
 Remember 
ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

    STORY 2  

O Οδηγός και το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από την Εθνική Σχολή Θεάτρου της 
Ιρλανδίας “The Gaiety School of Acting”:

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΟΥ ERASMUS+: 

Ανακαλύψτε τον οδηγό εργαστηρίων του προγράμματος “Story2Remember”, ένα 
εκπαιδευτικό  πρόγραμμα βασισμένο στο δημιουργικό δράμα και την αφήγηση, το οποίο έχει 
σχεδιαστεί για να προσφέρει νέες ευκαιρίες μάθησης στον τομέα φροντίδας της άνοιας.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό από εδώ. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ STORY2REMEMBER ” 

Ο οδηγός “Story2Remember” δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου έργου, το οποίο 
χρηματοδοτείται από το ERASMUS + και απευθύνεται σε άτομα με άνοια, επαγγελματίες 
υγείας και κοινωνικής μέριμνας και σε περιθάλποντες ατόμων με άνοια.
Παράλληλα με το Βιβλίο του έργου «Το Δημιουργικό δράμα και αφήγηση στην φροντίδα της 
άνοιας: Πληροφορίες για επαγγελματίες», το παρόν εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει 
τους επαγγελματίες υγείας με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και δεξιότητες που 
χρειάζονται, ώστε να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές του προγράμματος
“Story2Remember” στο πλαίσιο που εργάζονται.
  Οι τεχνικές του Δημιουργικού δράματος και της αφήγησης είναι το επίκεντρο αυτού του       
προγράμματος.
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https://story2remember.eu/download/995/
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Εργασία 2 : Πρόγραμμα κατάρτισης  χρησιμοποιώντας τεχνικές του δράματος  και της αφήγησης, στοχεύοντας 
σε επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας για την καλύτερη υποστήριξη των ηλικιωμένων με άνοια.
Τίτλος του έργου: Χρήση δράματος και αφήγησης στην αντιμετώπιση της άνοιας 
KA2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών 
KA204: Στρατηγική Σύμπραξη για την Εκπαίδευση Ενηλίκων
Κωδικός έργου:  2018-1-RO-01-KA204-049556

Η δημοσίευση αυτή και το περιεχόμενο της αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Το έργο αυτό 
χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “STORY2REMEMBER”

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός θετικού κοινωνικού περιβάλλοντος για 
ηλικιωμένους με νόσο Alzheimer και άνοια και προάγει: την ευημερία, την εμψύχωση, την 
κοινωνική ένταξη, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης / αυτοπεποίθησης.
Το πρόγραμμα δοκιμάστηκε πρώτη φορά στην Ιρλανδία σε ένα από τα κέντρα παροχής 
υπηρεσιών υγείας το Μάιο του 2019. Μετά από μια επιτυχημένη δοκιμή και εφαρμογή του 
προγράμματος στην Ιρλανδία, οι εκπαιδευόμενοι επαγγελματίες πραγματοποίησαν έναν πιλότο 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Ρουμανία και την Βουλγαρία, όπου συμμετείχαν 
περισσότεροι από 80 επαγγελματίες και πάνω από 70 άτομα με άνοια. Παρακάτω μπορείτε να 
δείτε μερικά από τα οφέλη που αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες :

• βελτίωση κοινωνικής αλληλεπίδρασης
• υποστήριξη της δημιουργικότητας

• δέσιμο ομάδας

• βελτίωση της ποιότητας ζωής

• βελτίωση της αυτοεκτίμησης

• μάθηση νέων πληροφοριών

• αίσθημα ξεκούρασης

• κινητοποίηση γραφής και ανάγνωσης

• δημιουργία αξέχαστων εμπειριών

Τα εργαστήρια του προγράμματος “Story2Remember” έχουν δημιουργηθεί από την Εθνική 
Σχολή Θεάτρου της Ιρλανδίας “The Gaiety School of Acting”. Οι εκπαιδευτές και οι ερευνητές 
του έργου είναι οι: Seamus Quinn, Caroline Coffey, υπεύθυνη εκπαίδευσης είναι η Dr Anna 
Kadzik-Bartoszewska.

https://story2remember.eu/ 

https://twitter.com/Story2rememberE

https://www.facebook.com/STORY2REMEMBER.EU/

https://www.facebook.com/STORY2REMEMBER.EU/



