
Γνωστική
Ενδυνάμωση

Alzheimer Χαλκίδας



Τι είδους γνωστικές
ασκη΄σεις

Η γνωστική άσκηση μπορεί και πρέπει να είναι ένα πολύ
ευχάριστο κομμάτι της ζωής. Σχεδόν οποιοσδήποτε τύπος

γνωστικής δραστηριότητας μπορεί να είναι ευεργετικός, αλλά
πρέπει να περιλαμβάνει νέα μάθηση και να είναι λογικά
περίπλοκος, ποικίλος και ενδιαφέρων και  το άτομο να

συμμετέχει συχνά.



η άσκηση του εγκεφάλου μπορεί να βελτιώσει:
 

 την ικανότητα σκέψης των ατόμων με άνοια ή να
επιβραδύνει το ρυθμό της γνωστικής πτώσης και 

 
η άσκηση του εγκεφάλου μπορεί να συμβάλει στην

καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια και των
οικογενειών και των φροντιστών τους. 

Η γνωστικές
ασκήσεις έχουν
οφέλη για τα
άτομα με άνοια;



Επίσης:
η γνωστική και λειτουργική πτώση σε άτομα με άνοια μπορεί

να καθυστερήσει λόγω της συνεχούς συμμετοχής σε
δραστηριότητες διανοητικής ενδυνάμωσης. 

Τα άτομα με άνοια πρέπει να ενθαρρύνονται, στο μέτρο του
δυνατού, 

να διατηρούν τα συνήθη χόμπι και τις δραστηριότητές τους, 
διατήρηση της κοινωνικής συμμετοχής και της ψυχικής

δραστηριότητας καθώς είναι ζωτικά στοιχεία για τη νοητική
κατάσταση του ατόμου, την καθημερινή λειτουργία και την

ψυχική ευεξία.
 

Η γνωστικές
ασκήσεις έχουν
οφέλη για τα
άτομα με άνοια;



Οι άνθρωποι στα αρχικά στάδια της άνοιας μπορούν να
επιλέξουν από μια σειρά από ασκήσεις εγκεφάλου, όπως : 
•Ανάγνωση
• Ακούγοντας ραδιόφωνο
• Επίσκεψη σε μουσεία
• Παρακολούθηση μαθημάτων
• Μαθαίνοντας μια νέα γλώσσα
• Παίζοντας μουσικά όργανα
• Καλλιτεχνικά και άλλα χόμπι
• Συμμετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής όπως αθλήματα,
χόμπι, χορός, κηπουρική, γκρουπ, πολιτιστικές δραστηριότητες και
συνομιλία
•Επιτραπέζια παιχνίδια
• Σταυρόλεξα
• Sudoku και άλλα παζλ

ασκήσεις για άτομα με άνοια



Κάνοντας απλούς υπολογισμούς

Διαβάζοντας δυνατά από βιβλία 

Η αφήγηση ιστοριών, συμπεριλαμβανομένων σύντομων
ιστοριών και ρόλων σε μακρύτερες ιστορίες, για την
αύξηση της προσοχής και της συμμετοχής και για την
τόνωση των συναισθημάτων και των αναμνήσεων
Ασκήσεις εικόνων για την τόνωση των αισθήσεων, όπως η
ανάκληση μιας ειρηνικής σκηνής της φύσης
Χορός
Παίζοντας μουσικά όργανα
Ακούγοντας μουσική

Οι άνθρωποι σε μεταγενέστερα στάδια άνοιας μπορούν να
απολαύσουν απλούστερες ασκήσεις που σχετίζονται με τα δικά
τους ενδιαφέροντα και δυνατότητες. όπως : 

ασκήσεις για άτομα με άνοια



Παιχνίδια ενδυνάμωσης του νου
Σταυρόλεξα και Sudoku. Αυτά είναι παιχνίδια που απαιτούν υψηλά επίπεδα σκέψης.

Σκραμπλ. Αυτό είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που περιλαμβάνει λέξεις. Είναι μια μεγάλη

προπόνηση επίλυσης προβλημάτων.

Παιχνίδια με κάρτες.  Αυτό θα μπορούσε να είναι διπλή γέφυρα, ένα παιχνίδι "ξερη" με τα

παιδιά, ή ένα παιχνίδι καρδιές με τα εγγόνια.

Σκάκι και πούλια. Πιο δύσκολα επιτραπέζια παιχνίδια!

    Παζλ . Είτε πρόκειται για παζλ 10 τεμαχίων είτε παζλ 100τεμαχίων, το να τα

συνδυάζετε όλα είναι μια καλή άσκηση για τον εγκέφαλο.

    Διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια και άλλα ψηφιακά παιχνίδια. Αυτά εμπλέκονται στον

εγκέφαλο και δεν θα μπορούσαν να είναι πιο βολικά. Μπορούν εύκολα να παιχτούν από

την άνεση μιας καρέκλας στο σπίτι σας (ή οπουδήποτε!) Σε κινητό τηλέφωνο ή άλλη κινητή

συσκευή.



