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BRIDGE: ΝΈΑ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ
ΆΝΟΙΑ. ΤΑ ΔΟΚΙΜΆΣΑΜΕ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΈΤΟΙΜΑ ΝΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΉΣΟΥΝ
Στο πλαίσιο του Erasmus +,έργου “Bridge” έχουν δημιουργηθεί 8
σοβαρά παιχνίδια, που αφορούν στα νοητικά και συμπεριφορικά
συμπτώματα της άνοιας. Τα παιχνίδια έχουν σχεδιαστεί με
βάση ιδέες των επαγγελματιών υγείας, των σχεδιαστών
παιχνιδιών, των νέων - εθελοντών, των ατόμων με άνοια και
των φροντιστών τους. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι η
Ελλάδα, Ιταλία και η Ρουμανία.
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Τα 4 ψηφιακά παιχνίδια, Find the word (Βρες το), Flea market
(Λαϊκή αγορά), Next destination (Επόμενος προορισμός) και
Bird Watching (Παρατήρηση πουλιών), είναι πλέον διαθέσιμα
για συσκευές Android στο Google Play και μπορείτε να τα
κατεβάσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://play.google.
com/store/apps/developer?id=ECE+Dev
Τα 4 επιτραπέζια παιχνίδια, Πολύχρωμες ανθοδέσμες,
Σπεσιαλιτέ, Emotions (Συναισθήματα) και Σκηνοθέτες, είναι
πλέον διαθέσιμα στον ισότοπο του έργου Bridge. Στο σύνδεσμο
που ακολουθεί μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο κανόνων, τις
κάρτες, το ταμπλό του κάθε παιχνιδιού https://projectbridge.eu/
the-serious-game/
Όλα τα παιχνίδια είναι διαθέσιμα δωρεάν στα Αγγλικά,
Ελληνικά, Ιταλικά και Ρουμανικά.
Τα παιχνίδια δοκιμάστηκαν σε μια σειρά εργαστηρίων, τον
Οκτώβριο του 2020, που διοργανώθηκαν στις διάφορες
χώρες εταίρους. Τα εργαστήρια είχαν διαφορετικούς
στόχους: τη δοκιμή των παιχνιδιών, τη δημιουργία ενός
ευχάριστου τρόπου δράσης ενάντια στα συμπτώματα της
άνοιας, τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης για τα
άτομα με άνοια καθώς συμμετέχουν ενεργά στο παιχνίδι τη
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των γενεών με την άμεση
συμμετοχή νέων εθελοντών, την ευαισθητοποίηση σχετικά
με τις δυνατότητες των παιχνιδιών και την προώθηση της
νοητικής διέγερσης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.
Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων άτομα με άνοια και
οι περιθάλποντές τους, μαζί με νέους εθελοντές και
επαγγελματίες υγείας είχαν την ευκαιρία να περάσουν
χρόνο μαζί δοκιμάζοντας τα 4 επιτραπέζια παιχνίδια και τα
4 ψηφιακά παιχνίδια που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του
έργου.

το πώς να βελτιωθούν τα παιχνίδια. Τα σχόλια τους
αποτέλεσαν τη βάση για να γίνουν οι απαραίτητες
προσαρμογές στα παιχνίδια, ώστε να ταιριάζουν
όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες των
ατόμων με άνοια.

Στις δοκιμές συμμετείχαν 47 άτομα: 23 άτομα με
άνοια, 17 επαγγελματίες υγείας, 4 περιθάλποντες
και 3 νέοι εθελοντές. Οι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες
είχαν ήπια νοητική διαταραχή, ήπια άνοια και λίγοι
από αυτούς μέτρια άνοια. Οι επαγγελματίες υγείας
που συμμετείχαν ήταν ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί
και κοινωνικοί λειτουργοί που συνεργάζονταν
με άτομα με άνοια. Στο τέλος των εργαστηρίων,
οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν
ερωτηματολόγια προκειμένου να συλλέξουν
σχόλια για τα διάφορα παιχνίδια, επισημαίνοντας
τα οφέλη και τις δυσκολίες που συναντήθηκαν.
Σε γενικές γραμμές οι συμμετέχοντες εκτίμησαν
τα παιχνίδια και εξέφρασαν θετικά σχόλια σχετικά
με τα εργαστήρια. Έκαναν επίσης κάποια σχόλια για

ΕΠΌΜΕΝΑ ΒΉΜΑΤΑ
Προς το παρόν, οι εταίροι του Bridge εργάζονται για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που
προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό για την άνοια και τα πιθανά οφέλη των σοβαρών παιχνιδιών. Στα μαθήματα
αυτά οι χρήστες θα ενημερωθούν σχετικά με το έργο Bridge, τα εργαστήρια συν-δημιουργίας, θα μάθουν
περισσότερα για την άνοια, τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τους ασθενείς, τα θετικά αποτελέσματα των
σοβαρών παιχνιδιών και θα έχουν την ευκαιρία να κατεβάσουν δωρεάν χρήσιμο υλικό και εργαλεία και
όλα τα νέα Παιχνίδια. Τέλος, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα οι χρήστες θα βρουν λεπτομερείς οδηγίες
για το πως παίζεται κάθε παιχνίδι.
Τα μαθήματα και η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμα από τους επόμενους μήνες. Μείνετε
συντονισμένοι για νέες πληροφορίες και για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό μάθημα!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Επισκεφτείτε τη σελίδα μας https://projectbridge.eu/
ή ακολουθήστε μας στα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα με #EU_BRIDGE

Αυτή η δημοσίευση για το Project φτιάχτηκε από τους συμμετέχοντες οργανισμούς σε συνεργασία ή
μεμονωμένα, σε οποιαδήποτε μορφή ή χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέσω. Έτσι πρέπει να αναφερθεί
ότι, αντανακλά μόνο την οπτική των συγγραφέων και η Εθνική Αρχή (ΙΚΥ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει

