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COMUNICAT DE PRESĂ 

EU-COLPBOL: A PATRA REUNIUNE TRANSNAȚIONALĂ A PROIECTULUI  

ACTIVITĂȚI SPORTIVE INCLUZIVE ÎN ATENA

 

În perioada 4 - 5 aprilie 2022, consorțiul european care implementează proiectul 
Erasmus+ EU-COLPBOL s-a reunit față în față, la sediul Școlii de Educație Fizică și Științe ale 
Sportului din cadrul Universității din Atena, Grecia, în contextul celei de a patra întâlniri 
transnaționale a proiectului. 

Partenerii proiectului au avut posibilitatea de a experimenta personal valoarea 
incluzivă a COLPBOL, prin activitățile practice desfășurate de un grup mixt format din 
studenți și specialiști în sport din cadrul Universității din Atena și persoane cu dizabilități 
intelectuale, care s-au antrenat și s-au bucurat împreună, evidențiind faptul că incluziunea 
socială prin sport este deja o realitate.  

Pe parcursul celor două zile de lucru intens, materialele de instruire elaborate până 
la această dată de către partenerii consorțiului au fost revizuite în comun. Aceste materiale 
reprezintă trei cursuri de formare care se adresează: 
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- persoanelor cu dizabilități intelectuale; 
- persoanelor de sprijin (educatori, rude și alte persoane din mediul apropiat); 
- specialiștilor din sport.  

 

Cursurile oferă cunoștințe generale despre regulile și structura Colpbol, 
aprofundează valorile și modul în care acest sport poate îmbunătăți atât incluziunea socială 
a persoanelor cu dizabilități intelectuale, cât și calitatea vieții acestora în toate domeniile 
activităților lor zilnice. Acest proces de învățare se adresează oricui este dispus să participe 
activ într-o echipă Colpbol, fie ca jucător, indiferent de abilitățile sale, fie ca antrenor, 
spectator sau suporter.  

În cea de a doua etapă a sesiunilor de lucru, participanții au revizuit designul 
platformei de e-learning aflată în curs de proiectare, care va pune la dispoziția viitorilor 
cursanți conținuturile și activitățile de instruire în format digital, într-o prezentare accesibilă, 
dinamică și interactivă.  

La reuniunea perfect organizată de către gazdele din Grecia, Universitatea din Atena 
și KSDEO EDRA, au participat reprezentanți ai tuturor membrilor consorțiului: COPAVA și 
Asociația Sportivă Colpbol (Spania), ALDO-CET și Universitatea din Craiova (România), Kauna 
Kolegija (Lituania) și CSI (Cipru). 

Având în vedere rezultatele, putem afirma că 
întâlnirea a fost un succes din toate punctele de vedere, 
atât prin experiențele practice, cât și prin contribuțiile 
aduse în procesul de elaborare și schimbul de idei între 
toți participanții.  

Următoarea reuniune de proiect va avea loc față 
în față, în Kaunas, Lituania, la sfârșitul lunii iunie și va fi 
organizată de către Kauna Kolegija, unul dintre partenerii 
proiectului.  

Mult succes în continuare!  


