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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 4Η 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “EU-COLPBOL” ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

Η σύμπραξη των εταίρων που αναπτύσσει το ευρωπαϊκό έργο ERASMUS+ Sports EU-

COLPBOL πραγματοποίησε, στις 4 και 5 Απριλίου, την 4η Διακρατική διά ζώσης 

Συνάντηση στην Ελλάδα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστημών 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Οι εταίροι του έργου κατάφεραν να βιώσουν προσωπικά τις αξίες χωρίς 

αποκλεισμούς του αθλήματος COLPBOL. Με πρακτικές δραστηριότητες φοιτητές και 

επαγγελματίες του αθλητισμού από το Πανεπιστήμιο, καθώς και μια μεγάλη ομάδα 

ατόμων με νοητική αναπηρία είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν μαζί στο γήπεδο, 

απολαμβάνοντας και τονίζοντας πώς η κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού είναι 

πραγματικότητα. 

Σε δύο εντατικές ημέρες εργασίας, το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε μέχρι 

σήμερα από όλους τους φορείς της σύμπραξης εξετάστηκε από κοινού. Το υλικό αυτό 

αποτελείται από τρία μαθήματα κατάρτισης που στοχεύουν αντίστοιχα: 

• Άτομα με νοητική αναπηρία 

•Υποστηρικτικό πλαίσιο (συγγενείς, εκπαιδευτικούς και άλλα άτομα από το στενό 

τους περιβάλλον) 

• Επαγγελματίες του αθλητισμού 

Εκτός από την παροχή γενικής γνώσης σχετικά με τους κανόνες και τη δομή του 

Colpbol, τα μαθήματα εμβαθύνουν στις αξίες του Colpbol και πώς αυτό το άθλημα 

μπορεί να βελτιώσει τόσο την κοινωνική ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία, 

όσο και την ποιότητα ζωής τους σε όλους τους τομείς των καθημερινών 

δραστηριοτήτων. Αυτή η διαδικασία μάθησης απευθύνεται σε οποιονδήποτε είναι 

πρόθυμος, ανεξάρτητα από τις ικανότητές του, να συμμετάσχει ενεργά σε μια ομάδα 

Colpbol, ως παίκτης, ως προπονητής, ως θεατής ή ως υποστηρικτής. 
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Σε μια δεύτερη φάση των εργασιών, οι συμμετέχοντες εξέτασαν επίσης το σχεδιασμό 

της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, που αναπτύσσει το έργο και που θα 

καταστήσει διαθέσιμο στους μελλοντικούς μαθητές το περιεχόμενο και τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε ψηφιακή μορφή, με προσιτή, δυναμική και 

διαδραστική παρουσίαση. 

Στη συνάντηση, η οποία οργανώθηκε από τους Έλληνες οικοδεσπότες, (Πανεπιστήμιο 

Αθηνών και ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ», συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των φορέων της 

σύμπραξης: COPAVA και Associació Esportiva Colpbol (Ισπανία), Πανεπιστήμιο της 

Craiova και της ALDO-CET (Ρουμανία), της Kauna Kolegija (Λιθουανία) και της CSI 

(Κύπρος). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η 

συνάντηση ήταν επιτυχημένη σε όλες τις πτυχές, τόσο στην πρακτική εμπειρία όσο και 

στη διαδικασία συνεισφορών και συν-δημιουργίας, με ανταλλαγή ιδεών από όλους 

τους συμμετέχοντες. 

Η επόμενη διά ζώσης συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Κάουνας της Λιθουανίας, 

στα τέλη Ιουνίου, αυτή τη φορά οργανωμένη από τους εταίρους της Kauna Kolegija. 

Σε αυτήν την επόμενη συνάντηση, θα μπορέσουμε να προγραμματίσουμε τις 

συνεδρίες επικύρωσης των μαθημάτων κατάρτισης, που θα πραγματοποιηθούν όλο 

το καλοκαίρι. 


