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Εισαγωγή 

 

Γιατί αναπτύξαμε αυτό το υλικό; 
 

Το υλικό έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με εταίρους του έργου στη Δανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην Ευρώπη όσον αφορά τους τρόπους φροντίδας και 
περίθαλψης των ατόμων με άνοια. Στη Δανία και εν μέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο το προσωπικό έχει 
εκπαιδευτεί σε οίκους ευγηρίας και σε κατ’ οίκον περίθαλψη, αλλά οι αντικαταστάτες και οι προσωρινά 
εργαζόμενοι χρειάζονται κι αυτοί σε μεγάλο βαθμό μεγαλύτερη εξειδίκευση στον τομέα της άνοιας. Στην 
Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία, οι συγγενείς διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο στη φροντίδα των συγγενών 
τους με άνοια.  
 

Το υλικό D-Care θα βοηθήσει στην αύξηση των επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων των ατόμων που 
εργάζονται με άτομα με άνοια, ειδικά στα πρώιμα έως μέτρια στάδια, τόσο των επαγγελματιών όσο και των 
συγγενών ώστε να εξοικειωθούν με τη Θεραπεία Γνωστικής Διέγερσης ως μη φαρμακολογικό μέτρο για την 
αύξηση της ποιότητας ζωής και της γνωστικής λειτουργίας του ατόμου με άνοια. 
 

 

Ομάδα-στόχος 

 

Η ομάδα-στόχος για το έργο αυτό είναι πολύ ευρεία, περιλαμβάνει επαγγελματίες, μη επαγγελματίες 
φροντιστές, μέλη της οικογένειας, φίλους, εθελοντές, σπουδαστές κοινωνικής και υγειονομικής εκπαίδευσης, 
εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν για να εργαστούν με άτομα με άνοια και, 
τέλος, όσους ζουν με άτομα με άνοια. 
 

Τα υλικά χωρίζονται σε τέσσερις διαφορετικές ενότητες με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Ένα εισαγωγικό 
μάθημα, ένα μάθημα για μη επαγγελματίες που μπορεί επίσης να περιλαμβάνει οικογένεια, φίλους κ.λπ., ένα 
μάθημα για επαγγελματίες φροντιστές που μπορούν επίσης να είναι εθελοντές και ένα μάθημα για 
εκπαιδευτικούς. Η μαθησιακή κατάσταση είναι διαφορετική στις τρεις ομάδες-στόχους. Οι μη επαγγελματίες 
συχνά αναγκάζονται να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, καθώς δεν βρίσκονται σε διαδικασία εκπαίδευσης. Ως εκ 
τούτου, μια ανάγνωση του υλικού όταν έχετε χρόνο μπορεί να εμπλουτίσει τις ατομικές σας γνώσεις. Είναι 
προτιμότερο, εάν είναι δυνατόν, να χρησιμοποιηθεί το υλικό ως εργαλείο μικτής μάθησης και συνεργασίας με 
ένα άλλο άτομο, καθώς περιλαμβάνει διαδικασία διαμόρφωσης αντιλήψεων. Αυτό ισχύει και για τους 
εκπαιδευτικούς, αφού η γνώση του περιεχομένου και η δυνατότητα να εκτελέσετε τη CST στην πράξη είναι 
μια πρόκληση πριν μπορέσετε να προχωρήσετε και να διδάξετε στους άλλους τη μέθοδο. 
 

Προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο το υλικό, οι μαθητές πρέπει να έχουν τη θεωρητική βάση 
για την ανάγνωση και την κατανόηση του κειμένου σε ένα ορισμένο επίπεδο, έτσι ώστε να μπορούν να 
εργαστούν με διαφορετικούς μαθησιακούς στόχους για τα θέματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια τάξη 
μαθητών είναι πολύ ετερογενής με διαφορετικές προϋποθέσεις μάθησης. Ως εκ τούτου, ο διδάσκων θα πρέπει 
να εξετάσει τη χρήση διαφορετικών διδακτικών εργαλείων κατά τον σχεδιασμό των μαθημάτων. Η 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας θα καλύψει τις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Το 
πλεονέκτημα ενός διαδικτυακού υλικού είναι ότι ο μαθητής μπορεί πάντα να επιστρέψει σ’ αυτό και έτσι να 
μάθει με τον δικό του ρυθμό.  
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Κατά την εργασία με το υλικό, συνιστάται η χρήση μιας πιο δημιουργικής μεθόδου εφαρμογής από την 
παραδοσιακή διδασκαλία διάλεξης/μαυροπίνακα. Είναι σημαντική η συμμετοχή των μαθητών στην 
εκπαίδευσή τους και το υλικό είναι πολύ κατάλληλο για αυτό. Θα είναι καλή πρακτική είτε να χρησιμοποιήσετε 
παραδείγματα από την εργασία με άτομα με άνοια, ή να χρησιμοποιήσετε παιχνίδια ρόλων όταν εργάζεστε με 
το υλικό. Είναι πολύ σημαντικό να αναμειχθούν οι διαφορετικές μέθοδοι μάθησης με θεωρητικό υλικό 
ανάγνωσης, βίντεο, συζητήσεις, εμπειρίες κ.λπ. Δώστε στους μαθητές το ελεύθερο όταν εργάζονται με το υλικό 
και κάνουν τις παρουσιάσεις τους. Έτσι, ξυπνά η δημιουργικότητα στους μαθητές. Κατά τη διάρκεια της 
δοκιμής του υλικού, οι μαθητές έκαναν τις παρουσιάσεις τους με πολύ διαφορετικούς τρόπους, μερικοί 
έκαναν μικρά βίντεο, κουίζ Kahoot, PowerPoints κ.λπ.  
 

Όταν έχετε εξετάσει το υλικό και έχετε κατανοήσει τη μέθοδο, είναι σημαντικό η διδασκαλία να είναι 
υποδειγματική, με τρόπο οι μαθητές να πραγματοποιούν πρακτικά μια συνεδρία CST στην τάξη. Για 
παράδειγμα, η τάξη μπορεί να χωριστεί σε ομάδες, καθεμία από τις οποίες έχει ένα θέμα και σε κάθε 
παρουσίαση οι υπόλοιποι της τάξης είναι παρατηρητές. Υπάρχουν δύο συντονιστές σε κάθε ομάδα και οι άλλοι 
θα ενεργούν ως μέλη μιας ομάδας CST. Είναι άλλο να διαβάζεις για το πώς εφαρμόζεται το εργαλείο και άλλο 
να το χρησιμοποιείς. Οι παρατηρητές μπορούν να παρέχουν σχόλια στους συντονιστές σχετικά με τον τρόπο 
με τον οποίο αντιμετώπισαν την ανθρωποκεντρική προσέγγιση και τα μέλη της ομάδας μπορούν να παρέχουν 
σχόλια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ενέργειες των συντονιστών τους επηρέασαν. Τι λειτούργησε 
πραγματικά καλά και τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Λάβετε υπόψη ότι τα σχόλια είναι εποικοδομητικά 
και δεν εξελίσσονται σε προσωπική κριτική.  
 

