
Заключителна конференция по проект IRIS в Будапеща

На 15 декември 2016 г. в колежа „Джон Уесли” в Будапеща се проведе заключителна конференция по проект IRIS.  След 
приветствие  от  представител  на  Европейската  комисия  в  Будапеща  изследователи  от  спортната  асоциация  Олталом  
представиха информация относно проявите на дискриминация, расизъм и насилие  в масовия спорт в Унгария. Екипът на 
РЦТВЛЛЛ  в  качеството  на  координатор  по  проекта  направи  обзор  на  основните  цели  и  съответните  крайни  резултати. 
Последваха  презентации  на  партньорите  по  проекта  -  Шуменски  Университет  „Епископ  Константин  Преславски”, 
Университета  в  Юваскуля  и  Университета  в  Сантяго  де  Компостела  като  бяха  изтъкнати  в  детайли  възможностите  и 
предимствата на създадената по проекта обучителна електронна платформа. В края на програмата бе представен клип за 
деца като резултат от концепцията и основните насоки на дейноста по проекта. Бе проведена също така пресконференция,
 по време на която аудиторията имаше възможността да зададе различни въпроси към организаторите и участниците.
В следобедните часове партньорите бяха поканени да посетят Коледния базар в Будапеща. Отново в колежа „Джон Уесли”

 обучаваните  в  обучителната  платформа  чрез  използването  на  скайп-идентификация.  Накрая  партньорите  дискутираха 
всички важни въпроси относно заключителния доклад. Срещата бе закрита с посещение в Училището МАВ-телеп и открита
 тренировка по футбол в спортния комплекс БКВ, организирана от  спортна асоциация Олталом. 

 на  следващия  ден  се  проведе  и  петата  работна  среща  по  проекта.  Адрияна  Хевер  от  Университета  в  Сантяго  де 
Koмпостела представи  доклад относно обучителната платформа и оценяването на нейната ефективност след като вече е 
използвана  от  съответните  потребители.  От  страна  на  екипа  на  координаторите  от  РЦТВЛЛЛ  бе  промотиран  и  важен 
продукт  от  работата  по  проекта  –  наръчник  със  синтезиран  формат  на  институционалните  и  нормативните  механизми, 
както и ресурси и препратки към обобщен натрупан опит за справяне със ситуации на дисккриминация, расизъм и насилие 
в масовия спорт. Джорджия Антонелу бе модератор на дискусия, посветена на процедурата за връчване на сертификати на
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https://mastudiesrn.wordpress.com/2016/02/11/gender-issues-5th-feb-2016/
http://www.budo-inochi.com/violence-vulnerability-and-visions/
http://www.budo-inochi.com/violence-vulnerability-and-visions/
https://mastudiesrn.wordpress.com/2016/02/11/gender-issues-5th-feb-2016/
https://fendadixital.wordpress.com
http://bcove.me/fl216n90


„Да аплодираш не е същото като да крещиш!” – публично 
представяне на проекта Айрис в Компостела 

Проекта  IRIS  в  испанския уебсайт Hit Deporte

s

На  17  ноември  2016  бе 
организираноно  публично 
представяне на проекта Айрис
 в  Сянтяго  де  Компостела, 
Испания  под  надслов  „Да 
аплодираш не  е  същото  като 
да  крещиш!”.  Събитието  бе 
реализирано  от  членове  на 
изследавтелски  екип  от 
Университета  в  Сянтаго  де 
Компостела,  участващи  в  
проекта.

Информация  за  проекта 
Айрис  бе  публикувана  в  Хит 
Спорт  -  испански  уебсайт, 
посветен на футбола и спорта
 като цяло. 
След  като  се  споменават 
няколко  инцидента  в 
аматьорския  и 
професионалния  футбол,  в 
статията  се  посочва,  че 
проектът  IRIS  е  разработен 
именно  с  цел  да  се 
противодейства на  прояви на
 дискриминация,  расизъм  и 
насилие.  Уточнява  се  също, 
че проектът  е съфинансиран 
от Европийската комисия и е 
реализиран  по  пррограма 
Еразъм +. 

В статията се изтъква още, че
 единственото  решение  при 
преодоляването на такъв тип 
проблеми  е  образователна 
стратегия,  адресирана  към 
обществото,  както  и 
осигуряването на иновативни 
учебни ресурси, чрез които да
 се  насърчава 
равнопоставеността  и 
толерантността  в  масовия 
спорт.
Пълният  текст  на  статията 
може  да  бъде  видян  в 
нitdeporte. 
com/2016/03/26/proyecto-iris

Бихте ли желалил да получите този бюлетин по имейл?Изпратете ни Вашия имейл адрес на  info@mail.gr

Мястото  на  провеждане  бе  
Института  за  основно  образование 
„Архиепископ  Кселмирез  I”,  където 
бяха  поканени  атлети,  учители  и 
ученици, треньори и родители с цел 
да  бъде  насърчена 
равнопоставеността  в  масовия 
спорт, както и да се противодейства 
на расизма и насилието в спортната 
практика.  Повече  от  350  участници 
се  включиха  в  организираните  две 
последователни  сесии  на 
мероприятието.

Към събитието се присъединиха и
 атлетът  Ракуел  Суарез  и 
състезателят  по  конна  езда
 Джонатан  Барал,  който  е  със 
зрително  увреждане.  Двамата 
именити  спортисти  споделиха
 интересни моменти от своя опит
 и  впечатления  от  своята 
състезателна  практика  относно 
тематиката  на  проекта. 
Атрактивни  гости  също  бяха  и 
актрисата  Изабел  Рисо,  както  и 
говорителят  на  местния 
баскетболен  тим  Обрадорио  – 
Хавиер Масакуер. 
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