ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FESTIVAL
"LEGENDS OF DISABILITY"
4,5,6 Ιουνίου συνδεθείτε ηλεκτρονικά στο
3ο Φεστιβάλ συνδημιουργίας παιχνιδιών στην Αθήνα!
1η μέρα: Παρασκευή 4 Ιουνίου 17:00 - 20:30
17:00 - 17:05: Καλωσόρισμα και ενημέρωση για το πρόγραμμα του φεστιβάλ
«Legends of Disability»
17:05 - 17:10: Γνωριμία με τον οργανισμό «Best Buddies Ελλάδας», Βασιλική
Σεϊμέκη, Ψυχολόγος - Project Officer έργου «Legends of Disability»,
Συντονίστρια του προγράμματος φιλίας Best BuddiesΑθήνας
17:10 - 17:15: Γνωριμία με τον Σύλλογο «Φροντίζω», Δημήτριος
Θεοδωρόπουλος, Κοινωνικός Λειτουργός Msc - Γενικός Διευθυντής στο
Κοινωφελές Σωματείο Φροντίζω
17:15 - 17:20: Γνωριμία με τον Σύλλογο «Περπατώ», Ρωξάνη Διαμαντούδη,
Γυμνάστρια - Project Officer έργου «Legends of Disability» - Σύλλογος Περπατώ
17:20 - 17:25: Γνωριμία με τον οργανισμό Challedu - Inclusion |games |
education, Ασημίνα Μπρούζου, ιδρυτικό μέλος και διαχειρίστρια της Challedu
17:25 - 17:35: Παρουσίαση τουέργου «Legends of Disability»
Ασημίνα Μπρούζου, ιδρυτικό μέλος και διαχειρίστρια της Challedu.
17:35 - 17:45: Ενημέρωση για το πρόγραμμα Active Citizens fund*
Θεανώ Αγαλόγλου, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων Ίδρυμα Μποδοσάκη
17:45 - 17:50 : Διάλειμμα (5 λεπτά)

17:50 - 18:35: Α’ ενότητα
Ομιλητές
17:50 - 18:05: Ιωάννης Ζήνδρος, Ψυχολόγος Μsc, Κλινικός Συντονιστής στο
Οικοτροφείο «Νέα Αρχή», Ιωάννινα, Tact Hellas
«Βασικές αρχές και προσεγγίσεις στην φροντίδα των ατόμων με αναπηρία»
18:05 - 18:20: Μιχάλης Καμπούρης, Εργοθεραπευτής, Υπεύθυνος
Προγραμμάτων Tact Hellas
«Ενδυνάμωση και προώθηση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία»
18:20 - 18:35: Πέννυ Παπανικολοπούλου, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια PhD,
Επιστημονική Υπεύθυνη Tact Hellas & Πρόεδρος Σωματείου Best Buddies
Greece
«Επαγγελματικός προσανατολισμός και ένταξη στο χώρο εργασίας ατόμων με
αναπηρία»
18:35 - 18:40: Διάλειμμα (5’)

*Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην
ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη
διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Μάθετε περισσότερα: www.activecitizensfund.gr

18:40 - 19:30: Β’ ενότητα
Ομιλητές
18:40 - 18:55: Βαρβάρα Πίκκη, Κοινωνική Λειτουργός στον Σύλλογο ατόμων με
Αναπηρίες του νομού Αργολίδας - Εθελόντρια Συντονίστρια Ομάδας Βest
Buddies Ναυπλίου
«Κοινωνική Ένταξη και Συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία μέσα από την
εκπαίδευση»
18:55 - 19:10: Σταθάκη Άννα, Γυμνάστρια Ειδικής Αγωγής
«Η κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία μέσω του αθλητισμού»
19:10 - 19:25: Καρούσου Κωνσταντίνα, Συγγραφέας βιβλίου «Όσο Πιο Ψηλά
Μπορείς»
«Η σημασία της αποδοχής και συμπερίληψης για την ενδυνάμωση των ατόμων με
αναπηρία αλλά και των οικογενειών τους»
19:25 - 19:30: Διάλειμμα (5 λεπτά)

19:30 - 20:30: Γ’ ενότητα
Ομιλητές
19:30 - 19:45: Βαγγέλης Αυγουλάς, Δικηγόρος Msc, Πρόεδρος στην Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία «Με Άλλα μάτια»
«Δες τη Ζωή Με Άλλα Μάτια»
19:45 - 20:00: Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, Παραολυμπιονίκης κολύμβησης
«Η ζωή ενός παραολυμπιονίκη, δυσκολίες και επιτυχίες»
20:00 - 20:10: Συμμετοχή δύο ωφελούμενων Ambassadors – Πρεσβευτών των
Best Buddies, Αθηνά Καμπάντεη και Γιώργος Δανδουλάκης που θα μιλήσουν για
θέματα αυτοεκπροσώπησης και επιτυχίες στη ζωή τους
20:10 - 20:30: Συζήτηση – Ερωτήσεις

*Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην
ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη
διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Μάθετε περισσότερα: www.activecitizensfund.gr

2η μέρα: Σάββατο 5 Ιουνίου 10:00-16:30
10:00 - 10:30: Έναρξη, καλωσόρισμα. Ενημέρωση για το πρόγραμμα της ημέρας
Συστάσεις των game designer – leaders και χωρισμός σε ομάδες.
10:30 - 11:30: Γνωριμία, συζήτηση και επίδειξη παιχνίδια ανά ομάδες.
11:30 - 12:00: Διάλειμμα
12:00 - 14:00: Brainstorming για ιδέες παιχνιδιών ανά ομάδα.
14:00 - 14:30: Διάλειμμα
14:30 - 16:30: Δημιουργία πρωτοτύπου παιχνιδιού ανά ομάδα. (Θα παραμείνει
ανοιχτό το zoomlink για όσους θέλουν να παραμείνουν παραπάνω για την
συνδημιουργία παιχνιδιών)

3η μέρα: Κυριακή 6 Ιουνίου 12:00-14:30
12:00 - 12:10: Έναρξη, καλωσόρισμα. Ενημέρωση για το πρόγραμμα της ημέρας.
12:10 - 12:50: Παρουσίαση της ιδέας του παιχνιδιού της κάθε ομάδας.
12:50 - 13:00: Συζήτηση
13:00 - 14:15: Δοκιμή των πρωτότυπων παιχνιδιών ανά ομάδα και feedback
14:15 - 14:30: Αξιολόγηση

Το έργο "Legends of Disability" υλοποιείται στο πλαίσιο του
προγράμματος Active citizens fund*, με φορέα υλοποίησης τoν οργανισμό
Challedu - inclusion |games | education και εταίρους τον οργανισμό Best
Buddies Ελλάδας , το Σύλλογο «Περπατώ» και το σωματείο «Φροντίζω»

*Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην
ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη
διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Μάθετε περισσότερα: www.activecitizensfund.gr