Φαίνεται ότι η εξέταση των μαθητών μπορεί να αποτελέσει κίνητρο. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να κάνετε 
ερωτήσεις ελέγχου που θα μπορέσουν οι μαθητές να απαντήσουν στη συνέχεια. Αν δεν επιτραπεί στους 
μαθητές να κοιτούν το υλικό ενώ απαντούν στις ερωτήσεις, λαμβάνετε μια καλή εικόνα για τα διαφορετικά 
επίπεδα μεταξύ τους. Αυτό ισχύει γενικά στην εκπαίδευση. Δίνει επίσης στους μαθητές να καταλάβουν το 
πόσο σημαντικό είναι να κρατούν σημειώσεις ενώ διαβάζουν ένα νέο υλικό, το οποίο μπορεί να είναι πολύ 
ευεργετικό για τους μαθητές και σε άλλα μαθήματα. Εναλλακτικά, οι μαθητές μπορούν να διεξάγουν μια 
αυτοαξιολόγηση τόσο πριν από την εργασία με το υλικό όσο και μετά, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν 
την εξέλιξή τους. 
 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Είναι κρίσιμο για την εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθησιακοί στόχοι να ευθυγραμμίζονται με το περιεχόμενο 
του υλικού. Οι μαθησιακοί στόχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν το βασικό περιεχόμενο του υλικού και να 
χρησιμεύουν ως πλαίσιο μάθησης και αξιολόγησης τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. 
Οι μαθησιακοί στόχοι θα είναι συγκεκριμένοι ως προς το περιεχόμενο, σαφώς διατυπωμένοι και 
επικεντρωμένοι σε βασικά στοιχεία των διαφόρων θεμάτων, αποφεύγοντας τις συγκεχυμένες και μη ειδικές 
διατυπώσεις. Εξετάστε προσεκτικά την πολυπλοκότητα (διάρκεια και επίπεδο εξειδίκευσης) των μαθησιακών 
στόχων, καθώς οι υπερβολικά περίπλοκοι μαθησιακοί στόχοι μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο για 
ορισμένους μαθητές. Συνιστάται ένας περιορισμένος αριθμός μαθησιακών στόχων ανά θέμα, καθώς πάρα 
πολλοί μαθησιακοί στόχοι κινδυνεύουν να αποθαρρύνουν τους μαθητές. 
 

Συνολικά για αυτό το υλικό, σκοπός είναι οι ομάδες-στόχοι να κατανοήσουν τι είναι η CST, τι μπορεί να κάνει/τι 
σημαίνει σε σχέση με το άτομο με ήπιου έως μέτριου βαθμού άνοια και να μάθουν να χρησιμοποιούν τη 
μέθοδο. 



 

 

 

       

2019-1-IT01-KA202-007806 4 

 

Προετοιμασία 

 

Τεχνικός εξοπλισμός και τρόπος χρήσης του εξοπλισμού στη διδασκαλία:  
Ο εξοπλισμός που απαιτείται για τη διδασκαλία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το προτεινόμενο θέμα, το 

περιεχόμενο και τον μαθησιακό στόχο. Ωστόσο, η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι επιτακτική για την πρόσβαση 
στο υλικό, το οποίο μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του έργου. Αρκετά θέματα περιλαμβάνουν συνδέσμους 
σε διαδικτυακό υλικό που απαιτούν κατ’ ελάχιστο εξοπλισμό tablet/iPads. Τα κινητά τηλέφωνα ως εργαλεία 
πρόσβασης δεν συνιστώνται, καθώς η οθόνη είναι πολύ μικρή και χάνεται ο έλεγχος της λειτουργικότητας του 
ιστότοπου. Πριν από τη χρήση του υλικού στην τάξη, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να μεταβεί στην ιστοσελίδα 
του έργου και να εξοικειωθεί με τη δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. 
 

 

Πώς χρησιμοποιείται το Υλικό; 
 

Εκτός από τα επιμέρους θέματα, η CST χρησιμοποιείται επίσης με διαφορετικούς τρόπους. Θα βρείτε τις 
διαφορές στη διαδικασία στον παρακάτω πίνακα. Αυτό που είναι κοινό σε όλες τις μεθόδους είναι ότι οι αρχές 
του πώς αντιμετωπίζει το άτομο με άνοια είναι οι ίδιες είτε είναι σε μια ομάδα είτε στο διαδίκτυο. Είναι επίσης 
κοινό το πώς οργανώνεται ο χρόνος με ένα σταθερό πρόγραμμα (μόνο η διάρκεια της συνεδρίας και η διάρκεια 
του μαθήματος είναι διαφορετικές). Επιπλέον, οι ομάδες επιτυγχάνουν κάτι διαφορετικό λόγω των 
διαδικασιών της κοινότητας και της ομάδας. Συνολικά, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να διδάξετε με την ίδια 
μεθοδολογία, ανεξάρτητα από το είδος της CST που πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι συγγενείς ή οι μαθητές. Το 
μόνο πράγμα είναι ότι παίρνει περισσότερο χρόνο για να χτίσετε τα υλικά για MCST, καθώς μπορεί να αφορά 
πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

 

Διαφορετικοί τύποι CST 

Τύπος CST Ομάδα Διάρκεια Εβδομαδιαία Χρόνος 

CSΤ 4-8 μέλη και 2 
συντονιστές 

45 λεπτά 2 φορές 7 εβδομάδες 

Διατήρηση της CST ή 
MCST 

4-8 μέλη και 2 
συντονιστές 

3-4 ώρες 1 φορά 12-40 

εβδομάδες 

Ατομική CST 

ή I-CST 

 30 λεπτά 3 φορές 25 εβδομάδες 

Εικονική CST ή V-CST  40-60 λεπτά 2 φορές 7 εβδομάδες 
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Μαθήματα της πλατφόρμας 

 

1. CST- Μια εισαγωγή. Το μάθημα αυτό προορίζεται για τους συνεργάτες του έργου και αντιστοιχεί σε 
περίπου 6-8 ώρες εργασίας. 

2. Μάθημα για άτυπους φροντιστές, συμπεριλαμβανομένων μελών της οικογένειας και φίλων. Το 
μάθημα μπορεί να σας επιτρέψει να μάθετε τις δεξιότητες που απαιτούνται για την καθοδήγηση των 
ομάδων CST 

3. Μάθημα για επαγγελματίες και ειδικούς συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών. Το μάθημα μπορεί 
να σας επιτρέψει να μάθετε τις δεξιότητες που απαιτούνται για την καθοδήγηση των ομάδων CST 

4. Μάθημα για εκπαιδευτικούς. Εδώ θα βρείτε το υλικό και οι απαραίτητες πληροφορίες για να είστε σε 
θέση να διδάξετε και να καθοδηγήσετε άτομα που θέλουν να είναι σε θέση να ηγηθούν των ομάδων 
CST 

 

Τα Θέματα των υλικών είναι τα ακόλουθα: 
 

Εισαγωγή στη CST 

▪ Ενότητα 1: CST: Οδηγίες χρήσης 

▪ Ενότητα 2: CST: Σχεδιασμός και Αξιολόγηση 

▪ Ενότητα 3: Πλεονεκτήματα της CST 

▪ Ενότητα 4: CST - Προγράμματα 

▪ Ενότητα 5: Σεβασμός και επανεξέταση της Διατήρησης της CST (MCST) 
▪ Ενότητα 6: Φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο 

▪ Ενότητα 7: Δημιουργώντας ένα φιλικό προς την άνοια σπίτι 
Μάθημα για μη επαγγελματίες 

