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ΑΝΟΙΑ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ¨ΣΟΒΑΡΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ¨
Το πρόγραμμα Erasmus+ Bridge είναι στην ευχάριστη θέση δημιουργίας του νέου του website https://
projectbridge.eu/. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα συμπεριλάβει του αποτελέσματα των 3 χρόνων του 
Ευρωπαϊκού προγράμματος, που θα δημιουργήσει Serious Games με στόχο την βελτίωση των νοητικών 
και συμπεριφορικών συμπτωμάτων στην άνοια. Ο σχεδιασμός αυτών των παιχνιδιών θα συμπεριλάβει 
τόσο νέους όσο και ηλικιωμένους. 
Τα άτομα με άνοια συχνά αποκλείονται από διαγενεακές κοινωνικές δραστηριότητες λόγο 
προκαταλήψεων και στερεοτύπων. Τα άτομα νεότερης ηλικίας μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο 
στην μείωση του στίγματος που σχετίζεται με την νόσο, την μοναξιά και τον κοινωνικό αποκλεισμό που 
βιώνουν τα άτομα με άνοια.
Μέσα από πολλά και διαφορετικά βήματα, οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα σχεδιάσουν, θα 
δημιουργήσουν και θα ελέγξουν τα Serious Games στα άτομα με άνοια. Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει 
στην παραγωγή τουλάχιστον 8 ολοκληρωμένων παιχνιδιών.
Τα Serious Games χρησιμοποιούνται ως μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την βελτίωση των νοητικών 
συμπτωμάτων στην άνοια με ήπια και μέτρια συμπτώματα, μέσα από την ενεργοποίηση των νοητικών 
λειτουργιών. Αυτά αποκαλούνται επίσης ¨εκπαιδευτικά παιχνίδια, μιας και έχουν δημιουργηθεί με ένα 
συγκεκριμένο σκοπό και εφαρμόζονται με εκπαιδευτικά σενάρια.  Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι 
η σχετική βιβλιογραφία έχει αποδείξει ότι υπάρχει έλλειψη παρόμοιων παρεμβάσεων που απευθύνεται 
σε συμπεριφορικά συμπτώματα στην άνοια.
Η πλατφόρμα του προγράμματος Βridge θα συμπεριλαμβάνει νέα, blogs, αποτελέσματα του προγράμματος 
και ενημερώσεις, όπως αναφορές, πολιτικές απόψεις καθώς και ευκαιρίες για επικοινωνία, π.χ 
ανακοινώσεις εκδηλώσεων, εργαστηρίων και εκπαιδευτικών συνεδριών.
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Το πρόγραμμα, αν και προγραμματίζει έναν αριθμό εργαστηρίων, θα συμβάλει επίσης στην 
ενημέρωση των νέων ανθρώπων και νέων εθελοντών για θέματα που αφορούν  την άνοια και τις 
συναφείς διαταραχές. Αυτές οι εκδηλώσεις θα συμπεριλαμβάνουν ένα σχεδιασμένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που θα βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους  να αντιμετωπίσουν προκλήσεις σχετικές 
με την νόσο και να τους προετοιμάσει για την αλληλεπίδραση με τα άτομα με άνοια.  Μετά από 
αυτό, οι νέοι θα συμμετέχουν στην διαδικασία συν-δημιουργίας: θα συν-δημιουργήσουν και θα 
παίξουν μια σειρά παιχνιδιών σε συνεργασία με σχεδιαστές παιχνιδιών, προγραμματιστών, 
επαγγελματίες υγείας, άτομα με άνοια και περιθάλποντες.

Το πρόγραμμα, τρέχει ήδη στην πρώτη φάση του, μεταξύ 5 ευρωπαϊκών εταίρων, την Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Alzheimer και Συναφών Διαταραχών (Ελλάδα), Anziani e non solo Società Coopera-
tiva Sociale (Ιταλία), AsociatiaHabilitas – Centru de Resursesi Formare Profesionala (Ρουμανία), 
Challedu (Ελλάδα) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Ελλάδα).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

Για να βρείτε περισσότερα για το πρόγραμμα Bridge και για να συμμετέχετε στην δραστηριότητες 
παρακαλώ ακολουθήστε το σύνδεσμο https://projectbridge.eu/about-the-project/
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