Κάντε την ανάγνωση καθημερινή δραστηριότητα. Είτε
είναι η εφημερίδα το πρωί είτε ένα βιβλίο κάθε απόγευμα,
διαβάστε κάθε μέρα.
 Γίνετε μέλος μιας λέσχης βιβλίων. Αυτό όχι μόνο
ενθαρρύνει την ανάγνωση, αλλά και τον διάλογο και την
κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλους.
 Κρατήστε ένα ημερολόγιο. Τι συνέβη, τι έκανες;
Οποιαδήποτε ειδικά επιτεύγματα; Τι σε εξέπληξε? τι
παρατηρήσατε ή μάθατε;
 Γράψτε ένα απομνημονεύματα. Yπέροχος τρόπος να
μοιραστείτε την ιστορία της ζωής σας με νεότερα μέλη
της οικογένειας.
 Χειρόγραφες κάρτες και γράμματα. Ποιος δεν εκτιμά μια
χειρόγραφη σημείωση;

Ανάγνωση-Γραφή



Ζωγραφική & σχέδιο. Βάλτε χρώμα σε καμβά, χαρτί, σχεδιάστε 

Πλέξιμο και βελόνα. Πλέξτε για τα εγγόνια ένα πουλόβερ ή κάλτσες για Χριστούγεννα.

 Έργα ξυλουργικής. Εξετάστε ένα απλό έργο ξυλουργικής, όπως την κατασκευή τροφοδοσίας πουλιών.

Δημιουργήστε λευκώματα και άλμπουμ φωτογραφιών. Αυτό μπορεί να είναι πολύ διασκεδαστικό και να μας
θυμίζει καλές στιγμές.

Έργα εποχιακά -διακοπών. Διακοσμήστε χριστουγεννιάτικα στολίδια, δημιουργήστε καλάθια το Πάσχα. Τα
καταστήματα χειροτεχνίας διαθέτουν όλα τα υλικά για το στεφάνι που θα χρειαστείτε, καθώς και τα πιστόλια
κόλλας!

Φτιάξτε κοσμήματα. Οι χορδές και άλλα απλά σχέδια κοσμημάτων απαιτούν συγκέντρωση.

Αγαπημένες οικογενειακές συνταγές. Συμπληρώστε ένα κουτί συνταγών ή βιβλίο με όλα τα αγαπημένα της
οικογένειάς σας για να περάσετε στις μελλοντικές γενιές.

Tέχνες και χειροτεχνίες
 



Διαλέξτε ένα πρόγραμμα. Οι περισσότερες τοπικές κοινότητες
προσφέρουν προγράμματα. (Εγγραφείτε σε  μαθήματα μαγειρικής .
Ίσως πάντα θέλατε να παίζετε κιθάρα. Πάρτε μαθήματα.)
Μάθετε μια νέα γλώσσα. Μπορείτε να κάνετε μαθήματα είτε δια
ζώσης είτε online, να αγοράσετε βιβλία και να μάθετε στον εαυτό σας
μια νέα γλώσσα στην άνεση του σπιτιού σας.
 Γίνετε φωτογράφος. Μάθετε να χειρίζεστε μια κάμερα.
 Εκμάθηση νέων τεχνολογιών. Με τον ρυθμό του λογισμικού και του
υλικού υπολογιστών αλλάζουν, υπάρχει πάντα κάτι νέο να μάθουμε. 
Διαλέξεις στο Διαδίκτυο, προγράμματα.  Πολλοί οργανισμοί και
πανεπιστήμια προσφέρουν προκλητικές και ενημερωτικές σειρές
ομιλητών.

Μάθετε μια νέα δεξιότητα



Ακούγοντας μουσική. Η μουσική εμπλέκει το μυαλό και τις αισθήσεις.
μπορεί να είναι καταπραϋντικό καθώς και διεγερτικό.

Τραγουδώντας. Το τραγούδι, ακόμη και το τραγούδι, μπορεί να
ελαφρύνει το πνεύμα σας, και η ανάμνηση των λέξεων θα κρατήσει
τον εγκέφαλό σας εγρήγορση. 

 Παίξτε το αγαπημένο σας μουσικό όργανο.  Οι μουσικοί διατηρούν τον
συντονισμό των χεριών-ματιών τους και τον εγκέφαλό τους.

 Χορέψτε λίγο. Ή πολύ. Ο χορός είναι μια καταπληκτική δραστηριότητα
για συντονισμό χεριών, ματιών και εγκεφάλου. Είναι επίσης
διασκεδαστικό και δημιουργεί κοινωνική αλληλεπίδραση.

 Παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα. Είτε είναι ζωντανά είτε
εικονικά, εταιρείες όπερας, συμφωνίας & μπαλέτου, τζαζ κέντρα και
άλλοι μουσικοί χώροι προσφέρουν παραστάσεις στο διαδίκτυο που
μπορείτε να απολαύσετε με ένα ποτήρι κρασί 

Μουσική Χορός



Ταινίες ή / και θέατρο. Δεν είναι μόνο αυτές οι διασκεδαστικές
δραστηριότητες, αλλά μπορούν να διεγείρουν το μυαλό και όλες τις
αισθήσεις. Εάν δεν μπορείτε να πάτε στο θέατρο, φέρτε το σε εσάς.
Παρακολουθήστε μια ταινία και μετά συζητήστε τη με έναν φίλο!

