
  

 ID GAMES 

 Rozpoczeliśmy! Wrzesień-Grudzień 2019 

Erasmus+ project “ID GAMES                        - 
współtworzenie gier pomocniczych dla osób   
z niepełnosprawnością intelektualną (ID)       
w celach włączających” opiera się                   
na przekonaniu, że każda osoba powinna 
mied szansę na akceptację, docenienie             
i równe szanse rozwoju swoich umiejętności    
i osobowości. 

1. Zwiększenie integracji społecznej u osób                                            
z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wspieranie równości, 
żywe zaangażowanie i współpracę pomiędzy ich nauczycielami, 
studentami, opiekunami, kreatorami gier i innymi osobami                
z lokalnej społeczności 

2.Zmniejszenie piętnowania i dyskryminacji osób                                             
z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunów 

3. Wzmocnienie profilu zawodowego nauczycieli,                   
poprzez warsztaty szkoleniowe, mobilności i nowe narzędzia 
szkoleniowe, aby mogli oni używad i tworzyd poważne gry 

4.Stworzenie 6 innowacyjnych gier (fizycznych, cyfrowych, 
fizyczno-cyfrowych) ograniczających społeczne i praktyczne 
ograniczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną,                     
a także metodologii tworzenia poważnych gier, dostosowywania 
ich i wdrażania w konkretnej grupie 
5.    Stworzenie narzędzi cyfrowych (e-course, e-platforma), 
które zwiększają trwałośd celów projektu 

O czym jest projekt? 

„Energetyzuje Nas i ożywia.  
Zmniejsza Nasze niedoskonałości.  

Odnawia Nasze naturalne poczucie optymizmu        
i otwiera Nas na nowe możliwości” 

The “ID GAMES”  
Cele projektu „ID-GAMES”: 
to: 

Szukasz 
rezultatów? 

  
o Przewodnik 

metodologiczny 
o e-Platforma 
o Gry 
o Warsztaty 

 
 
 

Sprawdż na naszej stronie 
https://www.idgames.eu/ 
Obserwuj Nas na Fb 
https://www.facebook.com/ID-
GAMES-100533951381277/ 



Spotkanie wprowadzające 
Ateny, 7-8 Listopada 2019 

Pierwsze spotkanie inaugurujące projekt     

„ID GAMES” odbyło się w Atenach                    

w dniach 7-8 listopada 2019r.  

Challedu było gospodarzem spotkania,        

w którym wzięło udział 12 uczestników. 

Podczas spotkania organizacje 

uczestniczące wymieniły się wiedzą              

i określiły kolejne etapy organizacyjne 

projektu.  

Na koniec wszyscy uczestnicy grali w gry       

i doświadczyli znaczącego celu   projektu 

„ID GAMES”. 

„Zapewniamy osobom 
niepełnosprawnym 

intelektualnie, opiekunom, 
profesjonalistom, organizacjom, 

projektantom gier                                      
i wolontariuszom możliwośd 
uczestnictwa w warsztatach                     

z zakresu współtworzenia 
poważnych gier!” 

Nasz fantastyczny team składa się z: 
 

Koordynator:  Challedu - Ateny, Grecja 

Partnerzy: PEK/AMEA – Ateny, Grecja 

E-School Gry – Karditsa, Grecja, “Alliance for 

Children” -  Arad, Rumunia,   

Lusófona University - Lizbona, Portugalia, 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 

Elbląg, Polska    

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji         

nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie 

poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności               

za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji 

❖    Warsztaty w Rumunii 23-27 marca. Będziemy tam! Bądźcie czujni! 

❖    Opracowanie przewodnika metodologicznego, dotyczącego organizacji i 

tworzenia ID – GAMES i warsztatów!  

 

                                                Kontakt: idgamesproject@gmail.com 

Wkrótce… 


