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REMEM PROJECT

O3- REMEM 
Mobile 

Ghid de aplicație



Una dintre aplicațiile mobile pregătite 
în proiectul Remem este:

  “for Alzheimer People”

Cu funcția Joc personalizat, acesta
este conceput pentru pacienții cu 
Alzheimer pentru a  juca diverse jocuri 
cu fotogra�ile oamenilor  pe care îi 
cunosc (rude, prieteni, vecini etc.) sau 
cu fotogra�ile  obiectelor  pe care le 
doresc

Cu funcția Forum, pacientul
poate citi comentariile făcute de alții 
iar pacienţii curioși pot citi despre 
subiectele de care sunt interesați  sau 
să împărtășească  propriile lor expe-
riențe cu alții

Se urmărește crearea unui mediu 
motivant în rândul pacienților. Setarea 
alarmei, articolele, crearea unei galerii, 
funcțiile de adăugare a notelor sunt, de 
asemenea, disponibile

Remem - for Alzheimer
People

REMEM Mobile  Ghid de aplicație



Ecran de conectare 

Schimbaţi limba 

Pagina principală 

Puteți să vă conectați la 
aplicație cu Facebook sau 
continua fără  autenti�care.

Puteți alege limbile 
Turcă, Engleză, 
Italiană și Română

Puteți alege ceea ce doriţi 
să faceţi din meniurile de 
pe pagina de start



În timp ce adăugați o 
notă nouă, o puteți 
completa cu culoare, 
titlu și conținut după 

Vă puteți șterge notele 
oricând făcând clic pe 
pictograma coș de gunoi

Puteți seta o alarmă pentru 
zile / ora pe care o doriti

Adăugarea notă

Lista de note

Setarea alarmei



Pentru a adăuga fotogra�i, 
trebuie mai întâi creați o 
galerie

Puteți adăuga fotogra�i în Galerie 
utilizând camera foto sau din 
Galeria telefonului

Adăugarea de 
fotogra�i la Galerie



Trebuie să adăugați cel puțin 4 
fotogra�i la o categorie de joc

Puteți adăuga fotogra�i din galeria telefonului sau din 
camera foto la categoria de joc pe care ați deschis-o

Aici puteți 
adăuga o 
nouă 
categorie 

Jocuri personalizate



Pentru a începe jocul, selectați 
categoria și tipul jocului

Primul nivel este pentru memento 
general scopuri. Poti accesa poza,
numele și pronunția ei

Trebuie să alegi corect opțiune 
pentru imaginea pe care o vedeți 

Jocuri personalizate



Scrie numele imaginii pe 
care o vezi.

Potriviți imaginea cu 
sunetul pe care îl auziți.

Potriviți numele cu imaginile.

Jocuri personalizate



Puteți citi postările făcute de alți 
utilizatori pe forum

Pentru a face un comentariu pe 
forum, trebuie să-ți creezi un cont
și conectați-vă

Puteți selecta și citi articolele noastre 
publicate în funcție de categoriile lor.

Articole Forum



O altă aplicație a noastră pe mobil a 
fost pregătită în proiectul Remem 
este:

 “Word Games”

Include jocuri de cuvinte care pot � 
jucate la diferite niveluri de la ușor la 
di�cil.

Remem - Word Games



Poți începe să joci direct cu butonul 
„Play”

Pagina principală 



Cu butonul „Setări”, puteți ajusta sunetele din joc 
și puteți schimba limba.Setări



Poți alege nivelul de di�cultate  pe care 
vrei să-l joci. Cu cat jocurile devin mai 
grele, literele cuvintelor cerute va 
crește.”

Nivelul de di�cultate 



Puteți găsi informații generale despre joc aici.Informatii 


