
Εργασία για το έργο IRIS παρουσιάστηκε στο 4ο Συνέδριο
‘‘Το Ψηφιακό Χάσμα’’

Το έργο IRIS
σε ισπανικό

τηλεοπτικό κανάλι
(V television)

Ο Καθηγητής Raul Εirin παρουσίασε την εργασία με τίτλο 
«Το έργο IRIS» στο IV Congreso: Α Fenda Dixital (4ο Συνέ-
δριο: Το ψηφιακό χάσμα).

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 7, 8 και 9 Απριλίου 
2016 στη Σχολή Επιστημονικής  Αγωγής του Πανεπιστημίου 
του Santiago de Compostela..

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στον ιστότοπο:
https://fendadixital.wordpress.com

Η ομάδα ειδήσεων της V Τηλεόρασης 
(τοπικό ισπανικό κανάλι), πήρε συνέ-
ντευξη από τον Καθηγητή Raul Eirin, 
μέλος του Stellae Group, σχετικά με την 
έκθεση με τίτλο Por Qué hay Batallas 
campales en el Fútbol; (Γιατί υπάρχουν 
μάχες στο ποδόσφαιρο;), προκειμένου 
να σχολιάσει την πρόληψη της βίας 
στον αθλητισμό βάσης, από τη θέση 
του ερευνητή στο Έργο IRIS.
Η συνέντευξη μεταδόθηκε στο V 
television τη Δευτέρα 18 Απριλίου. 
Μπορείτε να το παρακολουθήσετε 
(στα ισπανικά) στον παρακάτω σύν-
δεσμο (η συνέντευξη με τον Raul Εirin 
ξεκινάει στο ένα λεπτό και είκοσι επτά 
δευτερόλεπτα):
http://bcove.me/fl 216n90
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Επιθυµείτε να λαµβάνετε ηλεκτρονικά το ενηµερωτικό µας 
δελτίο; Στείλτε µας ηλεκτρονικό µήνυµα στην παρακάτω 
διεύθυνση: info@mail.gr

IRIS και το 1ο Εαρινό φεστιβάλ
υδατοσφαίρισης 2016 (Πάτρα)

Το Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
Δια Βίου Μάθησης Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδα, προώθησε το έργο IRIS κατά τη διάρκεια του 1ου 
Εαρινού φεστιβάλ υδατοσφαίρισης 2016, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο κολυμβητικό αθλητικό κέντρο «Α. Πε-
πανός» στην Πάτρα από 26 έως 28 Απριλίου, 2016, και 
διοργανώθηκε από την Ναυταθλητική Ένωση Πατρών.
Κατά τη διάρκεια του 1ου Εαρινού φεστιβάλ υδατο-
σφαίρισης 2016, η ομάδα έργου IRIS ενημέρωσε τους 
προπονητές και τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής σχε-
τικά με την υλοποίηση του έργου και την εκπαιδευτική 
πλατφόρμα, τα εκπαιδευτικά υλικά και τα καινοτόμα ερ-
γαλεία που αναπτύχθηκαν μέσω του έργου.

Συζήτησαν για τις συνέπειες του ρατσισμού, των δια-
κρίσεων και της βίας στα αθλητισμό βάσης, τα προ-
τεινόμενα μέτρα και τις πρακτικές που μπορούν να 
εφαρμοστούν προκειμένου να προληφθούν αυτά τα 
φαινόμενα.

Οι προπονητές και οι καθηγητές φυσικής αγωγής, έδει-
ξαν μεγάλο ενδιαφέρον και ευαισθησία για το αντικείμε-
νο του έργου.

Άρθρο για το IRIS δημοσιεύθηκε στην Φινλανδική εφημερί-
δα Keskisuomalainen

Ένα άρθρο για το έργο IRIS δημοσιεύτηκε 
στην Keskisuomalainen (η κύρια εφημερί-
δα στην κεντρική Φινλανδία) στις 26 Μάρ-
τη του 2016, ο τίτλος του άρθρου, στην 
αγγλική γλώσσα, είναι «Κατονομάζοντας, 
αποκαλώντας κάποιον αδερφή, απορρί-
πτοντας και παρενοχλώντας».
Το κείμενο αναφέρει:
«Αθλητισμός: Ένα συγχρηματοδοτούμενο 
από την Ε.Ε. έργο κατά των διακρίσεων, 
το IRIS μπαίνει στα σχολεία και τα αθλητι-
κά σωματεία στην κεντρική Φινλανδία την 
άνοιξη».
Η Καθηγήτρια Marja Kokkonen, μέλος της 
ομάδας του Πανεπιστημίου της Jyväskylä 
που συμμετέχει στο έργο IRIS, εμφανίζε-
ται στη φωτογραφία του άρθρου.

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 


