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COMUNICAT DE PRESĂ 

EU-COLPBOL: A TREIA REUNIUNE TRANSNAȚIONALĂ A PROIECTULUI  

 

După un an de implementare a proiectului Erasmus+ Sports EU-COLPBOL, prima reuniune a 
partenerilor, a avut loc față în față, în Valencia (Spania) în zilele de 16 și 17 decembrie 2021. 
La evenimentul organizat de cei doi parteneri spanioli, COPAVA și Associació Esportiva 
Colpbol, au fost prezenți reprezentanți ai tuturor entităților din acest Consorțiu European, 
respectiv din România (ALDO-CET și Universitatea din Craiova), Grecia (NKUA și EDRA), 
Lituania (Kauno Kolegija) și Cipru (CSI). 
 
În prima zi, grupul s-a deplasat în orașul Genovés, la baza sportivă municipală, unde s-a 
desfășurat o activitate practică condusă de experții AE Colpbol. La activitate a participat și 
un grup de persoane cu dizabilități intelectuale din Centrul Ocupațional Aspromivise - La 
Costera (Xàtiva).  
Pe lângă diferitele exerciții de încălzire și 
antrenament tehnic specifice jocului COLPBOL, 
toți  participanții au jucat mai multe reprize în 
echipe incluzive, ceea ce le-a oferit ocazia să 
înțeleagă pe deplin regulile de joc și să discute 
despre practicarea acestui sport,  dar și despre 
puncte tari și bariere în antrenamentul 
persoanelor cu dizabilități intelectuale.  
La activitate a fost invitat și un grup de elevi de 
la o școală locală. Elevii au jucat împreună cu 
partenerii și persoanele cu dizabilități 
intelectuale, subliniind abordarea incluzivă a sportului și a activității. 
După pauza de prânz, ziua a fost completată cu o sesiune de lucru dedicată implementării 
proiectului. Sesiunea s-a desfășurat la Muzeul Pilota Valenciana, locație pusă la dispoziția 
consorțiului de către municipalitatea locală. 
Au fost revizuite: stadiul de implementare al proiectului din perspectiva asigurării calității și 
managementului de risc; rezultatele produsului intelectual 1 (IO1), precum și unitatea 
educațională 1 dezvoltată în produsul intelectual 2 (IO2). În baza concluziilor rezultate, 
consorțiul a obținut acorduri semnificative pentru următorii pași de urmat. 
La sfârșitul zilei, participanții au revenit în Valencia, unde a avut loc o cină socială și activități 
de team building în centrul orașului, cu prezența tuturor partenerilor. 
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A doua zi a întâlnirii s-a desfășurat la sediul COPAVA și a fost dedicată revizuirii subiectelor 
aferente produsului intelectual 2 (IO2) și produsului intelectual 3 (IO3), prezentate de 
partenerii responsabili pentru fiecare subiect. 
Partenerii au discutat despre diferite aspecte relevante ale materialelor realizate până la 
această dată, dar și despre dezvoltarea site-ului web (www.europe-colpbol.eu) și proiectarea 
platformei electronice de formare EU-COLPBOL. Acestea au fost teme de lucru semnificative, 
având în vedere importanța acestei secțiuni în proiect. 
În final, după-amiaza, au fost trecute în revistă diferite aspecte legate de diseminare și 
managementul proiectului, inclusiv revizuirea situației administrative și financiare. 
 

La finalul celor două zile de lucru 
intense și fructuoase, s-a convenit 
ca cea de a patra reuniune 
transnațională de proiect să aibă 
loc în aprilie 2022 la Atena și să fie 
organizată de către partenerii de la 
Universitatea din Atena.  
  

 
Mult succes!  
 
 
 

Păstrați legătura cu noi. În curând 
vor fi disponibile informațiile 
necesare antrenamentului. 

http://www.europe-colpbol.eu/

