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STIMULAREA ABILITATILOR COGNITIVE CU JOCURI
SERIOASE: PROIECTUL BRIDGE SI-A ATINS PASII
FINALI
Proiectul Bridge cu o durata de trei ani, finantat de
Erasmus + se apropie acum de sfarsit si ultimii pasi
au avut loc.

INTALNIREA FINALA TRANSNATIONALA A
PARTENERILOR

Consortiul s-a reunit pentru intalnirea finala transnationala a partenerilor din Chalkida, gazduita de Alzheimer Chalkida, pe 8 si 9 iulie 2021. Cu aceasta ocazie,
partenerii au avut sansa de a finaliza ultimele rezultate ale proiectului, sa puncteze asupra rezultatelor
obtinute si a ultimelor sarcini viitoare.

NEWSLETTER

EVENIMENT MULTIPLICATOR

Evenimentul Multiplicator International al proiectului
Bridge a fost organizat online si fizic pe 9 iulie 2021
la Chalkida. Evenimentul s-a adresat reprezentantilor
si membrilor asociatiilor care lucreaza cu persoane
cu Alzheimer in Grecia, ceea ce poate crea un efect
multiplicator prin transferul rezultatelor proiectului.
Patruzeci si opt de profesionisti din domeniul sanatatii au participat la eveniment si au avut propria experienta cu privire la cele 8 jocuri serioase Bridge si la
platforma electronica. Feedback-ul final al evenimentului a fost pozitiv si a incurajat echipa proiectului sa
organizeze evenimente si actiuni similare.

CURS DE FORMARE

Come ultimo output, il partenariato è lieto di annunciare il lancio del corso di formazione Ca
ultim rezultat al proiectului, consortiul este incantat sa anunte lansarea cursului de formare
online dezvoltat in cadrul proiectului. Cursul este impartit in diferite lectii care acopera o
varietate de subiecte:
• Lectia 1: Introducere in cursul de formare Bridge si platforma electronica.
• Lectia 2: Descrierea proiectului Bridge, informatii despre dementa si modul de interactiune cu
persoanele cu dementa.
• Lectia 3: Ateliere de co-creatie, informatii despre atelierele organizate in cadrul proiectului.
• Lectia 4: Introducere in jocurile serioase, cat de benefice sunt jocurile serioase pentru persoanele cu dementa si metodologia utilizata pentru a crea jocuri serioase adresate persoanelor
cu dementa.
• Lectia 5: Jocuri serioase dezvoltate in cadrul proiectului. Pentru fiecare joc, utilizatorii vor
gasi o descriere detaliata, un manual de reguli, un tutorial video si toate materialele necesare
pentru a juca.
• Lectia 6: Rezumatul cursului de formare.

La finalul cursului, care este disponibil gratuit dupa inregistrare, utilizatorii vor avea sansa
de a obtine un certificat de participare.
Cursul a fost dezvoltat in engleza, greaca, italiana si romana.
Urmati linkul pentru a accesa cursul de formare: http://bridgecourses.uowm.gr

A SOSIT MOMENTUL PENTRU A NE SPUNE LA REVEDERE

Proiectul nostru a ajuns la final si vrem sa va multumim tuturor pentru aceasta experienta
uimitoare! Pentru a citi mai multe despre noi, vizitati site-ul web al proiectului
https://projectbridge.eu/ Speram sa va vedem in curand!

Acest document legat de Proiectul realizat de beneficiari in comun sau individual sub orice forma si folosind
orice mijloace, va indica faptul ca acesta reflecta doar punctul de vedere al autorului si ca Agentia Nationala
si Comisia Europeana nu sunt responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi facuta a informatiilor pe
care le contine.