 Υιοθεσία ζώων. Όχι μόνο αυτό μας κρατά απασχολημένους κατά τη
διάρκεια της ημέρας, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει το
περπάτημα ενός σκύλου, τη λήψη καθαρού αέρα και την άσκηση.

Μουσεία, γκαλερί τέχνης και ειδικά εκθέματα 

 Εθελοντής. Συμμετέχετε σε μια τοπική κοινότητα.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι εθελοντισμού αυτοπροσώπως ή εξ
αποστάσεως

Μείνετε κοινωνικοί

 Μιλήστε με γείτονες και φίλους. Ακόμα κι αν είναι πάνω
από τον φράχτη του κήπου, επικοινωνήστε με άλλους.



Ασκήσεις σωματικής ενδυνάμωσης ταυτόχρονα με νοητική
 

Πχ. Εκτάσεις χεριών με αρίθμηση των επαναλήψεων και
αντι΄στροφα, 

 τις ημέρες της εβδομάδας απο την αρχή ή απο την ημέρα
που βρισκόμαστε

μήνες, εποχές.

Τι κάνουμε εμείς



Επίλυση παζλ

Βρισκόμαστε δίπλα στο άτομο
με άνοια, λειτουργούμε
υποστηρικτικά και το
ενθαρρύνουμε και το
επιβραβεύουμε.Λειτουργεί και
σε διομαδικό επίπεδο

Τι κάνουμε εμείς



ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ
Λειτουργούμε με βάση προκαθορισμένων
συνήθως σχεδίων κυρίως από εικόνες
που αρέσουν στα άτομα με άνοια και
θεματικές ημερας, μήνα κ.τλ.

Επίσης, έχουμε λειτουργησει τμημα που
συντονίζει η ζωγράφος  κ. Κουζούνη
Μίνα.



ΧΕΙΡΟΤΕΧΊΕΣ

Λειτουργούμε με βάση θεματικών
ημερας ( π.χ Παγκόσμια ημέρα), μήνα
κ.τλ.

Επίσης, έχουμε εφαρμόσει τεχνικές όπως
πλέξιμο, επεξεργασία για δημιουργία
κουλουριων κ..α



Παρακολούθηση ταινιών,
Ακούμε μουσική κ.α

Δίνουμε τη δυνατότητα στο άτομο να
δει κυρίως ταινίες-- αποσπάσματα
ελληνικού κινηματογράφου και στη
συνέχεια προχωρούμε στην έναρξη
διαλόγου, συζήτησης.

Μουσική-παρακολούθηση
ταινιων



 
Επιδιώκουμε ανά τακτικά χρονικά διαστήματα,

συνδυάζοντας γιορτές, επετείους κ.τλ, να διοργανωνουμε
εκδηλώσεις στις οποίες μετέχουν άτομα με άνοια και

φροντιστές.

Χορόσ-τραγούδι



 
Επιδιώκουμε ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, να
οργανώνουμε καποιες δραστηριόητες εσωτερικές ή

εξωτερικες με θεματικη το φύτεμα φυτων, την περιποίηση
κ.α άλλες εργασίες.

κηπουρική



 
Οργανώνουμε επισκέψεις σε μουσεία, εκθεσιακούς χώρους

Μουσεία



Διαγενεακές δράσεις



Διατήρηση κοινωνικότητας

Διατηρήστε τα ενδιαφεροντά σας,
παραμενειτε ενεργοί και συνδεδεμένοι με
τη ζωή και ο εγκέφαλός σας θα παραμείνει

ενεργός .



Εργαστήριο



Εργαστήριο
Ερωτήσεις:

1. Τι βλέπουμε στην εικόνα;
2. Τι αίσθηση προκαλεί; Είναι ευχάριστη, δυσάρεστη, παράξενη, βαρετή, μυστήρια…;

3. Τι έχουμε να πούμε για τα χρώματα;
4. Κλείσε τα μάτια και περιέγραψέ μου την εικόνα.

5. Πώς θα περιέγραφες την εικόνα σε κάποιον που δεν την έχει δει;
6. Σε ποια εποχή ζουν τα πρόσωπα;

7. Αν ακούγονταν οι ήχοι της ποιοι θα ήταν;
8. Αν ρωτούσες κάτι το δημιουργό της τι θα τον ρωτούσες;

9. Τι πιστεύεις ότι συνέβη πριν από τη σκηνή που μας δείχνει το έργο;
10. Τι τίτλο θα έδινες στο έργο;

11. Σε ποιον γνωστό μας θα άρεσε πολύ αυτό το έργο; Γιατί;
12. Σε ποιον γνωστό μας δεν θα άρεσε καθόλου αυτό το έργο; Γιατί;
13. Πώς συνδέεται αυτό το έργο με τη δική σου ζωή; τις σου θυμίζει;

14. Θα ήθελες να το δεις από κοντά; Γιατί;



Ευχαριστούμε για την
προσοχή σας
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