▪ Ενότητα 1: Είδη άνοιας και διαφορετικές προσεγγίσεις 

▪ Ενότητα 2: Φροντιστές ατόμων με άνοια 

▪ Ενότητα 3: Θεραπεία Γνωστικής Διέγερσης (CST) σε Άτομα με Άνοια 

▪ Ενότητα 4: Περιβάλλοντα ευαίσθητα στην άνοια 

 

Μάθημα για επαγγελματίες 

▪ Ενότητα 1: Είδη άνοιας και διαφορετικές προσεγγίσεις 

▪ Ενότητα 2: Φροντιστές ατόμων με άνοια 

▪ Ενότητα 3: Θεραπεία Γνωστικής Διέγερσης (CST) για άτομα με άνοια 

▪ Ενότητα 4: Περιβάλλοντα ευαίσθητα στην άνοια 

 

Μαθήματα για καθηγητές 

▪ Ενότητα 1: Εισαγωγή στα μαθήματα διδασκαλίας 

▪ Ενότητα 2: Τύποι άνοιας και εφαρμοστέες θεραπείες 

▪ Ενότητα 3: Κατανόηση της CST 

▪ Ενότητα 4: Αρχές και Συνεδρίες 

▪ Ενότητα 5: Άλλοι τύποι της CST 

▪ Ενότητα 6: Φιλικό προς την άνοια σπίτι και αποτελεσματική επικοινωνία 
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Ο οδηγός αυτός αφορά μόνο τα μαθήματα 2 και 3. Δηλαδή: πώς οι επαγγελματίες και οι άτυποι φροντιστές 
γίνονται καλοί ηγέτες των ομάδων CST. 
 

Το περιεχόμενο των δύο μαθημάτων είναι παρόμοιο, αλλά περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες στο 
μάθημα για τους άτυπους φροντιστές. Η δομή είναι παρόμοια. Μπορείτε να αποκτήσετε τις βασικές γνώσεις 
σχετικά με τις ασθένειες και το ρόλο του φροντιστή (ενότητες 1 και 2). Στη συνέχεια, ακολουθεί το υλικό 
σχετικά με το τι είναι η CST, τι απαιτεί και πώς να τη χρησιμοποιήσετε (ενότητα 3). Τέλος, υπάρχει μια ενότητα 
για το πώς να δημιουργήσετε περιβάλλοντα φιλικά προς την άνοια τόσο σε ιδρύματα όσο και στο σπίτι σας. 
 

Οι ενότητες 1, 2 και 4 εξετάζονται από κοινού σε σχέση με τις προτάσεις για τον προγραμματισμό της 
διδασκαλίας και των εργασιών και η ενότητα 3 εξετάζεται χωριστά. 
 

Το θέμα περιγράφεται σε κάθε ενότητα. Υπάρχουν προτάσεις για τον σχεδιασμό της διδασκαλίας σε σχέση με 
το αν κάθε θέμα είναι κατάλληλο για επεξεργασία στην τάξη, σε ομάδες ή μεμονωμένα και για το πώς να 
προσεγγίσετε τα θέματα. Όταν οι ενότητες για ένα θέμα έχουν εξεταστεί, συνιστάται η απάντηση των 
ερωτήσεων που ανήκουν στην ενότητα. Οι μαθητές μπορούν να δουλέψουν με τις ερωτήσεις ατομικά ή να 
συνεργαστούν σε ομάδες. Παρέχει πολλές διαφορετικές απόψεις και καλές συζητήσεις. Τέλος, έχουν προταθεί 
ελαφρώς μεγαλύτερες εργασίες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έμπνευση για να αναπτύξετε τις δικές σας 
εργασίες ή μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε όπως είναι. 
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Ενότητα 1: Είδη άνοιας και διαφορετικές προσεγγίσεις 

 

Περιγραφή θέματος: Άνοια, Συμπτώματα και Διαφορετικοί Τύποι. 
 

Το θέμα του εγκεφάλου και της λειτουργίας του προετοιμάζεται για δύο ομάδες-στόχους. Για τους 
επαγγελματίες και για τους μη επαγγελματίες, καθώς στις χώρες του έργου υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ 
του ποιος φροντίζει το άτομο με άνοια. Ο στόχος του θέματος είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης πώς είναι 
δομημένος ο εγκέφαλος και πώς λειτουργεί. Σκοπός είναι επίσης να κατανοήσει ο αναγνώστης ότι ο 
καθοριστικός παράγοντας για το πώς αισθάνεται το άτομο είναι το πού βρίσκεται ο τραυματισμός στον 
εγκέφαλο και ότι η άνοια είναι μια ασθένεια και όχι μια φυσική συνέπεια της γήρανσης. Η ενότητα εξηγεί τα 
συμπτώματα της ήπιας, μέτριας και σοβαρής άνοιας και το πώς οι ασθένειες που παρατηρούνται σε σχέση με 
την άνοια χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Τέλος, γίνεται μια ανασκόπηση των συνηθέστερων τύπων άνοιας, 
των αλλαγών στον εγκέφαλο, του τρόπου με τον οποίο επηρεάζεται το άτομο, της πορείας της νόσου και του 
κατά πόσον η νόσος είναι κληρονομική. 
 

 

Περιγραφή θέματος: Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση. 
 

Το θέμα εξετάζει την ανάπτυξη της ανθρωποκεντρικής φροντίδας από ιστορική σκοπιά. Ο Tom Kitwood, ο 
δημιουργός της «ανθρωποκεντρικής» σκέψης, ξεκίνησε το έργο του τη δεκαετία του ογδόντα. Ήταν μια εποχή 
κατά την οποία το βιοϊατρικό παράδειγμα αποκτούσε ανταγωνισμό από μια πιο ψυχοκοινωνική προσέγγιση 
στους ανθρώπους γενικά και στα άτομα με άνοια ειδικότερα. Ο Kitwood τοποθετεί στο επίκεντρο τη 
δημιουργία σχέσης μεταξύ του φροντιστή και του ατόμου με άνοια. Το άτομο με άνοια θα πρέπει να θεωρείται 
ισότιμο. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί τη βάση για πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες: π.χ. το έργο των Bill Thomas, 
Eden Alternatives (Thomas 1996) και Jane Verity που σκοπό έχει να επαναφέρει την όρεξη για ζωή σε άτομα 
με άνοια. Αυτό που είναι μοναδικό στην ανθρωποκεντρική φροντίδα του Kitwood είναι ότι εισάγει έναν νέο 
ορισμό της άνοιας και εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι δεν μιλάμε μόνο για τα άτομα με άνοια, αλλά 
εξίσου για το πώς τους αντιμετωπίζουν οι φροντιστές. Είτε το άτομο αντιμετωπίζεται με «κακοήθη κοινωνική 
ψυχολογία» είτε με «θετική προσωπική εργασία». 
 

 

Περιγραφή θέματος: Επαγγελματικές συμβουλές για το πώς να βοηθήσετε το άτομο με άνοια. 
 

