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Ce este dizabilitatea intelectuală ? 

Care sunt cele mai bune practici pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități intelectuale? 

Care sunt obiectivele atelierelor DI - JOCURI  (ID-GAMES)? 

Cum să organizezi un atelier ID-GAME? 

Cum să implici oamenii în atelier? 

Care sunt rezultatele incluziunii persoanelor cu dizabilități intelectuale? 

Cum să îmbunătățim creativitatea și participarea activă a oamenilor? 

Cum să îmbunătățim includerea persoanelor cu dizabilități intelectuale prin jocuri?

Parteneriatul ID-GAMES are plăcerea de a anunța că primul produs intelectual al proiectului „Ghidul

metodologic al ID-GAMES” a fost deja publicată și îl puteți găsi pe website-ul al proiectului și pe platformele

europene care se axează pe educația adulților.

 

Ghidul metodologic se adresează specialiștilor și organizațiilor care lucrează cu persoane cu dizabilități
intelectuale. Le prezintă metodologia inovatoare a atelierelor de co-creare de jocuri care permite includerea

persoanelor cu dizabilități intelectuale în comunitate printr-o participare activă.

 

Mai exact, profesioniștii pot afla despre:

 

Etapele viitoare

 Următorii pași ai partenerilor sunt organizarea de ateliere ID-GAMES de co-creare de jocuri și să vină cu 

 idei pentru jocuri care vizează nevoile și abilitățile persoanelor cu dizabilități intelectuale. Atelierele vor

implica în acest proces persoane cu dizabilități intelectuale, îngrijitori/aparținători, profesioniști care

lucrează cu ei, designeri de jocuri și tineri voluntari. Cele 6 idei de jocuri vor fi dezvoltate în jocuri și vor fi un

instrument valoros pentru educatori și îngrijitori/aparținători.

 

ID-GAMES

www.idgames.eu

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