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    Ана  Кавура,  член  на  финландския
 екип  на  проекта  от  Университета  в
 Юваскюла  беше  поканена  на 
конференция  Martial  Arts  Studies: 
Gender Issues theory and Practice, която 
се  проведена  5  февруари  2016  г.  в 
Университета  в  Брайтън,  Англия.  Ана 
Кавура  имаше  възможността  да 
представи работата по проект IRIS и да 
раздаде рекламни материали.

    Нейната  презентация  беше  за 
дискриминацията  в  бойните  изкуства  на 
база  полова  идентичност  и  сексуална 
ориентация  и  стратегии  как  да  направим 
бойните  изкуства,  повече  интегриращи  и 
възпитаващи  толерантност.  Повече 
информация  за  събитието  и 
презентацията ѝ може да намерите на: 

    По  време  на  изпълнение  на 
тази  фаза  от  проекта  бе  
проведено  изследване  и  в  
Унгария,  в  което  35  учители  и 
треньори  попълниха  въпросници 
и  5  държавни  служители  и 
експерти  в  областта  на  спорта 
бяха  интервюирани  устно. 
Резултатите  от  проучването 
потвърдиха  предположението  ни,
 че  учителите  по  физическо 
възпитание  и  треньорите  имат 
необходимост  от  допълнително 
обучение,  за  да  могат  за  в 
бъдеще  да  предотвратяват  и  да 
се  справят  ефективно  с 
инциденти  на  насилие  и 
дискриминация  в  масовите 
спортове. 

    Анна Балоги и Кристина Бьосже 
от  Спортната  организация 
„Олталом“,  Унгария  публикуваха  
статия  озаглавена  
"Sportéstolerancia"  (Спорта  и  
толерантността),  в 
журналаUjMagiszterReview(Vol.  III, 
2015/3,  pp.  11-13).  Статията 
представя  основните 
характеристики  на  ИРИС  проекта, 
както  и  резултатите  на  унгарския 
екип.  През  първата  година  на 
проекта  всеки  от 
партньоритепроведе  изследване 
във  своята  страна  за  актуалното 
състояние  по  отношение  на 
съществуващите проблеми и добри
 практики  и  характеристиките  на 
професионалния и масов спорт.

Статия в унгарския журнал Uj Magiszter

Проектът IRIS на конференция в Университета в Брайтън

НОМЕР 2 - МАРТ 2016

https://mastudiesrn.wordpress.com/2016/02/11/gender-issues-5th-feb-2016/
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/


Представяне на IRIS проекта пред Факултета по 
образователи науки 

(Университет Сантяго де Компостела, Испания).
    През  месец  март,  професор
 RaulEirín  направи  презентация
 на основните характеристики на
 проект  IRIS  пред  студенти  от 
специалност  Физическото 
възпитание  във  Факултета  по 
образователни  науки  в 
Университета  Сантяго  де 
Компостела  (Испания).  Бяха 
разпространени  и 
информационни  брошури  за 
проект  IRIS,  както  и  рекламни 
плакати пред учители и ученици. 

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