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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: ΤΟ ΕΡΓΟ
BRIDGE ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟ
Ύστερα από τρία χρόνια χρηματοδότησης του Bridge
από το Erasmus+, το έργο φτάνει στο τέλος του. Οι
τελευταίες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η αλτσχάιμερ Χαλκίδας υποδέχτηκε τους εταίρους
του έργου στη Χαλκίδα, στις 8 και 9 Ιουλίου 2021.
Σε αυτή τη συνάντηση, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία
να οριστικοποιήσουν τα παραδοτέα του έργου, να
αναφέρουν τα αποτελέσματα του και τις επερχόμενες
και τελευταίες υποχρεώσεις.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η διεθνές εκδήλωση του έργου Bridge οργανώθηκε
διαδικτυακά και δια ζώσης ταυτόχρονα στις 9 Ιουλίου
του 2021 στη Χαλκίδα. Η εκδήλωση απευθυνόταν σε
εκπροσώπους και μέλη οργανισμών που εργάζονται με
άτομα με Αλτσχάιμερ στην Ελλάδα, τα οποία μπορούν
να δημιουργήσουν ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα
μέσω της μεταφοράς των αποτελεσμάτων του έργου.
Σαράντα οκτώ επαγγελματίες υγείας παρακολούθησαν
την εκδήλωση και ενημερώθηκαν σχετικά με τα 8
σοβαρά παιχνίδια και την ηλεκτρονική πλατφόρμα
του έργου. Η τελική ανατροφοδότηση της εκδήλωσης
ήταν θετική και ενθάρρυνε την ομάδα του έργου να
οργανώσει παρόμοιες εκδηλώσεις και δράσεις.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ως τελευταίο αποτέλεσμα του έργου, ανακοινώνεται η έναρξη του διαδικτυακού
εκπαιδευτικού σεμιναρίου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου. Το μάθημα χωρίζεται
σε διαφορετικά μαθήματα που καλύπτουν μια ποικιλία θεμάτων:
•
•
•
•
•
•

Μάθημα 1: Εισαγωγή στα διαδικτυακά μαθήματα του Bridge και στην πλατφόρμα
Μάθημα 2: Το πρόγραμμα Bridge και εισαγωγή στην άνοια
Μάθημα 3: Τα εργαστήρια συν-δημιουργίας
Μάθημα 4: Τα σοβαρά παιχνίδια
Μάθημα 5: Αναλυτική παρουσίαση των παιχνιδιών
Μάθημα 6: Σύνοψη των μαθημάτων

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να πάρουν το
πιστοποιητικό συμμετοχής. Η παρακολούθηση των μαθημάτων καθώς και το πιστοποιητικό
συμμετοχής είναι δωρεάν!
Τα μαθήματα και το υλικό που περιλαμβάνουν διατίθεται στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά και
ρουμάνικα.
Ακολουθήστε το σύνδεσμο για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μαθήματα του Bridge: http://bridgecourses.uowm.gr

ΩΡΑ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΑΝΤΙΟ

Καθώς το έργο Bridge φτάνει στο τέλος, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή
την υπέροχη εμπειρία! Για να ενημερωθείτε περισσότερο για εμάς και το πρόγραμμα,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://projectbridge.eu/ Ελπίζουμε να τα ξανά πούμε
σύντομα!

Αυτό το έγγραφο που σχετίζεται με το έργο Bridge που συντάχθηκε από κοινού από τους δικαιούχους ή μεμονωμένα σε
οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, υποδεικνύει ότι αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συγγραφέα. Ο Εθνικός
Οργανισμός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό

