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COMUNICAT DE PRESĂ 

A CINCEA REUNIUNE TRANSNAȚIONALĂ A PROIECTULUI EU-COLPBOL, KAUNAS, LITUANIA 

PREGATIREA PENTRU FAZA FINALĂ A PROIECTULUI 

După 18 luni de muncă intensă, entitățile 

consorțiului internațional care dezvoltă proiectul 

sportiv Erasmus+ EU-COLPBOL au participat la cea de a 

cincea reuniune transnațională pentru managementul 

proiectului, în perioada 30 iunie - 1 iulie 2022. 

Echipele de lucru ale entităților din Spania 

(COPAVA și AEColpbol), România (ALDO-CET și 

Universitatea din Craiova) și Grecia (EDRA și 

Universitatea din Atena) s-au deplasat cu această ocazie 

la Kaunas, al doilea oraș ca mărime din Lituania, invitate 

de către partenerul Kauno Kolegija, Universitatea de 

Științe Aplicate din Kaunas, o instituție publică de 

învățământ superior acreditată, din regiunea baltică. 

Sesiunile de lucru s-au desfășurat la sediul universității pe parcursul a două zile, timp 

în care entitățile membre ale consorțiului au verificat stadiul general al proiectului, precum și 

materialele de instruire care au fost create în ultimele luni, și care în prezent, sunt finalizate 

în versiunea în limba engleză. 

Pe ordinea de zi a primei zile, la fel cum s-a 

procedat și la întâlnirile anterioare din Valencia și 

Atena, a fost programată o activitate practică 

Colpbol, pentru care gazdele au invitat un grup de 

specialiști și beneficiari ai centrului Dienos Centras 

„Šviesa”, un centru de îngrijire pentru persoane cu 

dizabilități intelectuale din Vilnius, capitala Lituaniei. 

După efectuarea câtorva exerciții de încălzire 

și structuri tehnice de bază pentru a se familiariza cu 

mingea oficială Colpbol, grupul s-a bucurat de un joc 

de antrenament la sala de sport a universității, prin 

care participanții au putut experimenta beneficiile 

acestui sport incluziv care se extinde non-stop în 
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toată Europa. Experiența a fost pozitivă și dinamică, iar grupul de participanți a decis în 

unanimitate să prelungească meciul pentru a continua să se bucure de Colpbol.  

A doua zi, colegii de la CSI Cipru, partener tehnologic al consorțiului, au prezentat 

platforma de e-learning care este integrată în site-ul oficial al EU-COLPBOL, și care constituie 

rezultatul produsului intelectual 4 al proiectului. Participanții au aflat cum sunt organizate 

diferitele cursuri pe platformă și au revizuit îmbunătățirile care au fost aduse prin crearea de 

activități interactive de autoevaluare la sfârșitul fiecărei unități didactice. 

După-amiaza celei de-a doua zile a fost dedicată planificării sesiunilor de validare sau 

a cursurilor pilot care se vor desfășura în lunile următoare și la care vor fi invitați profesioniști 

din sport, persoane cu dizabilități intelectuale, specialiști din sectorul dizabilității și personae 

suport. 

După revizuirea aspectelor administrative și de diseminare, de exemplu: organizarea 

evenimentelor de multiplicare în fiecare țară pentru a face cunoscut proiectul pe scară largă, 

întâlnirea a fost închisă. 

 Următoarea reuniune transnațională va avea loc la Valencia, Spania, în luna noiembrie 

2022. 

Exprimând sincere mulțumiri echipei lituaniene pentru organizarea perfectă și 

ospitalitatea lor, revenim cu toții la lucru, pentru că ne așteaptă o vară intensă pentru a pregăti 
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seria de activități ce se vor desfășura în continuare pentru a ne bucura de rezultatele acestui 

proiect interesant EU-COLPBOL. 

   

Informațiile și materialele de învățare și antrenament sunt disponibile pe website-ul 

proiectului: https://europe-colpbol.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.  

Această publicație reflectă opiniile autorului, iar Comisia nu este responsabilă pentru 

modul în care va fi utilizat conținutul informațiilor. 

https://europe-colpbol.eu/

