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Η θεραπεία με βάση τις αναμνήσεις είναι 
μία από τις δημοφιλέστερες παρεμβάσεις 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στον τομέα 
της φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας με 
άνοια. Βασίζεται στη διά-δράση και στη 
συζήτηση, είτε ατομικά είτε ομαδικά, με 
κεντρικό θέμα τις παρελθούσες εμπειρίες, 
παρελθοντικά γεγονότα κι αναμνήσεις. 
Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται 
πληθώρα εργαλείων όπως η αναπόληση 
γεγονότων, η χρήση μέσων όπως μουσική, 
βίντεο, ταινίες και φωτογραφίες. Η 
προετοιμασία της και η υλοποίησή της 
γίνεται συνήθως με τη βοήθεια των 
φροντιστών. Υπάρχουν στοιχεία που 
αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των 

μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων για την 
ανακούφιση των ψυχολογικών επιπτώσεων 
της άνοιας και της απώλειας μνήμης, ιδίως 
το θετικό ερέθισμα της αλληλεπίδρασης 
με τη μουσική και με ψηφιακές εικόνες και 
βίντεο.

Το έργο θα ενημερώσει τους φροντιστές 
σχετικά με:

• Τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για την υλοποίηση θεραπείας 
αναμνήσεων 

• Την ανάπτυξη κατανόησης και 
ενσυναίσθησης προς τα άτομα τρίτης 
ηλικίας με απώλεια μνήμης 

• Τις δεξιότητες όσον αφορά στη χρήση 
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Αυτή η δημοσίευση που σχετίζεται με το Έργο κι έγινε από τους δικαιούχους από κοινού ή ατομικά με οποιαδήποτε μορφή και μέσο, υποδεικνύει ότι αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του 
συγγραφέα και ότι η Εθνική Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει

Τα επόμενα βήματα
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο BOOM και για να συμμετέχετε σε μελλοντικές δραστηριότητες μπορείτε να επισκεφθείτε την 
επίσημη  ιστοσελίδα του έργου www.boxofourmemories.eu/ ή να μας ακολουθήσετε στα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα με το #boxofourmemories

εργαλείων (όπως φωτογραφίες, μουσική, 
ταινίες, και ψηφιακές εικόνες) με σκοπό 
την υποστήριξη και την εμπλοκή των 
ατόμων τρίτης ηλικίας με απώλεια μνήμης 

• Την ενεργό συμμετοχή τους και την 
υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων 
που εισηγείται το έργο.

Τα κουτιά των αναμνήσεων χρησιμοποιούνται 
συχνά στη μέθοδο. Το κουτί των αναμνήσεων 
είναι μία συλλογή από αντικείμενα, μουσική 
ή εικόνες που έχουν προσωπική αξία για τον 
ωφελούμενο και μπορούν να συμβάλλουν 
ώστε να έρθουν στο φως αναμνήσεις 
σημαντικών γεγονότων ή εμπειριών από 
τη ζωή του. Τα περιεχόμενα του κουτιού 
των αναμνήσεων μπορεί να αποτελέσουν 
το έναυσμα για συζήτηση και ουσιαστική 
συμμετοχή του ωφελούμενου. Το έργο BOOM 
θα αξιοποιήσει ψηφιακά μέσα και συλλογές 
από αρχεία και μουσεία ανά την Ευρώπη, 
καθιστώντας τα εύκολα προσβάσιμα.

Το έργο θα εμπλουτίσει τις απαραίτητες 
γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτών 
ενηλίκων και του εκπαιδευτικού προσωπικού 
που εργάζεται σε μουσεία και αρχεία. Θα 

είναι συμπληρωματικό ως προς τα επίσημα 
προγράμματα κατάρτισης των φροντιστών 
καθώς επίσης θα παρέχει εργαλείων μη 
τυπικής εκπαίδευσης προς χρήση από 
φροντιστές, εθελοντές και μέλη της 
οικογένειας των ωφελούμενων. 

Ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό του δικού 
μας «Κουτιού των Αναμνήσεων» είναι πως 
τα περιεχόμενα και τα εργαλεία του θα είναι 
διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή στο διαδίκτυο.
Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται η εμπλοκή 
ιδρυμάτων και κέντρων φροντίδας σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
θα μπορούν να παρέχουν ψηφιακά μέσα 
ανάμνησης προσαρμοσμένα στις τοπικές 
ανάγκες. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να 
επιτευχεθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα που 
είναι να δοθεί το έναυσμα ώστε να έρθουν στο 
φως προσωπικές αναμνήσεις. 

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων που 
αποτελούν την κοινοπραξία του έργου 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 7 
Δεκεμβρίου 2020 και αποτέλεσε το επίσημο 
έναυσμα του έργου. Η συνάντηση έδωσε 
την ευκαιρία στους εκπροσώπους των 

φορέων να γνωριστούν, να ανταλλάξουν 
απόψεις και πληροφορίες σχετικά με την 
κατάσταση των θεραπειών αναμνήσεων 
στα επιμέρους εθνικά πλαίσια και να 
συμφωνήσουν στο χρονοδιάγραμμα και τον 
ορισμό των επόμενων βημάτων. Οι εταίροι 
εστίασαν στο πρώτο αποτέλεσμα του έργου, 
το Εγχειρίδιο του BOOM (BOOM Methodolo-
gy Handbook), ένα αρχείο 50 σελίδων στη 
μορφή του ηλεκτρονικού βιβλίου το οποίο 
θα μεταφραστεί στις εθνικές γλώσσες τις 
κοινοπραξίας. Κάθε μήνα πραγματοποιούνται 
διαδικτυακές συναντήσεις των εταίρων στις 
οποίες γίνονται συζητήσεις σχετικά με τα 
περιεχόμενα του Εγχειριδίου και την τελική 
του έκδοση. Το εγχειρίδιο αυτό έχει στόχο να 
υποστηρίξει και να εμπλουτίσει το έργο των 
φροντιστών, των εκπαιδευτών ενηλίκων 
και του εκπαιδευτικού προσωπικού που 
εργάζεται σε οργανισμούς πολιτισμικής 
κληρονομιάς πάνω στην παροχή 
υπηρεσιών που απευθύνονται σε άτομα 
τρίτης ηλικίας με απώλεια μνήμης, 
καθώς και στη χρήση των εργαλείων και 
των μεθόδων που προτείνονται από το 
έργο BOOM. 

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;
Στους επόμενους μήνες το έργο θα αναπτύξει μια εφαρμογή για κινητά (BOOM application) και θα σχεδιάσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης.. Η 
εφαρμογή θα είναι ένα εξατομικευμένο «κουτί αναμνήσεων» που θα περιλαμβάνει διάφορα μέσα και ψηφιακά υλικά που θα παρέχονται από 
μουσεία, αρχεία αλλά και μέλη της οικογένειας με στόχο να υποστηρίξει την αναπόληση αναμνήσεων. Η εφαρμογή θα χρησιμοποιείται από άτομα 
τρίτης ηλικίας με την υποστήριξη των φροντιστών κα των οικογενειών τους. Μία ανοικτή και ελεύθερα προσβάσιμη πλατφόρμα στην οποία θα 
συμπεριλαμβάνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης (OER)  θα αποτελεί τον υποστηρικτικό οδηγό ως προς την χρήση της εφαρμογής με 
απλές οδηγίες και συμβουλές καθώς και με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Θα αναπτυχθεί σε τέτοια μορφή ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη 
τόσο σε υπολογιστή όσο και σε κινητά ή και tablets.


