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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟ FMN 2.0

Από το 2017 έως το 2019, υλοποιήθηκε το ευρωπαϊκό έργο Erasmus +, FORGET 
ME NOT, με τη συμμετοχή εταίρων από 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ηνωμένο 
Βασίλειο, Γερμανία, Πολωνία, Κύπρος και Γαλλία). Απευθυνόταν σε ηλικιωμένους και 
σε άτομα με νευροαναπτυξιακές ασθένειες με γνωστική εξασθένηση, στους φροντιστές 
από το οικογενειακό τους περιβάλλον της οικογένειάς τους και σε επαγγελματίες 
υποστήριξης, με στόχο να τους επιτρέψει να αξιοποιήσουν τα οφέλη της αναπόλησης 
στις σχέσεις τους.
Η αναπόληση κινητοποιεί τις αναμνήσεις ορόσημο του ατόμου, τονώνοντας έτσι 
την προσωπική του ταυτότητα. Τα θετικά αποτελέσματα αυτών των τεχνικών έχουν 
μελετηθεί από τη δεκαετία του 1960.
Στόχος αυτού του έργου ήταν η ανάπτυξη απλών και εύχρηστων εργαλείων, 
μεταφρασμένων σε 5 γλώσσες, που θα μπορούσαν εύκολα να χρησιμοποιηθούν από μέλη 
της οικογένειας και συγγενείς. Εκτός από τους οικογενειακούς φροντιστές, το FORGET ME 
NOT προοριζόταν επίσης να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες φροντιστές σε όλα τα 
περιβάλλοντα (σπίτι/ίδρυμα).

Βασίστηκε σε πολλές φιλοδοξίες :
•  Την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για τη δημιουργία άυλων πλαισίων 

μνήμης που περιέχουν κείμενο, εικόνες, βίντεο και ήχους που αναφέρονται σε καθοριστικές 
στιγμές της ζωής ενός ατόμου.

•  Την ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου και ελεύθερα προσβάσιμου εκπαιδευτικού 
προγράμματος τόσο για οικογενειακούς φροντιστές όσο και για επαγγελματίες, που 
αποτελείται από εκπαιδευτικές ενότητες, εκπαιδευτικά βίντεο που προσδιορίζουν τα 
πλαίσια χρήσης και ένα Webinar, που διευκολύνει την ανακάλυψη του έργου.

Την ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου και ελεύθερα προσβάσιμου εκπαιδευτικού 
προγράμματος τόσο για οικογενειακούς φροντιστές όσο και για επαγγελματίες, που 
αποτελείται από εκπαιδευτικές ενότητες, εκπαιδευτικά βίντεο που προσδιορίζουν τα 
πλαίσια χρήσης και ένα Webinar, που διευκολύνει την ανακάλυψη του έργου.

 Έτσι γεννήθηκε το FORGET ME NOT 2.0.

Οι στόχοι του είναι :

• Να γίνει η πλατφόρμα Forget Me Not προσβάσιμη σε 3 άλλες γλώσσες: Δανέζικα, 

Βουλγάρικα και Ισπανικά αλλά και φιλική για άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης.

•  Να αναπτυχθεί ένα διαδραστικό εργαλείο γνωστικής αξιολόγησης για τη 

θέσπιση συστάσεων  χρήσης με σεβασμό στις υπάρχουσες ικανότητες των ατόμων 

που υποστηρίζονται.
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•  Ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών ενοτήτων και πρόσθετων βοηθημάτων σχετικά με τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες που 

απαιτούνται για τη χρήση της πλατφόρμας προκειμένου να αναπτυχθούν συγκεκριμένες δραστηριότητες αναπόλησης τόσο 

στο περιβάλλον φροντίδας όσο και στο σπίτι

•  Εκπαίδευση ατόμων που μπορούν να λειτουργήσουν ως αναμεταδότες πληροφοριών και να διοργανώσουν εργαστήρια

Όλοι οι  συμμετέχοντες στο έργο θα δοκιμάσουν τις νέες εξελίξεις και τα εργαλεία κατάρτισης, από κοινού με το τοπικό 
τους δίκτυο και θα αξιολογήσουν τον αντίκτυπό τους βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Θα είναι επίσης 

υπεύθυνοι για τη διάδοση των αποτελεσμάτων για τη δημιουργία ενός διαδικτυακού δικτύου εμπειρογνωμοσύνης.

