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ΤΟ ΕΡΓΟ BOX OF OUR MEMORIES 
(BooM) ΕΓΚΑΙΝΙAΖΕΙ ΤΟΝ ΟΔΗΓO ΤΟΥ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟY ΤΟΥ ΠΛΑΙΣIΟΥ

Ένα εγχειρίδιο που προορίζεται να υποστηρίξει τους 
άτυπους φροντιστές, τους εκπαιδευτές ενηλίκων και τους 
επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς με πρακτικές που αφορούν την εργασία
με άτομα με άνοια, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του έργου Box 
of our Memories (BooM).

Το έργο Box of our Memories αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαθεσιμότητας 
των ψηφιακών, άτυπων παρεμβάσεων εκπαίδευσης ενηλίκων για 
ηλικιωμένους που βασίζονται σε τεχνικές ενίσχυσης των αναμνήσεων. 
Στα πλαίσια του έργου οι εμπλεκόμενοι εταίροι συνεργάζονται στενά με 
μουσεία και ιστορικά αρχεία που θεωρούνται κατάλληλα περιβάλλοντα για 
την εφαρμογή τέτοιου τύπου παρεμβάσεων καθότι διαθέτουν το κατάλληλο 
υλικό.

Το εγχειρίδιο μεθοδολογίας αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του έργου. 
Είναι το αποτέλεσμα της πρώτης ερευνητικής φάσης που πραγματοποίησαν 
οι εταίροι του έργου κατά τους πρώτους μήνες δραστηριοποίησης του 
BooM.

Το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση 
των αναγνωστών του σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της 
προσβασιμότητας των ατόμων με άνοια σε πολιτιστικούς χώρους, καθώς 
και στους τρόπους ενίσχυσης των δεξιοτήτων των οικογενειακών 
φροντιστών και των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση της άνοιας.

Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στις εξής γλώσσες: αγγλικά, κροατικά, 
γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά, πολωνικά, σουηδικά, και είναι προσβάσιμο 
στον παρακάτω σύνδεσμο: https://boxofourmemories.eu/documents 

www.boxofourmemories.eu
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Το εγχειρίδιο περιέχει:

1. Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των πρακτικών που βασίζονται στις 
τεχνικές ενίσχυσης των αναμνήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στα αρχεία και 
τα μουσεία. 

2. Πανευρωπαϊκά καινοτόμα παραδείγματα πρακτικών ενίσχυσης της 
μνήμης σε αρχεία και μουσεία.

3. Διδακτικές σημειώσεις για το πώς αυτό το μεθοδολογικό πλαίσιο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτές ενηλίκων σε δομές φροντίδας, 
στον κοινωνικό τομέα, σε αρχεία, μουσεία και γκαλερί. 

4. Διδακτικές σημειώσεις για το πώς τα αποτελέσματα του έργου μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στην άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων με φροντιστές, 
οικογένειες και άτομα με απώλεια μνήμης.

5. Απόψεις σχετικά με τα μετέπειτα αποτελέσματα του έργου που 
σχετίζονται με το σχεδιασμό της εργαλειοθήκης και της ψηφιακής 
εφαρμογής του έργου Box of our Memories.

6. Λέξεις κλειδιά και παραπομπές για την εξασφάλιση κοινού εδάφους και 
κατανόησης.

Στις 6 και 7 Οκτωβρίου, μετά από αρκετές διαδικτυακές συναντήσεις, οι 
εταίροι του έργου BooM συναντήθηκαν τελικά από κοντά στο Dornbirn της 
Αυστρίας. Η συνάντηση ήταν μια ευκαιρία για τον προγραμματισμό των 
επερχόμενων δραστηριοτήτων του έργου, ιδίως για την ανάπτυξη του 
2ου Παραδοτέου: το πρόγραμμα σπουδών για τη συνεχή επαγγελματική 
ανάπτυξη (CPD) για εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι εταίροι συνεργάζονται 
τώρα στενά με ομάδες εργασίας ειδικών σε κάθε συμμετέχουσα χώρα 
για τον προσδιορισμό των ακριβών αναγκών κατάρτισης που πρέπει να 
καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την δημιουργία της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
των συντακτών/τριών, και η Επιτροπή δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
• Για να μάθετε περισσότερα για το έργο Box of our Memories (BooM) και να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες, ακολουθήστε το 
σύνδεσμο www.boxofourmemories.eu 
• Το BooM συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης: Erasmus + GA: 
2020-1-PL01-KA204-081598


