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PRANEŠIMAS SPAUDAI #5 

 

EU-COLPBOL SUSITIKIMAS KAUNE: 

PASIRUOŠIMAS FINALINIAM PROJEKTO ETAPUI 

 

Po 18 mėnesių įtempto darbo tarptautinio konsorciumo, vystančio 

Erasmus+ sporto projektą EU-COLPBOL, subjektai birželio 30 ir liepos 1 

dienomis surengė 5-ąjį tarptautinį susitikimą. 

Ispanijos (COPAVA ir AEColpbol), Rumunijos (Aldo-Cet ir Krajovos 

universitetas) bei Graikijos (EDRA ir Atėnų universitetas) subjektų darbo 

komandos šia proga keliavo į antrąjį pagal dydį Lietuvos miestą Kauną, 

pakviesti susitikti Kauno kolegijoje. 

Dvi dienas kolegijos patalpose vyko darbo sesijos, kurių metu konsorciumo 

subjektai galėjo patikrinti bendrą projekto būseną bei pastaraisiais 

mėnesiais sukurtą mokymo medžiagą, kuri šiuo metu jau paruošta anglų 

kalba. 

Pirmosios dienos darbotvarkėje, kaip ir ankstesniuose susitikimuose 

Valensijoje ir Atėnuose, buvo numatytas praktinis Colpbolo užsiėmimas, į 

kurį šeimininkai pakvietė Vilniaus dienos centro „Šviesa“ globotinius ir 

darbuotojus. 

Po keleto pramankštos ir pagrindinių technikos pratimų, kad susipažintų su 

žaliu ir mėlynu Colpbol kamuoliu, grupė mėgavosi treniruotėmis kolegijos 

sporto salėje, kurioje kiekvienas galėjo patirti šios įtraukiančios sporto 

šakos, besiplečiančios visoje Europoje, privalumus. Patirtis buvo tokia 

teigiama ir dinamiška, kad vartotojų grupė vienbalsiai nusprendė pratęsti 

rungtynes, kad galėtų ir toliau mėgautis Colpbol žaidimu. 

Antrą dieną kolegos iš CSI Cyprus, konsorciumo technologinio partnerio, 

pristatė oficialioje EU-COLPBOL svetainėje esančią e-mokymosi platformą, 
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kuri yra projekto ketvirtas intelektinis produktas. Dalyviai galėjo sužinoti, 

kaip platformoje suskirstyti skirtingi kursai, taip pat apžvelgti 

patobulinimus, kurie buvo atlikti sukūrus interaktyvias įsivertinimo veiklas 

kiekvieno mokymo skyriaus pabaigoje. 

Antrosios dienos popietė buvo skirta vasaros sandūroje vyksiančių sesijų 

arba bandomųjų kursų, į kuriuos bus kviečiami sporto profesionalai, 

sutrikusio intelekto žmonės, neįgaliųjų sektoriaus profesionalai ir mėgėjai, 

planavimui. 

Peržiūrėjus administracinius ir sklaidos klausimus, tokius kaip, pavyzdžiui, 

finalinio renginio organizavimas kiekvienoje šalyje, kad projektas būtų 

plačiau žinomas. Susitikimas buvo baigtas, į darbotvarkę įtraukus kitą 

tarptautinį susitikimą, kuris vyks Valensijoje, Ispanijoje, š. m. lapkričio 

mėnesį. 

Tardami nuoširdžią padėką Lietuvos komandai už puikų organizavimą ir 

malonų svetingumą, visi kimbame į darbus, nes ateina intensyvi vasara 

pasiruošti veiklų kupinam rudeniui, kuriame jau galėsime mėgautis 

jaudinančiais EU-COLPBOL projekto rezultatais. 
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