Οι συμπεριφορικές και ψυχολογικές αλλαγές σε άτομα με άνοια είναι ένα πολύ ευρύ θέμα. Μπορεί να έχει να 
κάνει με επιθετική συμπεριφορά, αιφνίδια ξεσπάσματα ή φαινομενικά άσκοπη περιπλάνηση. Ειδικότερα, το 
θέμα ασχολείται με τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται κάθε συμπεριφορά. Βρίσκεται πάντα σε μια 
αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου με άνοια, των φροντιστών και του περιβάλλοντος χώρου. Δεν είναι μόνο 
η ασθένεια του ατόμου που προκαλεί τη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά σε αυτό το πλαίσιο νοείται ως ο 
τρόπος επικοινωνίας του ατόμου. Επιπλέον, η ενότητα ασχολείται με το σύνολο των αξιών του φροντιστή και 
τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά σε περίπτωση αμφισβήτησης των δικών του αξιών. Ο εργαζόμενος δεν μπορεί 
να ελέγξει τα συναισθήματα του ατόμου με άνοια, αλλά μπορεί να ελέγξει τη δική του αντίδραση.  Το θέμα 
παρέχει επίσης συμβουλές για το πώς να αποτρέψετε μια προκλητική συμπεριφορά, καθώς και ένα 
παράδειγμα για το πώς να εφαρμόσετε ένα μοντέλο αιτιώδους ανάλυσης εάν το άτομο έχει προκλητική 
συμπεριφορά. 
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Ενότητα 2: Ο φροντιστής 

 

Περιγραφή θέματος: Ικανότητες Φροντίδας. 
 

Ο φροντιστής πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει και να κατανοήσει τις βασικές ανάγκες του ατόμου με άνοια 
και τη βασική φροντίδα που απαιτείται. Αυτές οι βασικές δεξιότητες περιλαμβάνουν πρακτική βοήθεια, 
προσωπική φροντίδα και κατ‘ οίκον φροντίδα, καθώς και κατανόηση του τι σημαίνει στην πράξη 
«ανθρωποκεντρική φροντίδα». Επιπλέον, οι δεξιότητες ανάπτυξης καλών σχέσεων είναι απαραίτητες. 
 

 

Περιγραφή θέματος: Κατανόηση και κάλυψη των αναγκών των ατόμων με άνοια. 
 

Πρόκειται για τη φροντίδα ανάπτυξης μιας σχέσης εμπιστοσύνης με το άτομο με άνοια, καθώς είναι 
απαραίτητο να προωθηθεί η κοινωνικοποίηση και η προώθηση της αυτονομίας του.  Είναι σημαντικό να 
παρέχετε μια δομή για την καθημερινή ζωή του ατόμου με άνοια, η οποία θα βοηθήσει επίσης τον φροντιστή. 
Για να παρέχονται στο άτομο με άνοια οι καλύτερες επιλογές, είναι σημαντικό να τις διατυπώνετε όσο το 
δυνατόν σαφέστερα, με απλές και σύντομες προτάσεις και με οπτική επαφή με τον συνομιλητή.  Προσπαθήστε 
να καταλάβετε τι είναι καλύτερο για το άτομο με άνοια από τη δική του άποψη. Το θέμα περιγράφει επίσης 
τις επιλογές για βοήθεια και τον τρόπο με τον οποίο ο φροντιστής θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
φροντίσει τον εαυτό του/της. 
 

 

Περιγραφή θέματος: Αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας. 
 

Η σταδιακή επιδείνωση της ικανότητας να γίνουν κατανοητοί ή να κατανοούν τους άλλους αποδεικνύεται μια 
από τις πιο αποθαρρυντικές και καταστροφικές συνέπειες της άνοιας που πρέπει να αντιμετωπίσουν τόσο το 
ίδιο το άτομο όσο και τα μέλη της οικογένειας ή οι φροντιστές. Το θέμα παρέχει καλές συμβουλές τόσο για 
λεκτική όσο και για μη λεκτική επικοινωνία. 
 

 

Περιγραφή θέματος: Ανθρωποκεντρική προσέγγιση. 
 

Το θέμα επικεντρώνεται στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση, σύμφωνα με τον Tom Kitwood. Η έμφαση είναι 
στη σχέση μεταξύ του φροντιστή και του ατόμου με άνοια. Ως ανθρώπινα όντα, εξαρτόμαστε από την αμοιβαία 
αναγνώριση, τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη. Αυτές οι ανάγκες δεν εξαφανίζονται επειδή έχει κανείς άνοια, 
αλλά γίνεται δυσκολότερο να τις εκφράσει και να τις ικανοποιήσει. Εναπόκειται στον φροντιστή να έχει 
επίγνωση της σημασίας των βασικών αναγκών. Είναι δουλειά ενός καλού φροντιστή να αποκτήσει 
ψυχολογικές δεξιότητες όπως η άνευ όρων αποδοχή και ενσυναίσθηση, η ζεστασιά και η εγγύτητα. Είναι 
σημαντικό να γνωρίζετε ποιοι είστε και ποιες εμπειρίες έχετε αποκτήσει στο παρελθόν σας. 
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Περιγραφή θέματος: Ζώντας με έναν πάσχοντα από άνοια. 
 

Το θέμα επικεντρώνεται στις ικανότητες και τις γνώσεις που είναι σημαντικές για τη φροντίδα του ατόμου με 
άνοια. Υπάρχει ανάγκη για δεξιότητες και δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας. 
 

 

Περιγραφή θέματος: Άγχος και εξουθένωση που σχετίζονται με την εργασία/φροντίδα. 
 

Περιέχει θεωρητικά εργαλεία και πρακτικές προτάσεις για το πώς οι φροντιστές μπορούν να κατανοήσουν, να 
διαχειριστούν και να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα του άγχους που προκαλείται από την εργασία ή την 
ιδιότητα του φροντιστή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι στον τομέα της υγείας και της 
περίθαλψης που μπορούν να δημιουργήσουν άγχος. 
 

 

Περιγραφή θέματος: Περιβάλλον που σχετίζεται με την άνοια. 
 

Το θέμα αφορά τα πρακτικά μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν και συνεπώς να βελτιώσουν την ποιότητα 
ζωής των ατόμων με άνοια. Αφορά τον καλό φωτισμό, την αντίληψη των χρωμάτων και τη χρήση των εικόνων, 
έτσι ώστε το άτομο με άνοια να μπορεί να δει τι υπάρχει στις ντουλάπες. Επιπλέον, παρέχονται χρήσιμες 
συμβουλές σχετικά με τα τρόφιμα και τα ποτά. 
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Ενότητα 3: Θεραπεία Γνωστικής Διέγερσης (CST) για Άτομα με Άνοια 

 

Περιγραφή θέματος: Τι είναι η Θεραπεία Γνωστικής Διέγερσης (CST); 
 

Ανασκόπηση των αρχών της CST και παρουσίαση άλλων μη φαρμακολογικών μέτρων. Η Θεραπεία Γνωστικής 
Διέγερσης (CST) ορίζεται ως μια ψυχοκοινωνική παρέμβαση που προσφέρει ψυχική διέγερση και ευχάριστες 
δραστηριότητες σε ανθρώπους με άνοια. 
 

 

Περιγραφή θέματος: Δεξιότητες και ικανότητες συντονιστή ομάδας CST. 
 

Λειτουργεί με τις 18 κατευθυντήριες αρχές της CST, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από τους πρωτοπόρους της 
Θεραπείας. Πρέπει να είστε σε θέση να τις κατανοήσετε σαφώς πριν προχωρήσετε στις συνεδρίες και τον 
περαιτέρω σχεδιασμό, καθώς αποτελούν την προϋπόθεση για να μπορέσετε να ηγηθείτε μιας ομάδας. 
 

