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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ  ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΑΡΑΓΟΖΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Μετά την εναρκτήρια συνάντηση για το έργο Forget Me Not 2.0 τον Ιανουάριο 
του 2022, επαγγελματίες από τις χώρες εταίρους του έργου συμμετείχαν σε 
ένα σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα, από 
τις 7 έως τις 9 Μαρτίου 2022.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε: 

• Χρήση της αρχικής έκδοσης της πλατφόρμας Forget me not, των δυνατοτήτων της 
και των βασικών συστημάτων της.

• Ανάπτυξη προϋπαρχόντων εκπαιδευτικών πόρων, ιδιαίτερα επιμορφωτικών 
ενοτήτων. 

• Παρουσίαση από τη γαλλική ομάδα των αποτελεσμάτων της έρευνας Reminiscence 
Living Lab που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία.

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 
Στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2022, οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν στην Ελλάδα 
υπό την φιλοξενία της ΜΚΟ ΦΡΟΝΤΙΖΩ, με γενικό στόχο την αξιολόγηση της 
προόδου στην υλοποίηση του έργου και τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων.



Μαρτίου 2023 NEWSLETTER 2

The nΗ επόμενη δια ζώσης συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία στις 27 και 28 Απριλίου 2023, 
με στόχο τον απολογισμό της πρώτης σειράς δράσεων που αναπτύχθηκε και την πραγματοποίηση των 

απαραίτητων προσαρμογών.

Στο τέλος αυτών των 2 ημερών έντονης δουλειάς, η συνεργασία οριστικοποίησε και αποφάσισε τα εξής:

• Δημιουργία νέων διαδικτυακών ενοτήτων 
• Εκπαιδευτικό υλικό για χρήστες,  
• Επόμενες φάσεις ανάπτυξης του έργου έως τον Οκτώβριο του 2023,
• Το σχέδιο δράσης κατά τη δοκιμαστική περίοδο της βελτιωμένης έκδοσης της πλατφόρμας.

Πιο αναλυτικά... αυτή η συνάντηση μας επέτρεψε:   

• Να συζητήσουμε το πρώτο μέρος των παραδοτέων της πλατφόρμας: προσθήκη εικόνων, κειμένων και βίντεο στην 
καθολική βιβλιοθήκη αναμνήσεων, έτσι ώστε οποιοσδήποτε χρήστης να μπορεί να αρχίσει να εξοικειώνεται με αυτήν και 
στη συνέχεια να ανεβάζει πιο εξατομικευμένο υλικό στο προφίλ του στην πλατφόρμα.

• Την αντιμετώπιση των τεχνικών πτυχών και πτυχών ασφαλείας που έχουν ήδη ενσωματωθεί, τα οποία θα 
συμπληρώνονται με εκπαιδευτικά βίντεο για κάθε ενότητα. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στο να επιτρέπεται στον χρήστη 
να ανοίγει τα επεξηγηματικά βίντεο κατά τη χρήση της πλατφόρμας.

Τα επόμενα βήματα του έργου θα περιλαμβάνουν : 

• Το τέλος της σύνταξης των Οδηγιών σε 9 γλώσσες και των συστάσεων που είναι απαραίτητες 
για τη χρήση της πλατφόρμας καθώς και του εργαλείου καταλληλότητας για την αξιολόγηση των 
επικοινωνιακών ικανοτήτων των χρηστών

• Την οριστικοποίηση των σχεδίων δραστηριοτήτων που έχουν ήδη προχωρήσει από τον Βούλγαρο 
εταίρο σε συνοχή με τα αποτελέσματα που παρέχει το εργαλείο αξιολόγησης για τις επικοινωνιακές 
ικανότητες, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με τη συνιστώμενη χρήση της πλατφόρμας.

• Η παραγωγή από το Δανέζο εταίρο ενός πλαισίου για τη διευκόλυνση εργαστηρίων ποικίλης 
διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής στην θεραπεία δια ανάμνηση, μιας εισαγωγής στην 
πλατφόρμα και πρακτικών δραστηριοτήτων...

• Η ανάπτυξη σεμιναρίων και βίντεο τεχνικών οδηγιών από τους εταίρους σε Αγγλία και Ισπανία.

• Η δημιουργία 3 πλάνων διάδοσης από τη γαλλική ομάδα που καλύπτουν τους τομείς: επικοινωνία 
για την προώθηση της πλατφόρμας και τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί, διαχείριση έργου 
και διαπαιδαγώγιση για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του Forget me not εντός των ιδρυμάτων και 
την εφαρμογή μιας προσέγγισης αξιολόγησης.



  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
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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


