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Иновативни учебни ресурси за насърчаване 
на равноправното участие в масовия спорт и

 справяне с инциденти, свързани 
дискриминация, расизъм и насилие

НОМЕР НА ПРОЕКТА
557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP



Проектът IRIS „Иновативни учебни ресурси за 
насърчаване на равноправното участие в 
масовия спорт и справяне с инциденти, 
свързани дискриминация, расизъм и насилие” 
се изпълнява в рамките на програма Еразъм + и 
е съфинансиран от ЕС. 
ПартньориПартньори по проекта са Регионален център за 
професионално обучение и продължаваща 
квалификация (RCVTLLL), западна Гърция 
(координатор), Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски“, България; 
Университет Сантяго де Компостела (USC), 
Испания, Университетът на Ювяскюля (JYU), 
Финландия,Финландия, Елински отворен университет 
(HOU), гр. Патра, Гърция, Спортна асоциация 
„Олталом“ (OSA), гр. Будапеща, Унгария.
Продължителността на проекта е 24 месеца.

Целите на проекта IRIS са насочени към 
популяризиране на превенцията на 
насилието, расизма и нетолерантността в 
спорта чрез иновативни образователни 
подходи, свързани с:
�� Информиране на учителите по физическо 
възпитание и спорт и треньорите за това, КАК 
да идентифицират проблеми, свързани с 
дискриминацията, расизма и насилието.
� Осмисляне на принципите на Спортния 
етичен кодекс;.
�� Обучение на учители и треньори по спорт 
чрез иновативни дидактически подходи за 
ПРЕВЕНЦИЯ на тези явления.
� Осигуряване на образователни ресурси и 
инструменти за ПРИЛАГАНЕ и ИНТЕГРИРАНЕ на 
тези подходи в ежедневните училищните и 
клубни спортни дейности.
�� Обучение за овладяване на емоциите на 
учениците, свързани с участието в спортни 
дейности. 

Екипът на проекта ще следва последните 
новости в образователните технологии и 
ресурси с отворен достъп с цел да предложи 
системи за дистанционно обучение. 
ЩеЩе бъде разработена многоезична обучителна 
платформа, която осигурява на крайните 
потребители достъп до учебни ресурси 
(тематични учебни модули и инструменти) за 
това как да се предотврати и как да се справят 
с расизма, дискриминацията и насилието. 

Тези инструменти са: 

��   Електронна игра за деца на възраст между 
11 - 15 години с ролеви сценарии, осигуряваща 
интуитивна и мотивираща среда за обучение, 
която да повишава усещането за ценностите и 
нормите на толерантност.
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