Όλοι οι εταίροι επρόκειτο να συναντηθούν στο Angoulême 
(Γαλλία) στις 13 και 14 Ιανουαρίου 2022. Αυτή η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω περιορισμών για τον 
Covid. Στο πρόγραμμα της συνάντησης ήταν: η παρουσίαση 
των δομών για να γνωριστούμε καλύτερα και η υπενθύμιση των 
οργανωτικών μεθόδων, των καθηκόντων των εταίρων και των 
διαφορετικών φάσεων του έργου για τα επόμενα δύο χρόνια.

Στις συζητήσεις, τονίστηκε η εμπειρία και η τεχνογνωσία όλων 
των συμμετεχόντων στο έργο σε μια φιλομαθή αλλά φιλική 

ατμόσφαιρα.

Ένα δια ζώσης σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις αρχές 
Μαρτίου στη Σαραγόσα για την εκπαίδευση των νέων εταίρων 
στη χρήση της πλατφόρμας και των εργαλείων κατάρτισης που 
έχουν ήδη αναπτυχθεί.

Η ΕΝΑΡΞΗ 
ΜΕ ΒΙΝΤΕΟΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
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Θα πραγματοποιηθούν και άλλες διακρατικές 

συναντήσεις:

•  Στην Ελλάδα, για να οριστικοποιηθούν 

οι νέες εξελίξεις των διαδικτυακών 

βοηθημάτων και του εκπαιδευτικού υλικού 

και να καθοριστεί ένα σχέδιο δράσης για τη 

δοκιμαστική φάση του έργου.

•  Στη συνέχεια στη Βουλγαρία, με στόχο μια 

πρώτη ενδιάμεση αξιολόγηση με βάση τα 

σχόλια των εταίρων. Αυτή η συνάντηση θα 

δώσει την ευκαιρία να συζητηθεί η επικοινωνία 

και διάδοση για το έργο, η προσαρμογή των 

εργαλείων και η προετοιμασία του σχεδίου 

για την αξιοποίηση του.

•  Η τελευταία συνάντηση εταίρων θα 

πραγματοποιηθεί στη Δανία για να γίνει η 

αξιολόγηση, η έκθεση αποτελεσμάτων, να 

γίνει απολογισμός των ενεργειών διάδοσης, 

να προετοιμαστεί το σχέδιο της τελικής 

έκθεσης και να διερευνηθούν οι δυνατότητες 

μελλοντικής συνεργασίας.

Τέλος, πριν από τη λήξη του έργου, 

κάθε εταίρος θα διοργανώσει μια 

εκδήλωση ενημέρωσης με τουλάχιστον 30 

ενδιαφερόμενους φορείς από τον δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα της υγείας.



  Η Union Départementale des Associations Familiales 

(Γαλλία)

είναι ένα γαλλικό ίδρυμα υπεύθυνο για την υπεράσπιση και την εκπροσώπηση των 

συμφερόντων όλων των οικογενειών όσον αφορά την ποικιλομορφία, την πολυφωνία 

και τον πολυπολιτισμικό τους πλούτο. Συγκεντρώνει 61 οικογενειακούς συλλόγους, δηλαδή 

περισσότερες από 5000 οικογένειες. Διενεργεί πολιτική δράση σε τοπικό επίπεδο έναντι των 

δημοσίων αρχών. Ανταποκρινόμενη στις παρατηρήσεις της για τις ανάγκες των οικογενειών, 

αναπτύσσει και διαχειρίζεται επίσης πολυάριθμες υπηρεσίες και δραστηριότητες για οικογένειες. 

Είναι υπεύθυνη για το συντονισμό του έργου και τη στρατηγική υλοποίησης και διάδοσής 

του.

www.udaf16.org

 Η edEUcation (Ηνωμένο Βασίλειο) 

Η Initiator του έργου Forget Me Not, είναι μια συμβουλευτική εταιρεία που ειδικεύεται 

στην εκπαίδευση, με εμπειρία σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα. Διαθέτει επίσης 

τα προσόντα στην ανάπτυξη διαδικτυακών εργαλείων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

για επαγγελματίες. Είναι υπεύθυνη για τις διάφορες τεχνικές εργασίες ειδικά σε σχέση με την 

εξέλιξη της ψηφιακής πλατφόρμας και την προσαρμογή εργαλείων για τη διευκόλυνση 

της ψηφιακής πρόσβασης.

www.edeucation.com

 Το Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα (Ισπανία) 

είναι ένα δημόσιο διδακτικό και ερευνητικό ίδρυμα με μια συνεχώς ενημερωμένη σειρά 

μαθημάτων, με περισσότερους από 30.000 φοιτητές και 5.100 δασκάλους και ερευνητές. 