 

Περιγραφή θέματος: Ανάπτυξη της CST. 
 

Σε αυτό το θέμα, θα μάθετε για το σχεδιασμό της CST, την πιλοτική εφαρμογή, την αξιολόγηση και τα βασικά 
αποτελέσματα. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται με βάση μια βιβλιογραφική έρευνα και τις 14 συνεδρίες που 
χρησιμοποιούνται σε ομαδικές CST, ατομικές CST και εικονικές CST. 
 

 

Περιγραφή θέματος: Περιγραφή: Συνεδρίες CST. 
 

Αυτή η ενότητα σας καθοδηγεί στο πώς να προγραμματίσετε μια συνεδρία και ποιες αρχές ισχύουν. Ο στόχος 
των συνεδριών είναι η οικοδόμηση αυτοπεποίθησης, η βελτίωση των νοητικών ικανοτήτων και της 
κοινωνικοποίησης, η βελτίωση της μάθησης, της σκέψης και της μνήμης και η προώθηση της επίλυσης 
προβλημάτων των ατόμων με ήπιου έως μέτριου βαθμού άνοια. Έχουν σχεδιαστεί για να είναι χαλαρωτικές 
και διασκεδαστικές και να δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μαθαίνουν, να εκφράζουν τις απόψεις 
τους και να συνεργάζονται με τους άλλους σε μια ζεστή ατμόσφαιρα. 
 

 

Περιγραφή θέματος: Αξιολόγηση της CST. 
 

Η ενότητα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο έχει αξιολογηθεί η CST σε διάφορες χώρες και πόσο καλά είναι τα 
στοιχεία για το πρόγραμμα. 
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Περιγραφή θέματος: Τα Αμοιβαία Οφέλη της CST και άλλων παραμέτρων για τα Άτομα με Άνοια 
και τους Φροντιστές τους. 
 

Μια ανασκόπηση των οφελών τόσο για το άτομο με άνοια όσο και για τον φροντιστή, υπογραμμίζοντας ότι το 
πρόγραμμα έχει αποδειχθεί πως γενικά αυξάνει την ευεξία και την επικοινωνία του ατόμου με άνοια. 
 

 

Περιγραφή θέματος: Η προσέγγιση της CST σε διάφορες χώρες. 
 

Αυτό το θέμα περιγράφει την εφαρμογή της CST παγκοσμίως και πώς αυτή μπορεί να προσαρμοστεί σε 
διαφορετικούς πολιτισμούς. 
 

 

Περιγραφή θέματος: Διατήρηση της CST και παρατεταμένη θεραπεία. 
 

Περιγραφή της διατήρησης της CST.  Μετά την αρχική σειρά μαθημάτων CST (συνήθως για 7 εβδομάδες), είναι 
χρήσιμο να προχωρήσουμε στη διατήρηση της Θεραπείας Γνωστικής Διέγερσης. 
 

 

Περιγραφή θέματος: Θεωρητικές και Πρακτικές Ασκήσεις – Ομαδική CST και Ατομική CST. 
 

Αυτό το θέμα επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να μεταφράσει το θεωρητικό μέρος στην πράξη με 
προγραμματισμένες συνεδρίες  Στη βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί πολλά παραδείγματα και δραστηριότητες 
για την ομαδική και την ατομική CST. Εδώ θα παρουσιάσουμε ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα. 
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Ενότητα 4: Περιβάλλον ευαίσθητο στην άνοια 

 

Περιγραφή θέματος: Εισαγωγή στο Φιλικό προς την Άνοια Περιβάλλον. 
 

Ο τρόπος δόμησης και το περιβάλλον μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στην αυτονομία και την ευημερία 
των ανθρώπων ή να τους βοηθήσουν στην προώθηση του μέγιστου βαθμού ανεξαρτησίας, αυτονομίας και 
ευημερίας, μπορούν να αυξήσουν τους περιορισμούς ή να βοηθήσουν στην άρση τους καθώς η νόσος 
εξελίσσεται. 
 

 

Περιγραφή θέματος: Ιστορία και βασικές αρχές ενός φιλικού προς την άνοια περιβάλλοντος. 
 

Το θέμα σχετίζεται με το ιστορικό υπόβαθρο της σκέψης «φιλικό προς την άνοια» και εξετάζει τη σημασία της 
αρχιτεκτονικής, της εσωτερικής διακόσμησης, των αισθητηριακών παραγόντων, όπως το φως, ο ήχος κ.λπ. και 
των κοινωνικών παραγόντων. Αυτά επηρεάζουν τα άτομα με άνοια είτε στερώντας, είτε αξιοποιώντας τις 
ευκαιρίες τους. 
 

 

Περιγραφή θέματος: Βασικές πτυχές του φιλικού προς την άνοια περιβάλλοντος. 
 

Η ενότητα απαριθμεί και εξετάζει 10 βασικά στοιχεία που πρέπει να πληροί ένα φιλικό προς την άνοια 
περιβάλλον ανταποκρινόμενο στις ανθρώπινες ανάγκες και τα γνωστικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά. 
 

 

Περιγραφή θέματος: Σπίτια φιλικά προς την άνοια που δείχνουν «οικεία». 
 

Η ενότητα εξετάζει μια σειρά πρακτικών προτάσεων για αλλαγές στο σπίτι, έτσι ώστε το άτομο με άνοια και ο 
φροντιστής να μην χρειάζεται να αντιμετωπίζουν εμπόδια σε καθημερινή βάση. Κάνοντας το σπίτι φιλικό προς 
την άνοια είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους πάσχοντες και κάνει τη διαφορά στην καθημερινή ζωή τους. 
Ένα άτομο με άνοια θα εκτιμήσει ότι το σπίτι γίνεται λιγότερο πολύπλοκο και δεν είναι περιοριστικό. 
 

 

Περιγραφή θέματος: Καλή πρακτική: ETXEGOXO. 
 

Παρουσιάζει καλά παραδείγματα εσωτερικής διακόσμησης για άτομα με άνοια. 
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Προγραμματισμός των διδακτικών ενοτήτων 1, 2 και 4 

 

Ενότητα 1. 
 

Η ενότητα 1 μπορεί να προγραμματιστεί με τον ακόλουθο τρόπο: 
1. Αυτό το θέμα χαρακτηρίζεται από την αντιμετώπιση πραγματικών ζητημάτων και απαιτεί ατομική 

εμβάθυνση. Επομένως, μπορεί να είναι αποτελεσματικό κάθε μαθητής πρώτα να μελετήσει το υλικό και 
στη συνέχεια να συμμετέχει σε μια ομάδα έως 4 ατόμων, όπου θα ελέγξετε τι έχει κατανοήσει ο κάθε 
ένας για το υλικό. 

2. Οι μαθητές μπορούν μεμονωμένα να εξοικειωθούν με τα επιμέρους θέματα και να τα παρουσιάσουν ο 
ένας στον άλλο σε ομάδες 

3. Οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν τις διαφορετικές λειτουργίες του εγκεφάλου σε έναν Χάρτη 
Εγκεφάλου 

https://www.akademisk.dk/sites/default/files/1%20Hjernekort.pdf 

4. Για την τεκμηρίωση του γραπτού υλικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν βίντεο YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=uZTDon8vBDA 1:14 λεπτά Αγγλικά 

https://www.youtube.com/watch?v=XhDjcQkMKIo 2:15 λεπτά Αγγλικά 

https://www.youtube.com/watch?v=vim3QNdDl64 4:49 λεπτά Αγγλικά 

 

 

Ενότητα 2. 
 

