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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΔΩ

Είναι ένα καινοτόμο 
παιχνίδι για να
αντισταθμίσει την 
τυπική 
αναποτελεσματικότητα 
των παραδοσιακών 
εκπαιδευτικών
μεθόδων για τους 
εργαζόμενους στην 
άμεση φροντίδα 
της άνοιας

http://idoproject.eu/game/


ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΔΩ

Στο πλαίσιο υλοποίησης 
του έργου Bridge, έχουν 
δημιουργηθεί 8 
παιχνίδια για άτομα με 
νοητικά και 
συμπεριφορικά 
συμπτώματα άνοιας. 

https://projectbridge.eu/the-serious-game/


ΖΟΥΜΕ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Περιλαμβάνει 
χρήσιμες 
συμβουλές και 
προτάσεις για 
φροντιστές ατόμων 
με άνοια, ιδιαίτερα 
κατά την περίοδο 
του κορονοϊού.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΔΩ

1_zontas_kala_me_tin_anoia_epoxi_koronoiou.pdf
https://alzheimerathens.gr/wp-content/uploads/2021/11/2020-web-1.pdf


ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ 
ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΔΩ

Πρόκειται για ένα 
διαδικτυακό βιβλίο 
που δημιουργήθηκε 
με σκοπό τα παιδιά να 
μάθουν για τη νόσο 
Αλτσχάιμερ να 
κατανοήσουν τις 
συμπεριφορές των 
παππούδων και των 
γιαγιάδων τους με 
άνοια.

2_mathaino_gia_ti_noso_altzhaimer.pdf
https://alzheimerathens.gr/wp-content/uploads/2018/05/Kid_web.pdf


ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΔΩ

Μία σύντομη ταινία 
που συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της 
ενσυναίσθησης 
προς την Τρίτη 
ηλικία 

3_ti_einai_auto_tainia.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=AuMV-DiBl3Q&ab_channel=%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B1


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ 
ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΔΩ

Πρόκειται για ένα 
σύντομο βίντεο στο 
οποίο προτείνονται 
χρήσιμες και 
πρακτικές συμβουλές 
για την αντιμετώπιση 
της καθημερινής 
άρνησης των 
ηλικιωμένων για 
μπάνιο. 

4_antimetopizontas_tin_arnisi_sto_mpanio.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=nUFFLJQSo2o&feature=youtu.be&ab_channel=AlzheimerHellas


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΓΙΑ 
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ  

Σκοπός του εγχειριδίου 
είναι η υποστήριξη των 
οικογενειακών 
φροντιστών των ατόμων 
με άνοια, με σκοπό να 
αντιμετωπίσουν πιο 
αποτελεσματικά τις 
δυσκολίες που 
βιώνουν στην 
καθημερινότητα.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ

https://alzheimerathens.gr/wp-content/uploads/2018/03/entipo-frontistes-24p_web.pdf


ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΓΙΑ 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ 
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ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ Ή ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 

Πρόκειται για έναν 
ολοκληρωμένο οδηγό, ο 
οποίος περιλαμβάνει καλές  
και κακές πρακτικές που 
αντιμετωπίζουν οι ασθενείς 
και οι φροντιστές τους όταν 
απευθύνονται στις
δημόσιες υπηρεσίες υγείας 
και κοινωνικής προστασίας, 
καθώς και την 
αποτελεσματικότητα των
γραφείων συνηγορίας 
στην επίλυση 
Αιτημάτων. 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΔΩ

6_odigos_dikaiomaton_ilikiomenon_asthenon_etalos.pdf
https://frodizo.gr/news/odigos-dikaiomaton-etalos/


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΔΩ

O Ευρωπαϊκός Χάρτης 
των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων των 
ηλικιωμένων που
χρειάζονται βοήθεια και 
μακροχρόνια φροντίδα 
δημιουργήθηκε με 
σκοπό την 
καταπολέμηση της 
κακοποίησης των
ηλικιωμένων.

7_Europaikos_xartis_dikaiomaton_eu.pdf
https://www.age-platform.eu/sites/default/files/European%20Charter_EL.pdf


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΠΙΟΝΗ»

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΔΩ

Το Υπουργείο Υγείας έχει 
δημιουργήσει το 
Πρόγραμμα Πρόληψης 
«Ηπιόνη», με σκοπό τη 
διαμόρφωση υγιών 
στάσεων, συνηθειών και
συµπεριφορών καθώς 
και η ενίσχυση του 
ρόλου της διαχείρισης 
των χρονίων
παθήσεων και της 
αυτοφροντίδας. 

8_Εγκύκλιος-ΗΠΙΟΝΗ-2020.pdf
https://www.gerontology.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%b7%cf%80%ce%b9%cf%8c%ce%bd%ce%b7/

