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Jocuri de asistență co-create pentru
persoanele cu dizabilități intelectuale
(DI) pentru a le îmbunătății incluziunea

Al 5-lea buletin informativ

TPM A ID GAMES în Lisabona
În perioada 30 septembrie – 1 octombrie s-a desfășurat, în Lisabona, cea de
a doua doua întâlnire transnațională de proiect (TPM) dintre partenerii
proiectului ID GAMES. Partenerul gazdă a fost Universidade Lusófona de
Humanidadese Tecnologias. A fost o întâlnire care a fost amânată de prea
mult timp din cauza pandemiei, dar în cele din urmă consorțiul a reușit să
se întâlnească față în față

Agenda a inclus subiecte manageriale, detalii despre cursul și
platforma electronică și desigur, ateliere de testare a celor 6 jocuri
finale care vor fi evaluate de persoanele cu dizabilități intelectuale în
lunile următoare.

Toți participanții au discutat despre forma finală a fiecărui joc,
ajustări și ultime detalii înainte de începerea jocurilor. Ulterior au
participat, în grupuri mici, la ateliere de testare a jocurilor. A fost o
experiență plăcută pentru toată lumea.

HAI SĂ CUNOAȘTEM JOCURILE
FINALIZATE ID GAME
Scopul principal al jocurilor este includerea persoanelor cu dizabilități
intelectuale și dezvoltarea abilităților lor sociale, practice și cognitive.
LA CUMPĂRĂTURI

În jocul „La cumpărături!” jucătorii sunt vânzători într-un mic magazin de
haine. Clienții cer anumite haine care au anumite culori și un anumit preț.
Unii dintre ei sunt răbdători și durează un timp pentru a-și schimba emoțiile
de la fericiți sau interesați la grăbiți, confuzi sau dezamăgiți, în timp ce alții
se grăbesc încă de când intră în magazin. Toți jucătorii încearcă să-și ajute
cât mai bine clienții pentru a-i menține fericiți ca să cumpere hainele. Cu
toate acestea, unii dintre ei o vor face cu rezultate mai bune și vor câștiga
mai multe puncte! Vei fi tu unul dintre ei?
Jocul dezvoltă abilitățile sociale ale persoanelor cu dizabilități intelectuale,
ajutându-i să recunoască nu numai sentimentele celorlalți datorită
expresiilor lor, ci și datorită situației pe care o trăiesc (de exemplu, întârzieri
în servire, nu găsesc produsul dorit, etc.). De asemenea, îmbunătățește
abilitățile practice de a lucra într-un magazin cu haine, recunoscând nevoile
clienților și oferindu-le cele mai potrivite produse pentru ei.

HAI SĂ CUNOAȘTEM JOCURILE
FINALIZATE ID GAME
JOCUL IUBIRII

„Jocul iubirii” este un joc unic pentru educarea persoanelor cu dizabilități
intelectuale despre sexualitate, relații interpersonale și protecția împotriva
abuzului. Poate avea moduri diferite, de la foarte ușor la greu și poate fi
jucat de persoane cu diferite niveluri de dizabilitate.
Jucătorii sunt un grup de prieteni care încearcă să-i descrie unui prieten
care tocmai a sosit, cât mai repede, ce discută folosind cărți relevante sau
nerelevante. De exemplu, grupul discută ce puteți face atunci când sunteți
într-o relație abuzivă pentru a ieși din ea. Pentru a-l ajuta pe nou-venit să
înțeleagă, un jucător îi arată o carte despre ”Dezvoltarea unei rețele-suport”.
Un alt jucător i-ar putea arăta o carte despre ”Vorbește cu un prieten de
încredere”. Deci, nou-venitul poate ghici treptat care este subiectul principal
al discuției, uitându-se la cărțile de discuție. Poți să îl faci să ghicească
corect?

HAI SĂ CUNOAȘTEM JOCURILE
FINALIZATE ID GAME
PIZZA CHEF
În jocul „PIZZA CHEF” jucătorii lucrează într-o pizzerie și concurează între ei
pentru a face cel mai repede cea mai bună pizza. Scopul principal al jocului
este ca fiecare jucător să vadă numele și rețeta pizzei, să îi învețe
ingredientele, pentru a învăța ce și cum să comande atunci când iese la
pizza. Aceasta este o activitate pe care persoanele adulte cu dizabilități
intelectuale o iubesc, dar se confruntă cu problemele atunci când trebuie să
asocieze ingredientele unei pizza care le place cu numele de pizzei sau cu
numele specializate ale ingredientelor (de exemplu, mozzarella în loc de
brânză). Îți este foame? Hai să jucăm Pizza chef!

HAI SĂ CUNOAȘTEM JOCURILE
FINALIZATE ID GAME
VIAȚA ÎN ORAȘ
„Viața în oraș” își propune să îmbunătățească abilitățile lingvistice ale
persoanelor cu dizabilități intelectuale, precum și abilitățile practice (de
exemplu, unde să meargă să trimită o scrisoare, care ar trebui să meargă la
spital etc.).
Jucătorii își asumă rolul locuitorilor orașului care trăiesc diferite experiențe
mergând prin oraș. În funcție de destinație și cum pot ajunge la ea mai
repede, trec prin diferite locații din oraș și construiesc o poveste despre
itinerarul lor.

HAI SĂ CUNOAȘTEM JOCURILE
FINALIZATE ID GAME
CANTINA
În jocul „Cantina”, jucătorul deține o cantină și trebuie să facă rețete pe baza
cererii clienților pentru a câștiga bani care să-i permită să-și îmbunătățească
cantina.
Fiecare client dorește să facă o comandă specifică, iar jucătorul alege
ingredientele care apar în fața lui pentru a face comanda. Cu cât este mai
rapid jucătorul, cu atât apar mai repede ingredientele în fața lui și jocul
devine mai dificil. Este un joc de observare și manipulare a vitezei.

HAI SĂ CUNOAȘTEM JOCURILE
FINALIZATE ID GAME
ÎNGRIJITOR LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ
În jocul „Îngrijitor la grădina zoologică”, jucătorul joacă rolul unui
deținător de grădină zoologică care trebuie să trezească, să
hrănească, să spele și trimită la culcare animalele în anumite
momente din timpul zilei. Scopul jocului este de a crea, într-un
mod plăcut pentru persoanele cu dizabilități intelectuale, un
program / rutină în care, după sau înainte de îngrijirea animalelor,
pot obține instrucțiuni pentru îndeplinirea propriilor lor nevoi.

E-Platforma ID GAMES

Cursul online din proiectul ID-Games își începe cea mai activă etapă de
dezvoltare, după executarea unui proiect pilot, în cadrul căruia toți
cercetătorii proiectului au realizat 23 de videoclipuri educaționale în
cadrul formării specializate în domeniul dizabilității intelectuale, a
strategiilor de susținere a pcDI și a celor de incluziune.

Nu ne oprim

Suntem foarte încântați să continuăm proiectul ID GAMES
și să lucrăm împreună pentru un scop comun.

Rămâneți pe-aproape..

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE ID-GAMES PE WEBSITE-UL
NOSTRU ȘI PE PAGINA DE FACEBOOK

WWW.IDGAMES.EU

WWW. FACEBOOK .COM/ID-GAMES
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