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Parteneriatul

“Jocul ne energizează și ne însuflețește.
Ne ușurează sarcinile.
Ne reînnoiește sentimentul natural de optimism
și ne face deschiși către noi posibilități "
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PEK/AMEA (Grecia)
este un ONG și un centru comunitar de îngrijire de zi, care
funcționează din 1993 în domeniul îngrijirii speciale
pentru persoanele cu dizabilități intelectuale.
www.pek-amea.gr

E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP (Grecia)
Este un centru de învățare continuă, specializat pe instruirea
persoanelor cu dizabilități în utilizarea calculatoarelor și a
altor instrumente.
www.erasmusplus.edu.gr

Contactați-ne:
ASOCIAȚIA “ALIANȚA PENTRU COPII” (România)
este un ONG fondat în 1994 de cadrele didactice din
Școala Specială Arad. Asociația sprijină elevii și tinerii cu
C.E.S.
www.aliantacopiiar.ro

Email: idgamesproject@gmail.com
Website: idgames.eu

UNIVERSITATEA LUSÓFONA (Portugalia)
este cea mai mare universitate privată din Portugalia, are
peste 10.000 de studenți și 1500 de profesori și oferă 44 de
studii universitare de licență, 45 de programe de masterat,
11 programe de doctorat și 42 de cursuri postuniversitare.
www.ulusofona.pt
SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1
(Polonia)
este o instituție publică pentru copii, adolescenți și adulți cu
dizabilități intelectuale ușoare, moderate și severe , cu
vârsta cuprinsă între 0 și 24 de ani
www.sosw.elblag.com.pl
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CHALLEDU-incluziune | jocuri | educație (Grecia)
este un ONG care promovează noi modele de învățare,
incluziune și implicare prin metode bazate pe joc
www.challedu.com

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea
acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care
reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la
răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în
aceasta

GAMES

Proiectul nostru

Proiectul ID GAMES se concentrează pe:

Proiectul ID GAMES se bazează pe convingerea că fiecare
persoană ar trebui să aibă șansa de a fi acceptată, valorizată
și să aibă oportunități egale de a-și dezvolta abilitățile și
personalitatea.

- Dezvoltarea unei metodologii inovatoare a unor
laboratoare participative incluzive în care pcDI, îngrijitorii
lor, profesioniștii din domeniul educației, dezvoltatorii/
designerii de jocuri, studenți la disciplinele conexe,
oameni din comunitatea locală, voluntari, formează echipe
mixte și proiectează idei-prototipuri de jocuri serioase
care răspund nevoilor pcDI

Persoanele cu dizabilități
reprezintă 10-15% din populație,
cu o creștere de 2% în ultima
decadă.
Dizabilitatea intelectuală (DI) este
o tulburare de dezvoltare care
afectează comportamentul
adaptativ și funcțiile intelectuale
ale persoanei.
ID GAMES urmărește:

- Dezvoltarea a 6 jocuri serioase (digitale, fizice, figitale)
care se adaptează vârstei, intereselor și nevoilor pcDI
- Crearea unui E-Course pentru consolidarea
competențelor formatorilor pcDI, profesioniști relevanți,
aparținători și organizații care se adresează pcDI despre
cum să organizeze și să implementeze ateliere
participative de creare a jocurilor și cum să utilizeze
jocurile serioase
- Dezvoltarea unei E-Platform cu tot materialul proiectului
pentru împărtășirea rezultatelor sale către o audiență mai
mare din Europa și din întreaga lume și promovarea
incluziunii și dezvoltării competențelor pcDI, a
aparținătorilor și profesioniștilor implicați în educația,
terapia, îngrijirea și formarea acestora.

-Promovarea incluziunii sociale a pcDI prin implicarea lor în
ateliere participative de proiectare de jocuri
-Proiectarea de jocuri serioase care îmbunătățesc diferite
tipuri de abilități ale pcDI
-Creșterea abilităților formatorilor, educatorilor,
îngrijitorilor, personalului medical și altor
profesioniști relevanți în relația cu pcDI
-Împuternicirea organizațiilor care
lucrează cu pcDI și susțin drepturile
pcDI

Incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilități
intelectuale
Incluziunea socială este un domeniu vital al calității vieții
persoanelor cu dizabilități intelectuale. Oamenii cu
dizabilități intelectuale de regulă au nevoie de sprijin pe
tot parcursul vieții și sunt adesea expuși riscului de a fi
excluși de la participarea în societate .
Pe de altă parte, rezultatele cercetărilor susțin că, deși
oamenii par a fi în mare măsură de acord cu dreptul
persoanelor cu dizabilități intelectuale de a fi incluse în
societate, sunt reticenți în interacțiunea cu ei, cel puțin în
parte, datorită disconfortului și anxietății.
Acesta este lucrul pe care ID GAMES urmărește să îl
schimbe.

