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Προώθηση του Colpbol στην Ελλάδα 

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

 

Ημερίδες διάχυσης με τη συνεισφορά όλων των φορέων  

Πρώτο ορόσημο για την εξέλιξη του EU-COLBOL 

Η κοινοπραξία των ανεξάρτητων Ευρωπαϊκών φορέων που δραστηριοποιούνται με συνανθρώπους μας με 

νοητική αναπηρία, υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό της COPAVA , συμπλήρωσε ήδη έξι μήνες κοινής 

δράσης για τη διάδοση του Colpbol στην Ευρώπη. Στο τέλος αυτής της περιόδου οι συνεργάτες συμμετείχαν 

διαδικτυακά στη δεύτερη διεθνή τους συνάντηση (Second Transnational Meeting) όπου συζήτησαν και 

αξιολόγησαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, καθώς και τα αποτελέσματα από τις ημερίδες 

διάχυσης (Co-Creation Sessions) που υλοποιήθηκαν σε κάθε χώρα ξεχωριστά. 

 

Η συγκυρία της πανδημίας του COVID-19 δεν επέτρεψε στους συνεργαζόμενους φορείς να ταξιδέψουν στη 

Ρουμανία όπου θα γίνονταν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, η δεύτερη διεθνής συνάντηση. Ως εκ τούτου, η 

συνάντηση οργανώθηκε διαδικτυακά από το University of Craiova σε συνεργασία με την COPAVA. 

 

Η συνάντηση των φορέων υλοποιήθηκε σε δυο μέρες, και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

• Ανασκόπηση του χρονοδιαγράμματος που ακολουθεί και δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 
τώρα, 

• Παρουσίαση της συνολικής αναφοράς από τις ημερίδες διάχυσης που πραγματοποιήθηκαν, 

• Ανασκόπηση των παραδοτέων του προγράμματος (IO.1, IO.2 and IO.3), 
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• Συζήτηση των φορέων, αναφορικά με την κατανομή της εργασίας στα παραδοτέα που ακολουθούν, 

• Διαχείριση του προγράμματος στην πορεία και διάχυση των αποτελεσμάτων 

 

Οι συνεργαζόμενοι φορείς είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν με συντομία τις ημερίδες διάχυσης και τα 
αποτελέσματά τους από κάθε χώρα ξεχωριστά. Οι φορείς από την Ισπανία και τη Ρουμανία μπόρεσαν να 
υλοποιήσουν δια ζώσης τις ημερίδες, με γνώμονα πάντα ότι η φυσική παρουσία είναι πολύ σημαντική όταν 
μεσολαβεί η παρουσίαση και διδασκαλία ενός νέου αθλήματος. Οι ημερίδες βέβαια πραγματοποιήθηκαν με 
προσαρμογές και τροποποιήσεις που βασίστηκαν στην εθνική τους νομοθεσία αντίστοιχα, για να μπορέσουν 
να συγκεντρώσουν σε αθλητικές εγκαταστάσεις τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες (αθλητές/τριες, 
προπονητές, συνοδούς, γονείς). Οι φορείς από την Ελλάδα και τη Λιθουανία οργάνωσαν το θεωρητικό μέρος 
της διδασκαλίας που υλοποιήθηκε διαδικτυακά. Η νομοθεσία και οι περιορισμοί σε αυτές τις χώρες δεν 
επέτρεψαν την υλοποίηση τους δια ζώσης. Όταν η συγκυρία και η εθνική νομοθεσία το επιτρέψει, οι φορείς 
από αυτές τις χώρες θα πραγματοποιήσουν το πρακτικό μέρος της παρουσίασης και διδασκαλίας του Colpbol 
στις χώρες τους.  

 

Οι φορείς από κάθε χώρα αποφάσισαν να συναρθρώσουν τις προσπάθειες τους και να οργανώσουν από κοινού 

τις ημερίδες διάχυσης: στην Ισπανία συνεργάστηκαν οι COPAVA και AE Colpbol; στην Ελλάδα οι EDRA και NKUA; 

στη Ρουμανία οι ALDO-CET και University of Craiova; και στη Λιθουανία οργανώθηκε από το Kauno Kolegija. Με 

αυτό τον τρόπο, οι ανεξάρτητοι φορείς σε κάθε χώρα με εξειδίκευση στην εκπαίδευση, αθλητισμό, τεχνολογίες 

κλπ. και δραστηριοποίηση με συνανθρώπους μας με νοητική αναπηρία μπόρεσαν να αλληλεπιδράσουν σε 

γνώση και εμπειρία και να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

 

Συνολικά συμμετείχαν στις ημερίδες 118 συνάνθρωποι μας, και πιο συγκεκριμένα: 

• 17 συνεργάτες του προγράμματος 

• 35 συνάνθρωποι μας με νοητική αναπηρία 

• 31 φροντιστές (συγγενείς και επαγγελματίες από το χώρο της αναπηρίας γενικότερα) 

