15 г., 
която помага децата да се запознаят с  чувствителни теми като
 приемане  на  различията  иекипна  работа;  комикс  за  деца  на 
възраст  6-9  г.,  който  им  дава  възможност  да  задълбочат 
знанието си за справедлива игра и поведение в спорта. 

    Обучителната програма бе завършена на 1.10.2016 г. 
с  образователен  уъркшопв  1-во  средно  образователно 
училище  в  Пиргос,  треньори  и  учители  по  Физическо 
възпитание  бяха  информирани  за  образователните 
материали в обучителната платформа на проект ИРИС 
(www.iris-sport.eu)  и  обсъдиха  опита  си  при 
разпознаване,  превенция  и  справяне  с  расизма, 
дискриминацията и насилието сред младите атлети.

    През август 2016 бе публикуван на 6 езика (български, 
английски,  финландски,  гръцки,  унгарски  и  испански) 
анимационен клип . Основната му цел е да представи на 
деца на възраст от шест до петнадесет години социално 
значимата тема за дискриминацията като представя  игра
 на водна топка,  участниците в  която са  с  разнообразен 
произход.  Посланието  на  клипа  е  да  се  постави  акцент 
върху  толерантността,  необходимостта  от  респект  към 
разнообразните  по  вид  различия  между  хората  и  
позитивно  отношение  към  живота  в  хетерогенна 
социална  общност.  Може  да  го  видите  в  YouTube: 
https://www.youtube.com/ watch?v=jVlbsXHyu94

IRIS TV-spot е достъпен в мрежата
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http://iris-sport.eu/en/
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Четвърта  работна  среща  по  проект  IRIS се  проведе  в 
Сантяго де Компостела (Испания)

   Четвърта работна среща по  проект IRIS среща се проведе в 
Сантяго  де  Компостела  (Испания),в  заседателната  зала  на 
Факултета  по  образователни  науки  (КампусVida)  на  15  и  16 
септември 2016. Срещата бе организирана от Университета на 
Сантяго де Компостела. На срещата присъстваха 23 участници, 
представляващи  всички  партньори:  RCVTLLL  (Гърция); 
Университет  на  Шумен  (България);  Университета  Юваскюла 
(Финландия);  Спортна  асоциация  Олталом  (Унгария);  Гръцки 
отворен  университет  (Гърция)  и  Университета  на  Сантяго  де 
Компостела.  Двама  външни  оценители  от  ПремиумКонсултинг 
участваха  в  срещата.  Програмата  на  срещата  започна  с 
приветствие  от  Адриана  Геверч  и  Зам-ректора  за 
интернационализация  от  Университета  на  Сантяго  де 
Компостела. 

Желаете ли да получите бюлетина по e-mail? Изпратете ни e-mail на адрес: info@mail.gr

 учители.

    Представителят  на  RCVTLLL  (Григориос  Алексопулос)  
също сподели няколко думи с всички участници на срещата. По 
време  на  първия  ден  от  срещата  всеки  партньор  
представи  изпълнението  на  дейностите  си.  Вечерта  
участниците  имаха възможност  да  разгледат  материалната  
база  и  старинната  
уникална  архитектура  на  Университета  в  Сантяго  де 
Компостела.  На  втория  ден  външните  оценители  представиха 
отчета  си.  След  това  се  проведе  учебна  визита  в  училище 
LópezFerreiro",  по  време  на  която  партньорите  имаха 
възможността за разговарят с директора на училището, както и с

http://iris-sport.eu
http://www.ksml.fi
https://hitdeporte.com/2016/03/26/proyecto-iris/



