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ΕΡΓΟ BRIDGE: ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ
ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ
Το έργο Bridge που χρηματοδοτείται από το
Erasmus+ διανύει τα τελευταία του βήματα.
Η κοινοπραξία είναι σε ευχάριστη θέση να
ανακοινώσει την εκκίνηση των διαδικτυακών
μαθημάτων εκπαίδευσης, τα οποία αναπτύχθηκαν
στα πλαίσια του έργου.
Το μάθημα χωρίζεται σε διαφορετικά μαθήματα
που καλύπτουν μεγάλη ποικιλία θεμάτων, όπως:
άνοια και πώς να αλληλεπιδράτε με άτομα με
άνοια, σοβαρά παιχνίδια και τα οφέλη τους για
άτομα με άνοια. Στο υλικό των μαθημάτων θα
βρείτε την περιγραφή του έργου Bridge καθώς
και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για
τη δημιουργία παιχνιδιών για άτομα με άνοια.
Ένα ολόκληρο μάθημα είναι αφιερωμένο στα
παιχνίδια που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του
έργου. Για κάθε παιχνίδι, θα βρείτε μια λεπτομερή
περιγραφή, τους κανόνες του παιχνιδιού,
ένα βίντεο με οδηγίες και όλα τα υλικά που
χρειάζονται για να παίξετε.

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
Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο για να βρείτε
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο
και το υλικό που έχει αναπτυχθεί.
https://projectbridge.eu/

• Σημείωμα για τους συντάκτες: Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Bridge και τις
δραστηριότητές του, παρακαλώ ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://projectbridge.eu/about-the-project/
• Το έργο BRIDGE έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κωδικό έργου: 2018-1-EL01KA204-047892.

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»

