
 

 

  

 
 

Η υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 
παραγωγι αυτισ τθσ ζκδοςθσ δε ςυνιςτά ζγκριςθ 
του περιεχομζνου, κακϊσ αντικατοπτρίηει τισ 
απόψεισ μόνο των ςυγγραφζων και θ Επιτροπι δε 
μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε 
χριςθ μπορεί να γίνει των πλθροφοριϊν που 
περιζχονται ςε αυτι. 
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ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ Ε ΑΝΘΡΩΠΟΤ 
ΠΟΤ ΠΑΧΟΤΝ ΑΠΟ ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ 

ΣΟΤ ΦΡΟΝΣΙΣΕ ΣΟΤ 

    Εκπαιδευτικό υλικό και παροχι 
υποςτιριξθσ για τθν κεραπεία 

αναπόλθςθσ χρθςιμοποιϊντασ μία 
προςωποποιθμζνθ ψθφιακι ςυλλογι 

αναμνιςεων. 

Σο FORGET-ME-NOT επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να 
δθμιουργιςουν μία  ψθφιακι ςυλλογι αναμνιςεων 
θ οποία χρθςιμοποιείται ςτθ κεραπεία αναπόλθςθσ. 
Ωσ φροντιςτζσ, φίλοι ι ςυγγενείσ κάποιου που πάςχει 
από άνοια, κα μπορείτε να ανεβάηετε φωτογραφίεσ, 
βίντεο, ςχόλια και θχογραφιςεισ ςε ζνα αςφαλζσ 
προςωπικό χϊρο (πλατφόρμα), ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια 
κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ πθγι ςυνομιλίασ και 
ωσ βάςθ για μια καταπραχντικι κεραπεία για τον 

πάςχοντα από άνοια. 

Κοινοπραξία 

edEUcation Ltd. (Ηνωμζνο Βαςίλειο) 

Emphasys Centre (Κφπροσ) 

English Unlimited (Πολωνία) 

UDAF de la Charente (Γαλλία) 

WBS Training (Γερμανία) 

 



 

ΣΑ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ FORGET-
ME-NOT  

 Βελτιωμζνθ διάκεςθ και ευεξία 

 Διεγείρει τισ μνιμεσ 

 Παραμζνει ωσ κλθρονομιά για τισ μελλοντικζσ 

γενιζσ 

 Διατθρεί τθν αίςκθςθ τθσ προςωπικισ 

ταυτότθτασ 

 Βελτίωςθ τθσ ςτάςθσ των φροντιςτϊν μζςω τθσ 

καλφτερθσ γνϊςθσ του ατόμου 

 Οι ςυνεδρίεσ αναπόλθςθσ είναι πιο ευχάριςτεσ 

και βαςίηονται ςτθν ψθφιακι υποςτιριξθ 

 ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, τα άτομα που 

βρίςκονται ςε πρϊιμα ςτάδια μποροφν ακόμα 

να χρθςιμοποιοφν τισ ίδιεσ τισ ΣΠΕ 

 Νζοσ και ευχάριςτοσ τρόποσ καταγραφισ 

βαςικϊν γεγονότων και επανεξζταςθσ τουσ 

 

 

 

 

 

ΑΣΤΠΟΙ ΦΡΟΝΣΙΣΕ 

Άτυποι φροντιςτζσ, όπωσ τα μζλθ τθσ οικογζνειασ ι οι 
φίλοι, που φροντίηουν ζνα άτομο με άνοια μποροφν να 
βοθκιςουν τον πάςχοντα να δθμιουργιςει μια 
προςωπικι ςυλλογι αναμνιςεων, προςκζτοντασ 
ςτοιχεία (π.χ. φωτογραφίεσ) που κα τουσ βοθκιςουν 

ςτθν αναπόλθςθ.  

Για παράδειγμα φωτογραφίεσ, φιλμάκια αγαπθμζνων 
προςϊπων ι ςθμαντικϊν ςτιγμϊν, κακϊσ επίςθσ και 
απλϊν ςθμειωμάτων που ςχετίηονται με ζνα 
ςθμαντικό γεγονόσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για 
να διεγείρουν τθ μνιμθ των ατόμων αυτϊν. 

κεφτείτε ότι μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ δεν 
βοθκάτε μόνο κάποιον κοντινό ςασ άνκρωπο να 
κυμθκεί τθ ηωι του, αλλά και να ξαναηιςετε μαηί 
αυτζσ τισ ευτυχιςμζνεσ ςτιγμζσ με τθν χριςθ τθσ 
ψθφιακισ ςυλλογισ αναμνιςεων. Βοθκιςτε τουσ να 
πολεμιςουν τθν άνοια μζςω τθσ αναπόλθςθσ του 
παρελκόντοσ.  

Σο δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό που προςφζρεται 
ςκοπεφει ςτθν υποςτιριξθ των χρθςτϊν ςχετικά με τθν 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ, αλλά και τθν επιμόρφωςθ 
τουσ ςχετικά με τθν άνοια και τθν κεραπευτικι αξία 
τθσ χριςθσ ψθφιακισ ςυλλογισ αναμνιςεων για το 
άτομο που πάςχει από άνοια.  

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΦΡΟΝΣΙΣΕ 
Σο FORGET ME NOT μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε 
προςωπικό επίπεδο μεταξφ ενόσ φροντιςτι και ενόσ 
ατόμου με άνοια ςτο ςπίτι του, κακϊσ και ςε 
ομαδικό επίπεδο ςε μια επίςθμθ μονάδα φροντίδασ. 

Όπωσ και οι άτυποι φροντιςτζσ, οι επαγγελματίεσ 
φροντιςτζσ και οι νοςθλευτζσ ζχουν τθν δυνατότθτα 
να χρθςιμοποιιςουν το εκπαιδευτικό υλικό για 
αυτοδιδαςκαλία ι για παροχι εκπαίδευςθσ ςτουσ 
οργανιςμοφσ τουσ. Σο εκπαιδευτικό υλικό είναι 
δωρζαν και προςβάςιμο ςτο διαδίκτυο για να 
χρθςιμοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του 
προγράμματοσ Erasmus +. 

Οι πζντε επιμορφωτικζσ ενότθτεσ του προγράμματοσ 
είναι: 

1. DEMENTIA-ANOIA: μορφζσ, τρόποι 
αντιμετωπίςθσ και προςεγγίςεισ 

2. Ευαιςκθτοποίθςθ ςτον τομζα τθσ φροντίδασ με 
βάςθ τθν κουλτοφρα 

3. Η ζννοια τθσ ςυλλογισ αναμνιςεων: Φυςικισ 
ζναντι ψθφιακισ προςζγγιςθσ 

4. Χριςθ τθσ ςυλλογισ αναμνιςεων: 
δθμιουργϊντασ μνιμεσ 

5. Χρθςιμοποιϊντασ τθ ςυλλογι αναμνιςεων ςτθν 
πράξθ 
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