
Η ομάδα μασ             
υνεργάτεσ από 4 διαφορετικζσ χϊρεσ ενϊνουν τισ 
δυνάμεισ τουσ για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ 
του ζργου. 

 
FUNDACJA WYMIANY KULTUROWEJ TO TU TO TAM  - 

Poland  

 
www.facebook.com/fundacjatotutotam 
INITIATIVA CETATENILOR SENIORI -Romania  

 
www.facebook.com/groups/InitiativaCettenilorSenior
i 
 
OUT OF THE ORDINARY 
Greece 

 
 
https://www.o3.gr 
 
bMECTE 
Sweden 

 
http://www.bmecte.eu/  

Στοιχεία Επικοινωνίασ 
 

 Magdalena Pardel –Trefler -Poland 
                 magdapardel@gmail.com 

 
 

Viorica Alexandru - Romania  
valexa2do@yahoo.com 

 
 
Anastasia Grimoura – Greece  
                 info@o3.gr  
 
Neil Bell – Sweden 
                       neil@bmecte.eu  

 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 

επιςκεφκείτε : 
http://dpatherasmusplus.wixsite.com/hom

e  
Instagram  
https://www.instagram.com/dpath2/ 

 

Αποποίθςθ ευκφνθσ : 
Σο περιεχόμενο τθσ παροφςασ 
δθμοςίευςθσ αποτελεί αποκλειςτικι 
ευκφνθ των εταίρων του "D-Path" και δεν 
αντικατοπτρίηει απαραίτθτα τθ γνϊμθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
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Στόχοσ Ζργου 
 
  
 D-PATH είναι ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
προαγωγισ τθσ υγείασ χωρίσ αποκλειςμοφσ για 3 
ομάδεσ-ςτόχουσ: πάςχοντεσ από διαβιτθ και 
μεταβολικζσ αςκζνειεσ, ςχετικζσ οικογζνειεσ και 
εκπαιδευτζσ. τόχοσ μασ είναι να ερευνιςουμε τισ 
ανάγκεσ αυτϊν των ομάδων για να βοθκιςουμε τισ 
δφο πρϊτεσ να ενταχκον κοινωνικά ςτο ςφνολο. 

    Δραςτηριότητεσ   
- ςυνολικι ζρευνα και αξιολόγθςθ των 
αναγκϊν για το επιτραπζηιο παιχνίδι, τισ 
εκπαιδευτικζσ ςυνεδρίεσ και τισ 
δραςτθριότθτεσ υποςτιριξθσ , 
- τθν ανάπτυξθ ενόσ επιτραπζηιου 
παιχνιδιοφ και εκπαιδευτικϊν ςυνεδριων 
με βάςθ τισ ανάγκεσ, 
- ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τθ διατροφι 
και τισ μεταβολικζσ αςκζνειεσ, 
- διάδοςθ και προϊκθςθ των 
δραςτθριοτιτων και των αποτελεςμάτων 
του D-Path, 
- κινθτικότθτα ςτθν Πολωνία και τθ 
Ρουμανία. 

 

Καλζσ Πρακτικζσ 
χετικά με τα ςφγχρονα εργαλεία θλεκτρονικισ 
μάκθςθσ, τα παιχνίδια, τισ εκπαιδεφςεισ και τισ 
δραςτθριότθτεσ που υποςτθρίηουν τισ ομάδεσ-
ςτόχουσ: 
-δθμιουργία ενόσ επιτραπζηιου παιχνιδιοφ με βάςθ 
τισ ανάγκεσ,  
- προςαρμογι των διακζςιμων ςχεδίων κατάρτιςθσ 
ςτισ ανάγκεσ των ομάδων-ςτόχων του D-Path , 
- υλλογι ςυμβουλϊν για τθ διατροφι και τθ 
ςωματικι υγεία ςχετικά με τον τρόπο προςζγγιςθσ 
του διαβιτθ, 
- Δθμιουργία χριςιμων εργαλείων για τον 
διαμοιραςμό του ςεβαςμοφ τθσ υγείασ, των 
κοινωνικϊν και ψυχολογικϊν ςυνκθκϊν των 
διαβθτικϊν με ζναν υγιεινό τρόπο ηωισ. 

 

Ομάδεσ Στόχοι 
 
- Άτομα με διαβιτθ, ιδίωσ τφπου 1, που 
κινδυνεφουν από κοινωνικό αποκλειςμό, 
- οικογζνειεσ τθσ κφριασ ομάδασ ςτόχου,  
- εκπαιδευτζσ/εκπαιδευτζσ, 
- ενιλικεσ εργαηόμενοι και εκπαιδευόμενοι 

    Αποτελζςματα    
- Μια ερευνθτικι ζκκεςθ ςτον τομζα τθσ 
αντιμετϊπιςθσ του διαβιτθ και των 
μεταβολικϊν αςκενειϊν (υντονιςτισ) 
- Ζνα επιτραπζηιο παιχνίδι για τθν 
κατανόθςθ των αναγκϊν, των 
προβλθμάτων και των λφςεων, των 
ευκαιριϊν και των κινδφνων για όςουσ 
πάςχουν από διαβιτθ και μεταβολικά 
νοςιματα. (ουθδία) 
- Παιχνίδια ευαιςκθτοποίθςθσ με Lego + 
ρομποτικι για τθν παρουςίαςθ χθμικϊν 
αντιδράςεων ςτο ανκρϊπινο ςϊμα ςε 
ςχζςθ με τθ διατροφι. (Ελλάδα) 
- Ζνα ιςτολόγιο για να προςφζρει τθν 
ευκαιρία ςτουσ διαβθτικοφσ να 
μοιράηονται προβλιματα και λφςεισ για 
τθν κακθμερινι ηωι. (Ρουμανία) 



 


