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PRANEŠIMAS SPAUDAI  

 

EU-COLPBOL: 3-AS TARPTAUTINIS PROJEKTO SUSITIKIMAS 

 

Po metų darbo plėtojant Erasmus+ Sports EU-COLPBOL projektą, pirmasis tiesioginis susitikimas 

įvyko Valensijoje (Ispanija) gruodžio 16 ir 17 d. Renginys, kurį kartu organizavo du Ispanijos 

partneriai: COPAVA ir Associació Esportiva Colpbol, dalyvavo visų konsorciumo subjektų atstovai 

iš Graikijos (NKUA ir EDRA), Rumunijos (ALDO-CET ir Krajovos universitetas), Lietuvos (Kauno 

kolegija) ir Kipro (CSI). 

Pirmąją dieną grupė keliavo į Genovés miestelį, kur savivaldybės sporto bazėse buvo vykdoma 

praktinė veikla, kuriai vadovavo AEColpbol ekspertai ir kurioje dalyvavo intelekto negalią turinčių 

žmonių grupė iš Aspromivise-La Costera užimtumo centro (Xàtiva). Be įvairių pramankštos ir 

techninių pratimų, visi dalyviai žaidė keletą žaidimų ir turėjo galimybę suprasti taisykles bei 

padiskutuoti apie sporto šakos praktiką bei pagrindinius privalumus bei trūkumus žaidžiant su 

intelekto negalią turinčiais asmenimis. 

Vietos mokyklos vaikų grupė taip pat buvo pakviesta prisijungti prie veiklos ir žaidė kartu su 

partneriais bei intelekto negalią turinčiais asmenimis, pabrėždami įtraukų požiūrį į sportą ir 

veiklą. 

Po pietų pertraukos dieną užbaigė darbo sesija „Museu de la Pilota“, kurią šiai progai skyrė 

savivaldybė, sprendžiant su projekto įgyvendinimu susijusius klausimus. 

Projekto įgyvendinimas buvo apibendrintas užtikrinant kokybės ir rizikos valdymą. Buvo 

peržiūrėta 1 metodinė medžiaga ir jos dalys, o konsorciumas padarė reikšmingus apibendrinimus 

ir susitarimus dėl tolesnių veiksmų. 

Dienos pabaigoje grupė grįžo į Valensiją, kur miesto centre vyko socialinė ir „komandos 

formavimo“ vakarienė, kurioje dalyvavo visi partneriai. 

Antroji susitikimo diena vyko COPAVA patalpose ir buvo skirta 2 ir 3 metodinės medžiagos temų 

peržiūrai, kurias pristatė už kiekvieną temą atsakingi partneriai. 

Partneriai diskutavo apie įvairius aktualius iki šiol sukurtos medžiagos aspektus, ypač apie 

svetainės kūrimą ir EU-COLPBOL e-mokymo platformos dizainą. Tai buvo svarbus momentas, 

atsižvelgiant į šios projekto dalies svarbą. 

Galiausiai po pietų buvo apžvelgti į įvairūs su sklaida ir projekto valdymu susiję aspektai, įskaitant 

administracinius ir finansinius projekto įgyvendinimo aspektus. 
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Dviejų intensyvių ir produktyvių darbo dienų pabaigoje sutarta, kad 2022 m. balandį Atėnuose 

įvyks 4-asis tarptautinis projekto susitikimas, kurį organizuos Atėnų universiteto partneriai. 

 