Η ενότητα 2 μπορεί να προγραμματιστεί με τον ακόλουθο τρόπο: 
 

Ειδικά σε σχέση με την ανθρωποκεντρική φροντίδα 

1. Το θέμα αυτό σχετίζεται με διαμόρφωση αντιλήψεων και, ως εκ τούτου, είναι κατάλληλο για συζητήσεις 
και ομαδική εργασία. 
Προϋπόθεση για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στις συζητήσεις είναι, φυσικά, να είστε εξοικειωμένοι 
με το κείμενο. Το κείμενο μπορεί να μελετηθεί ατομικά ή οι μαθητές μπορούν να μελετήσουν τμήματά 
του εναλλάξ. 

2. Συνολικά, είναι απαραίτητο ο μαθητής να κατανοήσει: Την εξίσωση του Kitwood για την άνοια, τι θεωρεί 
ο Kitwood βασικές ανάγκες, τον ορισμό της κακοήθους κοινωνικής ψυχολογίας και τι είναι η θετική 
ατομική εργασία. 

3. Δεδομένου ότι η διδασκαλία είναι διαδικασία επεξεργασίας και διαμόρφωσης αντιλήψεων, είναι 
σημαντικό να υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο για τις συζητήσεις, καθώς διαφορετικά αυτές μπορεί να 
εκτροχιαστούν λόγω διαφωνιών στην ομάδα. 

4. Για την υποστήριξη του γραπτού υλικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν βίντεο YouTube, π.χ. 
https://www.youtube.com/watch?v=8uUiFjTQZdM 25:35 λεπτά Αγγλικά 

https://www.youtube.com/watch?v=8HLEr-zP3fc 6:29 λεπτά Αγγλικά 

https://www.youtube.com/watch?v=CrZXz10FcVM 5:47 λεπτά Αγγλικά 

 

https://www.akademisk.dk/sites/default/files/1%20Hjernekort.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uZTDon8vBDA
https://www.youtube.com/watch?v=XhDjcQkMKIo
https://www.youtube.com/watch?v=vim3QNdDl64
https://www.youtube.com/watch?v=8uUiFjTQZdM
https://www.youtube.com/watch?v=8HLEr-zP3fc
https://www.youtube.com/watch?v=CrZXz10FcVM
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Ειδικά όσον αφορά την επικοινωνία 

1. Είναι πιθανό ότι μεταξύ των συμμετεχόντων υπάρχουν κάποιοι με εμπειρία στο αντικείμενο ή είναι οι 
ίδιοι συγγενείς ατόμων με άνοια. Εάν υπάρχουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγές άντλησης 
γνώσεων σε σχέση με τις δικές τους εμπειρίες. 

2. Το θέμα είναι κατάλληλο τόσο για ομαδική εργασία όσο και για ασκήσεις επικοινωνίας, όπου 
δοκιμάζονται διαφορετικές τεχνικές, π.χ. ενεργητική ακρόαση. 

3. Ομαδική εργασία για την καλή συνεργασία με συγγενείς. 
4. Για την υποστήριξη του γραπτού υλικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν βίντεο YouTube, π.χ. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ndh7E1m6078 2:36 λεπτά Αγγλικά 

https://www.youtube.com/watch?v=CEr-LKlMNE8 1:56 λεπτά Αγγλικά 

https://www.youtube.com/watch?v=o45jM5C__HU 2:04 λεπτά Δανικά 

https://www.youtube.com/watch?v=LrA1hs0095U 30:00 λεπτά Δανικά 

 

Ειδικά γύρω από το φορτίο στον φροντιστή 

1. Εδώ είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι μαθητές ότι συζητείται το μελλοντικό εργασιακό τους 
περιβάλλον. Μιλήστε σε μικρές ομάδες εάν υπάρχει κάποιος που έχει βιώσει άγχος ή υπερκόπωση και 
αξιοποιήστε τις εμπειρίες του. 

2. Κατάλληλο για ομαδική εργασία σε γενικότερο επίπεδο. Τι γίνεται στη χώρα σας; 
3. Για την τεκμηρίωση του γραπτού υλικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν βίντεο YouTube, π.χ.: 

https://www.youtube.com/watch?v=sGT9QuapWLM 23:28 λεπτά Δανικά 

https://www.youtube.com/watch?v=-1kFPnrFxo4 28:39 λεπτά Δανικά 

https://www.youtube.com/watch?v=nnBMjtmV-dM 2:15 λεπτά Αγγλικά 

 

 

Ενότητα 4. 
 

Η ενότητα 4 μπορεί να προγραμματιστεί με τον ακόλουθο τρόπο: 
1. Σε αρκετές χώρες αρχίζουμε να μιλάμε όχι μόνο για ένα φιλικό προς την άνοια περιβάλλον, αλλά και 

για μια φιλική προς την άνοια κοινωνία. Ως εκ τούτου, είναι καλή ιδέα να επεκτείνετε αυτό το θέμα και 
να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο. 

2. Το θέμα είναι κατάλληλο τόσο για ομαδική εργασία όσο και για ατομική εμβάθυνση 

3. Το θέμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί πιο δημιουργικά για τους μαθητές για να «χτίσουν» ένα 
σπίτι ή έναν οίκο ευγηρίας φιλικά προς την άνοια 

4. Για την τεκμηρίωση του γραπτού υλικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν βίντεο YouTube, π.χ.: 
https://www.youtube.com/watch?v=_nJ8uynABkU 3:29 λεπτά Αγγλικά 

https://www.youtube.com/watch?v=794n57R4XDU 2:31 λεπτά Αγγλικά 

https://www.youtube.com/watch?v=_uZbfxBJNNM 2:06 λεπτά Δανικά 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ndh7E1m6078
https://www.youtube.com/watch?v=CEr-LKlMNE8
https://www.youtube.com/watch?v=o45jM5C__HU
https://www.youtube.com/watch?v=LrA1hs0095U
https://www.youtube.com/watch?v=sGT9QuapWLM
https://www.youtube.com/watch?v=-1kFPnrFxo4
https://www.youtube.com/watch?v=nnBMjtmV-dM
https://www.youtube.com/watch?v=_nJ8uynABkU
https://www.youtube.com/watch?v=794n57R4XDU
https://www.youtube.com/watch?v=_uZbfxBJNNM
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Εργασίες 

 

Ενότητα 1. 
 

