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Статия за проект IRIS бе представена на  
IV Congress „The Digital Divide“

    Професор  Раул  Ейрин  
представи  статията  „The  IRIS 
PROJECT“  (проект IRIS)  на  IV 
Congreso A FendaDixital (IVCongress  
„TheDigitalDivide“).  Конгресът  се 
проведе на 7-ми,8-ми и  9-ти  април  
2016  г.  във  Факултета  по 
педагогически  науки  към 
университета  в  Сантяго  де 
Компостела. Повече информация на 
интернет страницата на конгреса:

Проектът IRIS в местна испанска телевизия (V Television)
    Новинaрският  екип  на  V 
Television  (местна  испанска 
телевизия),  проведе  интервю  с 
професор  Раул  Еирин,  в 
качеството му на изследовател по 
проект  IRIS  и  член  на 
научноизследователската 
групаStellae, на тема ¿Porqué сено 
batallascampalesenelfútbol?  "Защо 
във  футбола  битките  са  толкова 
ожесточени?.  Относно  аспекти, 
свързани  с  превенция  на 
насилието  в  масовия 
спорт.Интервюто бе излъчено по V 
Television  в  понеделник  18  април. 
Може  да  го  гледате  (на  испански 
език)  на  следния  линк  (интервю  с 
Раул Еиринзапочва в 1:27):
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Статия за проект IRIS беше 
публикувана в Keskisuomalainen 

    Статия  за  проект  IRIS  беше 
публикувана  в  Keskisuomalainen 
(един  от  водещите  вестници  в 
Централна Финландия) на 26 март

Проектът IRIS и Пролетния фестивал по водна топка 
2016 (Патра)

 2016 г., заглавието на статията, „ 
Неприемлив  език  в  общуването, 
етикиране  на  хомосексуалните, 
отхвърляне  и  тормоз”  Текстът  в 
подзаглавието:  "Спорт: 
ИРИС-финансиран  от  ЕС  проект 
срещу  дискриминацията  влиза  в 
училищата и спортните клубове в 
Централна  Финландия  през 
пролетта".  На  снимката  проф. 
Маря Каконен – един авторите на 
статията и представител на екипа 
от  университета  в  Юваскуля, 
участващ в проекта. 

    Регионалният  център  за  професионално  обучение  и  ученето  през  целия  в 
Патра,  региона  на  Западна  Гърция,  представи  ИРИС  проекта  на  1-вия  Пролетен 
фестивал на водната топка 2016, който се проведе  в спортен център "PEPANOS" 
в Патра от 26 до 28 април 2016 г., организиран от Асоциацията по Ветроходство в
Патра. 
    По време на  фестивала екипа на ИРИС проекта информира треньори и учители 
по физическо възпитание за приложението на проекта, бразователна платформа, 
образователни  материали  и  иновативни  инструменти,  разработени  в  рамките  на 
проекта. 
    Те обсъдиха последиците от расизма, дискриминацията и насилието в масовия 
спорт, мерки и практики, които могат да бъдат приложени, за да се предотвратят 
тези  феномени.Треньорите  и  учителите  по  физическо  възпитание  изразиха  своя 
голям интерес и чувствителност към темата на проекта.
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