• 35 επαγγελματίες από το χώρο του αθλητισμού 

 

Τα συμπεράσματα που βγήκαν από τις ημερίδες διάχυσης, συνοψίζονται στα εξής: 

• Το Colpbol είναι ένα καινούριο, καινοτόμο και ενταξιακό άθλημα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες 
προσαρμογές, είναι απλό και μπορούν να συμμετέχουν αθλητές/τριες με νοητική αναπηρία. Στην 
πραγματικότητα, μπορούν να συμμετέχουν όλοι, ανεξάρτητα από τις ικανότητες τους, και αυτή 
ακριβώς είναι και η βασική του φιλοσοφία. 

• Στο Colpbol μπορούν να συμμετέχουν όλοι, χωρίς εξαιρέσεις με βάση τις ικανότητές τους. 

• Οι αθλητές/ τριες μπορούν να ενταχθούν στο παιχνίδι, ανεξάρτητα από τους φυσικούς, κινητικούς και 
γνωστικούς περιορισμούς που βιώνουν στην καθημερινή τους ζωή.  

• Προωθεί την συνεργασία, κοινωνικές επαφές και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας. 
Το στοιχείο αυτό ενισχύεται από τις μεικτές ομάδες των αθλητών/τριών που συνθέτουν κάθε ομάδα 
που αγωνίζεται. 
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• Οι μπάλες που χρησιμοποιούνται στο Colpbol είναι προσβάσιμες, ελαφριές, και εύκολες στο χειρισμό 
τους από όλους τους αθλητές/τριες. 

• Η συμμετοχή στο Colpbol βελτιώνει την ποιότητα ζωής: οι συμμετέχοντες με νοητική αναπηρία 
δήλωσαν ότι ο αθλητισμός γενικότερα τους βοηθά να κάνουν φίλους και να περάσουν όμορφα. 

  

Τα παραπάνω συμπεράσματα θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και θα καθοδηγήσουν τα επόμενα βήματα που θα 
σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή κοινοπραξία εταίρων στη συνέχεια:  την δημιουργία των τριών παραδοτέων (3 Training 
Packages) για συνανθρώπους μας με νοητική αναπηρία, φροντιστές και επαγγελματίες στο χώρο της 
αναπηρίας, και επαγγελματίες στο χώρο του αθλητισμού. Αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου που θα 
συμπεριλαμβάνεται στα παραδοτέα παρουσιάστηκε από την COPAVA σε όλους τους φορείς. Ο σκοπός ήταν η 
ισομερής κατανομή της εργασίας που απαιτείται στη συνέχεια, η μελέτη από τους φορείς του περιεχομένου 
που θα συμπεριλαμβάνουν, και η απόφαση για την ανάθεση σε κάθε επιμέρους φορέα ξεχωριστά, με βάση 
την εμπειρία και την εξειδίκευσή του. 

 

Αναφορικά με την διάχυση των αποτελεσμάτων, ο υπεύθυνος Ευρωπαϊκός φορέας που συμμετέχει στην 
κοινοπραξία (CSI από την Κύπρο) παρουσίασε την αντίστοιχη ιστοσελίδα στους εταίρους (https://europe-
colpbol.eu/). Ταυτόχρονα ζητήθηκε από τους υπόλοιπους φορείς να δώσουν πληροφορίες και 
ανατροφοδότηση σχετικά με την χρηστικότητα και την προσβασιμότητα της ιστοσελίδας. Παράλληλα, η 
COPAVA παρουσίασε το ιστορικό της διάχυσης του προγράμματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και 
την ανάπτυξη του υλικού που θα ετοιμαστεί και χρησιμοποιηθεί από τους συνεργαζόμενους φορείς σε όλες τις 
δημόσιες εκδηλώσεις στο μέλλον. 

 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε με σιγουριά, παρά τους περιορισμούς της πανδημίας, ότι η δεύτερη 

διεθνής συνάντηση ήταν επιτυχημένη αναφορικά με τους στόχους που τέθηκαν εξαρχής. Η κοινοπραξία των 

Ευρωπαϊκών φορέων συνεχίζει την προσπάθεια της με ζήλο και αντιμετωπίζει τα επόμενα στάδια με 

ενθουσιασμό και αισιοδοξία. 
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Ημερίδα διάχυσης στη Ρουμανία από την ALDO-CET και το University of Craiova 

 

Ημερίδα διάχυσης στην Ισπανία από την COPAVA και την ΑΕ COLPBOL  

 

 

 



 

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. 
 
 

 

 

Ημερίδα διάχυσης στην Ελλάδα, από την EDRA και το NKUA  

 

 

Ημερίδα διάχυσης στη Λιθουανία από το Kaunos Kolegija 


