
Μνεία στο έργο IRIS σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο του Μπράιτον

Δημοσίευση άρθρου αναφορικά με το έργο IRIS
στο επιστημονικό έντυπο Uj MagiszterReview

Η Άννα Κάβουρα, μέλος της ομάδας έργου 
IRIS στο Πανεπιστήμιο της Γυβάσκυλα στη 
Φινλανδία, προσκλήθηκε να δώσει διάλεξη 
σε συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε 
στις 5 Φεβρουαρίου 2016 στο Πανεπιστή-
μιο του Μπράιτον στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και είχε τίτλο «Πολεμικές τέχνες και κοινω-
νικό φύλο: Θεωρητικά και πρακτικά ζητήμα-
τα». Κατά τη διάρκεια της εισήγησής της, 
αναφέρθηκε στο έργο IRIS και διένειμε ενη-
μερωτικά φυλλάδια.
Πιο συγκεκριμένα, η εισήγησή της επικε-
ντρώθηκε σε ζητήματα διακρίσεων λόγω 
κοινωνικού φύλου και σεξουαλικού προσα-
νατολισμού στις πολεμικές τέχνες καθώς 
και σε στρατηγικές οι οποίες είναι δυνατόν 
να καταστήσουν τον εν λόγω τομέα ανοικτό 
σε περισσότερες πληθυσμιακές ομάδες. 
Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το 
συνέδριο και την εισήγηση της κ. Κάβουρα 
θα βρείτε στους εξής συνδέσμους:
www.budo-inochi.com
martialartsstudies.blogspot.com

Η Anna Balogi και η Krisztina Bösze 
από τον Aθλητικό Σύλλογο Oltalom 
της Ουγγαρίας δημοσίευσαν άρ-
θρο με τίτλο «Sport és tolerancia» 
(«Αθλητισμός και ανεκτικότητα») στο 
εβδομαδιαίο επιστημονικό έντυπο Uj 
Magiszter Review (τόμος ΙΙΙ, 2015/3, 
σελ.11-13).
Το άρθρο παρουσιάζει τα κύρια χα-
ρακτηριστικά του έργου IRIS και τα 
αποτελέσματα της έρευνας του Ουγ-
γρικού Αθλητικού Συλλόγου Oltalom, 
που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του 
έργου IRIS. Κατά το πρώτο έτος της 
υλοποίησης του έργου, οι εταίροι εκ-
πόνησαν μια σύγχρονη μελέτη που 
κατέγραφε τα βίαια περιστατικά αλλά 
και τις ορθές πρακτικές που παρα-
τηρούνται σήμερα τόσο στον επαγ-
γελματικό αθλητισμό όσο και στον 

αθλητισμό βάσης. Ένα από τα στάδια 
υλοποίησης του έργου προέβλεπε 
την έρευνα σε όλες τις χώρες-εταί-
ρους, μεταξύ των οποίων και στην 
Ουγγαρία, όπου καθηγητές φυσικής 
αγωγής και προπονητές συμπλήρω-
σαν συνολικά 35 ερωτηματολόγια, 
ενώ 5 υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 
και ειδικοί στον τομέα του αθλητισμού 
απάντησαν σε προφορικές ερωτήσεις 
υπό μορφή συνέντευξης. Τα απο-
τελέσματα της έρευνας κατέδειξαν 
την ορθότητα της υπόθεσής μας ότι 
οι καθηγητές φυσικής αγωγής και οι 
προπονητές χρειάζονται περισσότερη 
επιμόρφωση προκειμένου να μπορέ-
σουν να αποτρέψουν στο μέλλον ή να 
αντιμετωπίσουν φαινόμενα διακρίσε-
ων και βίας στον αθλητισμό βάσης.
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Επιθυµείτε να λαµβάνετε ηλεκτρονικά το ενηµερωτικό µας 
δελτίο; Στείλτε µας ηλεκτρονικό µήνυµα στην παρακάτω 
διεύθυνση: info@mail.gr

Παρουσίαση του έργου IRIS
στη Σχολή Επιστημών της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα στην Ισπανία

Το παρόν έγγραφο εκπονήθηκε για λογαριασμό της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, εκφράζει μόνο
τις απόψεις των συντακτών του και η Επιτροπή δεν
φέρει ευθύνη για τυχόν χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτό.

Με τη συγχρηµατοδότηση του 
προγράµµατος Erasmus +

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Μέσα στον Μάρτιο, ο καθηγητής Raul 
Eirin παρουσίασε τα κύρια χαρακτηρι-
στικά του έργου IRIS σε φοιτητές που 
παρακολουθούσαν το μάθημα της Φυ-
σικής Αγωγής στη Σχολή Επιστημών 

της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο του 
Σαντιάγο ντε Κομποστέλα στην Ισπα-
νία. Επιπλέον, διανεμήθηκαν αφίσες και 
φυλλάδια στους χώρους του πανεπιστη-
μίου, προκειμένου να ενημερωθούν οι 

φοιτητές και οι καθηγητές για τα κύρια 
χαρακτηριστικά του έργου (στόχους και 
παραδοτέα). 


