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Jocuri de asistență  co-create pentru persoanele cu dizabilităț i
intelectuale  pentru a le îmbunătăț i i  incluziunea”

 

creșterea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale (DI) prin promovarea echității,
implicarea directă și cooperarea dintre ei, educatorii lor, îngrijitorii/aparținătorii lor, studenți, proiectanții
de jocuri și alte persoane din comunitatea locală 

scăderea stigmatizării și victimizării persoanelor cu DI și a aparținătorilor/persoanelor care le îngrijesc  

consolidarea profilului profesional al educatorilor și profesioniștilor, prin ateliere de formare, mobilități și

noi instrumente de formare, astfel încât aceștia să poată folosi și crea jocuri serioase 

crearea  a 6 jocuri serioase inovatoare (fizice, digitale, figitale) care tratează limitările sociale și practice

ale persoanelor cu DI, precum și o metodologie pentru crearea jocurilor serioase, adaptându-le și

implementându-le în grupul specific 

crearea de instrumente digitale  (e-course, e-platform, jocuri) care îmbunătățesc sustenabilitatea

obiectivelor proiectului

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. 

Proiectul Erasmus + „ID-GAMES – Jocuri de asistență co-create pentru persoanele cu dizabilități
intelectuale  pentru a le îmbunătății incluziunea” se bazează pe convingerea că fiecare persoană ar trebui

să aibă șansa să fie acceptată, valorizată și să aibă oportunități egale de a-și dezvolta abilitățile și

personalitatea.

Proiectul „JOCURIDE ID” urmărește:

 

Parteneriatul este format din 6 organizații. CHALLEDU - incluziune | jocuri | educație (Grecia) este liderul

proiectului. PEK / AMEA (Grecia), SWSO (Polonia) și Asociația Alianța pentru copii (România) sunt

organizații care lucrează cu persoane cu dizabilități intelectuale, iar E-SCHOOL și LUSOFONA UNI sunt

experți în formare digitală și cursuri electronice.

ID-GAMES

www.idgames.eu

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.
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