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3ο Δελτίο Τύπου 

 

EU-COLPBOL: 3η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Μετά από ένα χρόνο εργασίας για την ανάπτυξη του Έργου “Sports EU-COLPBOL” του 
προγράμματος Erasmus+, πραγματοποιήθηκε η πρώτη διά ζώσης συνάντηση στη 
Βαλένθια (Ισπανία) στις 16 και 17 Δεκεμβρίου. 

Στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε από κοινού από τους δύο Ισπανούς εταίρους, 
COPAVA και Associació Esportiva Colpbol, συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των φορέων 
της σύμπραξης, από την Ελλάδα (NKUA και ΕΔΡΑ), τη Ρουμανία (ALDO-CET και 
Πανεπιστήμιο της Κραϊόβα), τη Λιθουανία (Kauno Kolegija) και την Κύπρο (CSI). 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, η ομάδα ταξίδεψε στην πόλη Genovés, όπου 
πραγματοποιήθηκε μια πρακτική δραστηριότητα στις δημοτικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις, με επικεφαλής τους ειδικούς της A.E. Colpbol και στην οποία 
συμμετείχε μια ομάδα ατόμων με νοητική αναπηρία από το επαγγελματικό κέντρο 
Aspromivise-La Costera ( Xàtiva). Εκτός από τις διαφορετικές ασκήσεις προθέρμανσης 
και τεχνικής κατάρτισης, όλοι οι συμμετέχοντες έπαιξαν πολλά παιχνίδια και είχαν την 
ευκαιρία να κατανοήσουν πλήρως τους κανόνες και να συζητήσουν για την πρακτική 
του αθλήματος, αλλά και για τους κύριους παράγοντες και τα εμπόδια κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού με άτομα με νοητική αναπηρία. Μια ομάδα παιδιών από ένα τοπικό 
σχολείο κλήθηκε επίσης να συμμετάσχει στη δραστηριότητα και έπαιξαν μαζί με τους 
εταίρους και τα άτομα με διανοητική αναπηρία, τονίζοντας τη συμπεριληπτική 
προσέγγιση του αθλήματος και της δραστηριότητας. 

 

Μετά το μεσημεριανό διάλειμμα, η ημέρα ολοκληρώθηκε με μια συνάντηση εργασίας 
στο Museu de la Pilota, που παρείχε ο δήμος για την περίσταση, με θέμα τα ζητήματα 
που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου. 

Η κατάσταση της υλοποίησης του έργου συνοψίστηκε ως προς τη διασφάλιση 
ποιότητας και τη διαχείριση κινδύνου. Τα πρώτα παραδοτέα (Intellectual Output 1) και 
το πρώτο μέρος των δεύτερων παραδοτέων (Intellectual Output 2) επανεξετάστηκαν 
και η σύμπραξη των εταίρων έλαβε σημαντικά συμπεράσματα και συμφωνίες για τα 
επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν. 

Στο τέλος της ημέρας, η ομάδα ταξίδεψε πίσω στη Βαλένθια, όπου πραγματοποιήθηκε 
ένα δείπνο «ενδυνάμωσης των σχέσεων της ομάδας» (“team building”), στο κέντρο της 
πόλης με την παρουσία όλων των εταίρων. 
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Η δεύτερη μέρα της συνάντησης πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της COPAVA 
και ήταν αφιερωμένη στην αναθεώρηση του δεύτερου θέματος των δεύτερων και των 
τρίτων παραδοτέων, που παρουσιάστηκαν από τους εταίρους που είναι υπεύθυνοι για 
κάθε θέμα. 

Οι εταίροι συζήτησαν για διάφορες σχετικές πτυχές του υλικού που έχει αναπτυχθεί 
έως τώρα και ειδικά για την ανάπτυξη του ιστότοπου και το σχεδιασμό της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατάρτισης του EU-COLPBOL. Αυτό ήταν ένα σημαντικό 
σημείο, δεδομένης της σημασίας αυτού του τμήματος στο έργο. 

Τέλος, το απόγευμα, εξετάστηκαν διάφορες πτυχές που σχετίζονται με την προβολή και 
τη διαχείριση του έργου, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της διοικητικής και 
οικονομικής κατάστασης. 

Στο τέλος των δύο γόνιμων εργάσιμων ημερών, συμφωνήθηκε η 4η διακρατική 
συνάντηση έργου να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2022 στην Αθήνα, η οποία θα 
διοργανωθεί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.europe-

colpbol.eu/ 

 

 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, 
και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 
που περιέχονται σε αυτήν. 
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