▪ Πώς μπορείτε εσείς, ως φροντιστής, να βοηθήσετε έναν πολίτη με νόσο Αλτσχάιμερ να αντισταθμίσει 
την εξασθενημένη μνήμη της ήπιας, μέτριας και σοβαρής άνοιας. Εργαστείτε σε ομάδα για να βρείτε 
στρατηγικές που θα αντισταθμίσουν το πρόβλημα και δημιουργήστε μια λίστα την οποία θα 
παρουσιάσετε και εξηγήσετε. Χρησιμοποιήστε το υλικό και το διαδίκτυο 

▪ Ως φροντιστής, πώς μπορείτε να βοηθήσετε έναν πολίτη με άνοια με σωμάτια Lewy να αντισταθμίσει 
τις διαταραχές από τον χώρο και τον προσανατολισμό στην ήπια, μέτρια και σοβαρή άνοια. Εργαστείτε 
σε ομάδα για να βρείτε στρατηγικές που θα αντισταθμίσουν το πρόβλημα και δημιουργήστε μια λίστα 
την οποία θα παρουσιάσετε και εξηγήσετε. Χρησιμοποιήστε το υλικό και το διαδίκτυο 

▪ Πώς μπορείτε, ως φροντιστής, να βοηθήσετε έναν πολίτη με μετωποκροταφική άνοια να αντισταθμίσει 
τις αλλαγές συμπεριφοράς στην ήπια, μέτρια και σοβαρή άνοια. Εργαστείτε σε ομάδα για να βρείτε 
στρατηγικές που θα αντισταθμίσουν το πρόβλημα και δημιουργήστε μια λίστα την οποία θα 
παρουσιάσετε και εξηγήσετε. Χρησιμοποιήστε το υλικό και το διαδίκτυο 

▪ Παιχνίδι ρόλων: Οι μαθητές δείχνουν τα τρία είδη άνοιας μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων και η τάξη 
προσπαθεί να τις αναγνωρίσει ως Αλτσχάιμερ, σωμάτια Lewy ή μετωποκροταφική άνοια 

 

 

Ενότητα 2. 
 

Ειδικά σε σχέση με την ανθρωποκεντρική φροντίδα 

▪ Ομαδική εργασία: Κάντε μια πρόταση για έναν οίκο ευγηρίας που χρησιμοποιεί την ανθρωποκεντρική 
φροντίδα ως θεμελιώδη αξία. Πώς θα πρέπει να είναι διαμορφωμένος ο χώρος, πώς θα πρέπει να 
διακοσμείται και πώς θα πρέπει να προγραμματίζονται οι εργασίες φροντίδας. 

▪ Βρείτε λύσεις για τα δικά σας παραδείγματα με βάση την ανθρωποκεντρική φροντίδα και θυμηθείτε ότι 
σύμφωνα με αυτήν, θα πρέπει πάντα να βλέπετε το πρόβλημα από τη σκοπιά του ατόμου με άνοια. 

 

Ειδικά όσον αφορά την επικοινωνία 

▪ Ασκήσεις ανά δύο άτομα στην ενεργή ακρόαση. Πρώτον, ο συνομιλητής πρέπει να αποσπάται από 
οτιδήποτε είναι δυνατόν, και στη συνέχεια να είναι ενεργός ακροατής. Πώς επιδρούν η κατάσταση 1 και 
η κατάσταση 2, αντίστοιχα, στο άτομο που είναι ο αφηγητής. Μετά από αυτό, συλλογή των στοιχείων 
στην ολομέλεια. 

▪ Ομαδική εργασία για το ποιες ανάγκες έχουν οι συγγενείς και πώς εμείς ως επαγγελματίες μπορούμε 
να τις ικανοποιήσουμε. Συνεδρία ολομέλειας. 

 

Ειδικά γύρω από το φορτίο στον φροντιστή 

▪ Πώς είναι οι συγγενείς;   Εργαστείτε σε ομάδα ή ατομικά για να βρείτε στατιστικά στοιχεία για τη χώρα 
σας 

▪ Δημιουργήστε ένα πρότυπο αποτελεσματικής επικοινωνίας και κάντε μια συμφωνία για το τι και πώς 
θα επικοινωνείτε. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ομάδες και να συζητηθεί στην ολομέλεια. 
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Ενότητα 4. 
 

▪ Ομαδική εργασία γύρω από την ερώτηση: Τι σημαίνει φιλική προς την άνοια κοινωνία;  
Ερευνήστε τι υπάρχει στο διαδίκτυο. Μεταξύ άλλων, οι ΜΚΟ πιστεύουν ότι: 
• Τα άτομα με άνοια πρέπει να ζουν σε μια (τοπική) κοινωνία όπου ικανοποιούνται οι ανάγκες τους, 

ακούγονται οι απόψεις τους και όπου η κοινωνία των πολιτών υποστηρίζει ότι μπορούν να 
συνεχίσουν να ζουν μια ουσιαστική ζωή σε αλληλεπίδραση με την κοινότητα. 

• Τα άτομα με άνοια θα πρέπει να συμμετέχουν στον σχεδιασμό πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, π.χ. 
μέσω ομάδων χρηστών, όταν σχεδιάζεται η πολιτική του Δήμου για την άνοια. 

• Οι θεσμοί, οι πολιτιστικές δραστηριότητες, οι αθλητικοί σύλλογοι κ.λπ. πρέπει να σχεδιάζονται 
έτσι ώστε να υποστηρίζουν την ενεργό συμμετοχή των ατόμων με άνοια. 

• Βλέπε επίσης «Φιλική προς την Άνοια Κοινωνία», Δανική Αρχή Υγείας 2019 https://www.sst.dk/-

/media/Udgivelser/2019/Demensvenligt-samfund/Demensvenligt-samfund---Erfaringer-

eksempler-og-ideer.ashx?la=da&hash=2B01C8576DC679059B2F4D2CE49EF168FA4F5A0D 

 

▪ Ομαδική εργασία για να σχεδιάσετε με δημιουργικό τρόπο τα σπίτια του μέλλοντος που είναι φιλικά 
προς την άνοια. Θα πρέπει να επισημανθεί τι είναι φιλικό προς την άνοια και οι μαθητές μπορούν, για 
παράδειγμα, να κάνουν πινακίδες σε χαρτόνι ή άλλο υλικό ή να χτίσουν με Lego και παρόμοια υλικά. 

▪ Ατομική εργασία: Σκεφτείτε ένα μέρος όπου έχετε εργαστεί. Περιγράψτε το μέρος με βάση το πώς 
διακοσμήθηκε. Αναφέρετε μερικές αλλαγές που θα κάνουν το μέρος πιο φιλικό προς την άνοια. 

 

 

Κοινές ασκήσεις για τις ενότητες 1, 2 και 4 

 

Τα τρία θέματα αφορούν γνώσεις και αντιλήψεις, επομένως έχει απόλυτο νόημα η ομαδική εργασία Οι ομάδες 
μπορούν να επεξεργάζονται η καθεμία τη δική της ενότητα για ένα χρονικό διάστημα και να κάνουν 
παρουσιάσεις η μία στην άλλη στην ολομέλεια. Ομοίως, μπορεί κανείς να ασχοληθεί με τα ελαφρώς ευρύτερα 
θέματα παρακάτω 

1. Πώς επηρεάζουν τα συμπτώματα της άνοιας την ποιότητα ζωής ενός πολίτη; 
2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του να μην έχεις δωμάτιο προσωπικού; Για τους 

κατοίκους, τους συγγενείς και το προσωπικό; 
3. Τι χρειάζεται ο πολίτης με άνοια για να ζήσει μια καλή ζωή με ουσιαστικές δραστηριότητες; 
4. Τι χρειάζονται οι συγγενείς των ατόμων με άνοια; Πώς μπορούμε να τους υποστηρίξουμε και τι 

προσφορές υπάρχουν; 
5. Ποιες δεξιότητες απαιτούνται για την εργασία με άτομα με άνοια; 
 

 

  

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Demensvenligt-samfund/Demensvenligt-samfund---Erfaringer-eksempler-og-ideer.ashx?la=da&hash=2B01C8576DC679059B2F4D2CE49EF168FA4F5A0D
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Demensvenligt-samfund/Demensvenligt-samfund---Erfaringer-eksempler-og-ideer.ashx?la=da&hash=2B01C8576DC679059B2F4D2CE49EF168FA4F5A0D
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Demensvenligt-samfund/Demensvenligt-samfund---Erfaringer-eksempler-og-ideer.ashx?la=da&hash=2B01C8576DC679059B2F4D2CE49EF168FA4F5A0D
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Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας 3. 
 

