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Ο αθλητισμός και η ένταξη σε πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Την προηγούμενη εβδομάδα υλοποιήθηκε η αρχική συνάντηση των εταίρων που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εφαρμογή του Colpbol, σε διαφορετικές 

Ευρωπαϊκές χώρες, ως μέσο για την προαγωγή της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας με 

νοητική αναπηρία. 

Το Colpbol είναι ένα καινούριο άθλημα που δημιουργήθηκε από τον συνάδελφο Καθηγητή 

Φυσικής Αγωγής Juanjo Bendicho. Η οργάνωση του υπάγεται στο Colpbol Sport Association, και 

κατάφερε τα τελευταία 20 χρόνια να θεωρείται καινοτόμα και ενταξιακή δραστηριότητα με 

σημαντική επίδραση και εκπαιδευτική δυναμική. Είναι συνεργατική δραστηριότητα που 

συμμετέχουν διαφορετικές ομάδες, και προωθεί τη μέγιστη δυνατή συνεργασία μεταξύ όλων 

των αθλητών/τριών, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα φυσικά και κινητικά χαρακτηριστικά και 

δυνατότητές τους. Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζονται οι ενδοατομικές διαφορές μεταξύ των 

αθλητών/τριών, προωθείται η μέγιστη δυνατή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ τους για να 

επιτευχθεί ο επιθυμητός σκοπός. Με άλλα λόγια, το Colpbol αποτελεί μια αυθεντική, ομαδική 

και συνεργατική δραστηριότητα των μελών κάθε ομάδας. 

Δυο νέα και θεμελιώδη στοιχεία περιγράφουν το άθλημα του Colpbol. Το πρώτο είναι η 

συνεργασία στο μέγιστο βαθμό των μελών κάθε ομάδας, αφού οι κανονισμοί επιτρέπουν μια 

και μόνο επαφή κάθε φορά των αθλητών/τριών. Το δεύτερο είναι η συνύπαρξη και 

συνεκπαίδευση στην ίδια ομάδα αθλητών/τριών με διαφορετικές ικανότητες, ενώ είναι 

υποχρεωτική και η συμμετοχή αγοριών (ανδρών) και κοριτσιών (γυναικών) σε κάθε ομάδα και 

παιχνίδι. 

Το Colpbol έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια, και ειδικότερα σε 

σχολεία. Το Colpbol Sport Association έχε οργανώσει και υλοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν 

τουρνουά και αγώνες σε διάφορα επίπεδα, αλλά η απήχηση του στην Ευρώπη γενικότερα είναι 

περιορισμένη. 

Το πρόγραμμα καθοδηγείται από την COPAVA, σε συνεργασία με μια Ευρωπαϊκή κοινοπραξία 

εταίρων. Η Ευρωπαϊκή κοινοπραξία συμπεριλαμβάνει 53 κέντρα εκπαίδευσης και 

επαγγελματικής αποκατάστασης όπου συμμετέχουν περισσότεροι από 2.500 επωφελούμενοι 

με νοητική αναπηρία. Η εμπειρία των παραπάνω μελών στο πρόγραμμα έδωσε στο παρελθόν 

τη δυνατότητα να προσαρμοστεί το Colpbol και να συμμετέχουν συνάνθρωποι μας με νοητική 

αναπηρία.  Έτσι, από το 2014 και μετά, οργανώνεται ένα εσωτερικό πρωτάθλημα στη Βαλένθια, 

όπου συμμετέχουν 12 κέντρα εκπαίδευσης και αποκατάστασης με περισσότερους από 130 

αθλητές/τριες, με στόχο να ωφεληθούν από τα ευεργετήματα του αθλητισμού και να 

βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.  

Μέσα από το πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ένα 

καινούριο άθλημα, που παρέχει τη δυνατότητα ένταξης όλων των αθλητών/τριών που 



επιλέγουν να συμμετέχουν, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς που 

βιώνουν. 

Εκτός από την COPAVA, που έχει την ευθύνη της καθοδήγησης και συντονισμού του 

προγράμματος, στην κοινοπραξία συμμετέχουν και οι παρακάτω ανεξάρτητοι Ευρωπαϊκοί 

φορείς, που εξειδικεύονται στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό, σε καινοτόμες τεχνολογίες κλπ., 

και δραστηριοποιούνται με συνανθρώπους μας με νοητική αναπηρία: 

● ASOCIACIÓ ESPORTIVA COLPBOL, led by the creator of Colpbol (Spain)  

● ASOCIATIA LAGNDON DOWN CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA (ALDO-CET) (Rumania) 

● UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA (Rumania) 

● KINONIKES SINETERISTIKES DRASTIRIOTITES EFPATHON OMADON “EDRA COOP” 

(Greece) 

● NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS (NKUA) (Greece) 

● KAUNAS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (Lituania) 

● CENTER FOR SOCIAL INNOVATION (CSI) (Cyprus) 

Η πρώτη συνάντηση της κοινοπραξίας για την υλοποίηση του προγράμματος έγινε 

διαδικτυακά, στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2021. Η συζήτηση εστίασε αρχικά στην παρουσίαση 

των ανεξάρτητων φορέων που συμμετέχουν και αναφέρθηκαν παραπάνω. Επιπλέον, 

συζητήθηκαν οι απόψεις αναφορικά με τα παραδοτέα του προγράμματος τους επόμενους 

μήνες, την εμπειρία από τον ενταξιακό αθλητισμό σε κάθε χώρα, προσαρμογές που πιθανά 

απαιτούνται αναφορικά με τους κανονισμούς, τη διδασκαλία του Colpbol και την οργάνωση 

ομάδων για συνανθρώπους μας με νοητική αναπηρία, κατευθύνσεις και υλικό που θα 

διαμορφωθεί για την υποστήριξη της διάδοσης του αθλήματος σε επαγγελματίες, προπονητές, 

φροντιστές, και σε συνανθρώπους μας με νοητική αναπηρία που θα συμμετάσχουν στο μέλλον. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε και όλοι οι Ευρωπαϊκοί φορείς που συμμετέχουν εργάζονται με 

συνέπεια και ενθουσιασμό για τη διάδοση του Colpbol σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Με την 

ολοκλήρωση του προγράμματος ελπίζουμε όλοι μας ότι θα έχει γίνει γνωστό και στη χώρα μας 

ένα καινούριο, καινοτόμο και ενταξιακό άθλημα, όπου θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι, 

ανεξαιρέτως. Η συμμετοχή θα προάγει με τη σειρά της μια σειρά από φυσικές και κινητικές 

δεξιότητες που απαιτούνται, την κοινωνική ένταξη, και γενικότερα την ποιότητα ζωής των 

συνανθρώπων μας που συμμετέχουν, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες και τους 

περιορισμούς που βιώνουν καθημερινά.  

 

 

 

 

 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. 
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
 


