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PROJEKTET BOX OF OUR MEMORIES (BOOM):
vuxenutbildningsprogrammet vård av minnesförlust

BOOM-projektet syftar till att förbättra livet för personer med demens (PwD) och andra former av kognitiv
minnesförlust genom att öka tillgängligheten av arkiv- och museibaserade informella vuxenutbildningsprogram.
För närvarande har en metodguide utvecklats och den kontinuerliga professionella utvecklingskursen är på
väg att slutföras.

Handbok för BOOM-metodik
www.boxofourmemories.eu/documents
Handboken har formen av ett metodramverk och kommer att åtföljas av en genomförandestrategi som kan
stödja hållbarheten och effekten av projektets resultat.
Handboken omfattar följande kapitel:
1.

En litteraturöversikt om reminiscensbaserade praktiker med särskilt fokus på arkiv och museer

2.

Paneuropeiska innovativa exempel på minnespraxis i arkiv och museer

GA: 2GA: 2020-1-PL01-KA204-081598

3.

Didaktiska anteckningar om hur denna metodiska ram kan
användas av vuxenpedagoger i vårdhem, social sektor, arkiv,
museer och gallerier

4.

Didaktiska anteckningar om hur resultaten kan användas
i informell vuxenutbildning med vårdgivare, familjer och
personer med minnesförlust

5.

Insikter om senare resultat relaterade till utformningen av
BooM-verktygslådan och BooM-appen;

6.

Tyngdpunkten i kursen är att säkerställa att målgrupperna förvärvar den kunskap som krävs för att:
•

ge formellt stöd till vuxna som använder BooM-resultaten
och verktygslådorna i en informell miljö och utveckla de planerade kompetenserna, färdigheterna och kunskaperna,

•

kunna stödja vårdare (vårdgivare, familjemedlemmar) och tillgodose deras särskilda behov,

•

stödja lärare och pedagoger att utnyttja projektets uppföljningsresultat, såsom Boom App, i inlärningsmiljöer med vuxna
(vårdgivare, familjemedlemmar);

•

vara bekväm med att arbeta med de nya BooM-resurserna
och miljöerna.

Viktiga referensvillkor och ordlista för att säkerställa gemensam grund och förståelse.

Den kontinuerliga professionella
utvecklingskursen (CPD-kurs)
Syftet med CPD-kursen är att ge deltagare från olika sektorer som
arbetar med minne och minnesförlust möjlighet att utbilda sig och
dela kompetenser.

Partnerskapet definierade modulerna och de relaterade enheterna
och underenheterna och började arbeta med innehållsutvecklingen.

Nästa steg
Den 7 och 8 april höll BooM partners det tredje Transnationella projektmötet (TPM) i Carpi, Italien. Konsortiet diskuterade den fortsatta
utvecklingen av CPD-kursen för vuxenpedagoger och gick vidare mot nästa resultat av projektet: Boom toolkit och app. Idéer har samlats in om hur man utformar och strukturerar de två resultaten: initiala steg gjordes för att konceptualisera både verktygslådan och appen.

Vill du veta mer?

För att lära dig mer om projektet och för att engagera dig i våra framtida aktiviteter, besök vår hemsida www.boxofourmemories.eu/ eller
följ oss på de mest populära sociala nätverken med #boxofourmemories

I denna publikation, som är relaterad till projektet som görs av deltagarna gemensamt eller individuellt och på vilket sätt och i vilken form som helst, anges att den endast återspeglar
författarens syn och att den nationella byrån och Europeiska kommissionen inte ansvarar för någon användning som kan göras utgående ifrån den information publikationen innehåller