Χάρη στις πολυάριθμες συμφωνίες που έχει υπογράψει, καλωσορίζει ξένους φοιτητές και 

εμπλέκει τους φοιτητές και το προσωπικό του σε διάφορα διεθνή προγράμματα ανταλλαγών. 

Διδάσκει νευροψυχολογία, ψυχοπαθολογία και γεροντολογία και διεξάγει έρευνα για την 

άνοια και τη φροντίδα. Θα αναπτύξει διαδικτυακά σεμινάρια για νέους χρήστες του 

Forget Me Not.   

www.unizar.es

 Η ΜΚΟ FRODIZO (Ελλάδα)

είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών. 

Λειτουργεί με ηλικιωμένους, ασθενείς με άνοια και επίσημους/άτυπους φροντιστές. Λειτουργεί κέντρο 

ημερήσιας φροντίδας για άτομα με άνοια στην Πάτρα, προσφέρει πρόγραμμα παρέμβασης στο 

σπίτι για οικογένειες αυτών των ατόμων και εκπαιδευτικά σεμινάρια για φροντιστές. Αναπτύσσει 

επίσης δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και διαδικτυακές δράσεις. Θα αναπτύξει 

διαδραστικά εργαλεία γνωστικής αξιολόγησης.

www.frodizo.gr

Project Nr.: 2021-1-FR01-KA220-VET-000032961

Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ



www.edeucation.com

www.unizar.es

www.frodizo.gr

www.shalom.bg

www.sosuoj.dk

www.udaf16.org

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:
https://projectforgetmenot.weebly.com

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα Forget me not:
www.forgetmenotdigital.com

Ή επικοινωνήστε με τον συνεργάτη από τη 
χώρα σας μέσω του επίσημου ιστότοπού 

του.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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 Η OJB «Shalom» (Βουλγαρία) 
είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση με ισχυρό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. 
Δραστηριοποιείται στον τομέα της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής υγείας με 
περισσότερα από 600 άτομα σε 18 περιφερειακές δομές σε όλη τη χώρα. Η ομάδα του 
αποτελείται από επαγγελματίες: κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, θεραπευτές τέχνης 
και προσωπικούς βοηθούς που φροντίζουν άτομα που έχουν ανάγκη. Ο Il λειτουργεί επίσης 
ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας για ηλικιωμένους με καθημερινές δραστηριότητες. Θα 
δημιουργήσει φύλλα οδηγών για την ανάπτυξη της δραστηριότητας σε διαφορετικά 
πλαίσια: ατομικό και συλλογικό, στο σπίτι και σε ιδρύματα και ανάλογα με το επίπεδο 

των γνωστικών διαταραχών.  

www.shalom.bg 

Το SOSU Østjylland (Δανία) 
είναι ένα σχολείο που παρέχει βασική εκπαίδευση σε περισσότερους από 3000 
μαθητές, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες, στον τομέα της κοινωνικής 
και υγειονομικής περίθαλψης, στο σπίτι και σε ιδρύματα, για ένα ευρύ φάσμα 
ατόμων, ηλικιωμένων, παιδιών και ενήλικες. Μαθητές και προσωπικό συμμετέχουν 
σε διεθνείς κινητοποιήσεις και το ίδρυμα έχει τη δική του μονάδα παραγωγής 
πολυμέσων. Αυτή τη στιγμή εκτελεί διάφορα έργα: Άνοια, σεβασμός και ανάπαυλα. 
Προσέγγιση της πολυεθνικότητας και της άνοιας στην εκπαίδευση και την εργασία 
. . . Είναι ο υπεύθυνος ποιότητας για το έργο και θα αναπτύξει παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις για την εκπαίδευση των χρηστών.

www.sosuoj.dk