Η διδασκαλία της ενότητας 3 μπορεί φυσικά να ακολουθήσει τις ίδιες μεθόδους με τις παραπάνω προτάσεις, 
αλλά η εμπειρία μας λέει ότι για να δοκιμάσετε να πραγματοποιήσετε μια συνεδρία, δεν είναι αρκετό να 
γνωρίζετε τη θεωρία. Η ενότητα είναι πολύ κατάλληλη για υποδειγματική διδασκαλία και ως μικτή μάθηση. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για ένα επιτυχημένο μάθημα είναι οι φοιτητές να είναι εξοικειωμένοι με το 
περιεχόμενο των ενοτήτων 1, 2 και 4. 
 

Προετοιμασία 

Το μάθημα απαιτεί αρκετές ώρες, δοκιμάστηκε σε 6 μαθήματα, τα οποία ήταν πολύ λίγα. Θα συνιστούσαμε 
περίπου 18 ώρες κατανεμημένες σε μια εβδομάδα, αλλά και λιγότερες μπορούν να είναι αρκετές 

Πρώτον, ο διδάσκων κάνει μια παρουσίαση βασισμένη στις ενότητες 3.3, 3.5 και 3.7 καθώς μπορεί να είναι 
λίγο πιο δύσκολο να κατανοηθούν, αφού μέρος των θεμάτων αφορά τα στοιχεία του προγράμματος. 
Παρουσιάζει το πρόγραμμα, τι αναμένεται από τους μαθητές και τις απαιτήσεις για την παρουσίαση 

 

Ομαδική εργασία 

Μετά από αυτό, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Οι ομάδες επιτρέπεται να είναι αρκετά μεγάλες, 6 έως 8 
ατόμων, καθώς δύο πρέπει να ενεργούν ως επικεφαλής των ομάδων και οι υπόλοιποι πρέπει να ενεργούν ως 
μέλη τους. Επεξεργάζονται το υλικό εκτός των ενοτήτων 3.3, 3.5 και 3.7 καθώς αυτές παρουσιάζονται από τον 
διδάσκοντα. Το υλικό επεξεργάζεται προκειμένου να προγραμματιστεί μια συνεδρία CST διάρκειας περίπου 
1/2 ώρας 

Οι απαιτήσεις από την ομάδα είναι ότι πρέπει να συμμορφώνονται με τη δομή της CST 

Πρέπει να επιλέξουν διαφορετικές δραστηριότητες σε σχέση με τα 14 θέματα της CST: 
 

▪ Ψυχική διέγερση 

▪ Ανάπτυξη νέων ιδεών, σκέψεων και 
συνδυασμών 

▪ Χρήση του προσανατολισμού με ευαίσθητο 
τρόπο 

▪ Έμφαση στις αντιλήψεις, όχι στα γεγονότα 

▪ Ενσωμάτωση ανάμνησης 

▪ Σωματική κίνηση 

▪ Ερεθίσματα για να βοηθήσετε τη μνήμη 

▪ Συνέχεια και συνέπεια μεταξύ των 
συνεδριών 

▪ Τόνωση της μάθησης και της επικοινωνίας 

▪ Προώθηση της γλώσσας και της συζήτησης 

▪ Ανάπτυξη της ικανότητας καθημερινού 
σχεδιασμού 

▪ Εφαρμογή μιας ανθρωποκεντρικής 
προσέγγισης 

▪ Σεβασμός 

▪ Εμπλοκή 

▪ Συμπερίληψη 

▪ Προσφορά επιλογής δραστηριοτήτων 

▪ Απόλαυση και διασκέδαση 

▪ Μεγιστοποίηση δυναμικού 

▪ Οικοδόμηση/ενίσχυση σχέσεων 

 

Είναι καλή ιδέα οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στο βιβλίο: «Γνωστική Θεραπεία Διέγερσης», Via University 
College, 2021, καθώς παρέχει πολλές πρακτικές προτάσεις σχετικά με τον τρόπο κατασκευής υλικών και τις 
εφαρμογές τους 

Πρέπει να προσπαθήσουν/εξασκηθούν εφαρμόζοντας τις 18 αρχές των συνεδριών στην ομάδα 
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Η ομάδα πρέπει να επιλέξει έναν ή δύο επικεφαλής 

 

Παρουσίαση 

Κάθε ομάδα διεξάγει μια συνεδρία CST και η υπόλοιπη τάξη είναι παρατηρητές. 
Τα σχόλια μπορούν να επικεντρωθούν σε διαφορετικά επιμέρους-στοιχεία. 
Συμμορφώθηκε η ομάδα με τη δομή μιας συνεδρίας; 
Συνάδει η επικοινωνία και η προσέγγιση με τις 18 αρχές; 
Πώς λειτούργησε η ομάδα; 
Τελευταίος γύρος στην ομάδα, πώς ήταν να είσαι ενεργός παίκτης στη συνεδρία; 
 

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι η γνώση της θεωρίας της CST δεν είναι το ίδιο με το να είστε σε 
θέση να ηγηθείτε μιας ομάδας χωρίς προβλήματα. Χρειάζεται εξάσκηση και ενσωμάτωση σχολίων. Κάποιος 
μπορεί να επαναλάβει τις συνεδρίες με άλλους επικεφαλής. Η εξάσκηση οδηγεί στην τελειοποίηση. Έχοντας 
να ηγηθούμε και να παρουσιάσουμε το θέμα και ταυτόχρονα να αφήσουμε τους συμμετέχοντες να συμβάλουν 
και να επηρεάσουν τη συζήτηση, δεν θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να φοβόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα 
διαλείμματα για να δώσουμε χρόνο στα μέλη της ομάδας να ξεκινήσουν. 
 

1. Εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι μαθητές να κατανοήσουν τις 18 αρχές, να τις συζητήσουν και επίσης 
να τις συμπεριλάβουν στην ίδια την ομαδική εργασία.  

2. Για την τεκμηρίωση του γραπτού υλικού στο έργο μπορούν να χρησιμοποιηθούν βίντεο YouTube και 
άλλα γραπτά τεκμήρια π.χ.: 

 

CST: Μια επισκόπηση για τους κλινικούς ιατρούς 12:28 λεπτά. 
https://www.youtube.com/watch?v=kJ813fPeWzA 

Γνωστική Αποκατάσταση και Θεραπεία Γνωστικής Διέγερσης για την άνοια. 47:34 λεπτά  
https://www.youtube.com/watch?v=elqbZM0gXow 

Θεραπεία Γνωστικής Διέγερσης, Βιβλιοθήκη HMP Norwich 3:00 λεπτά. 
https://www.youtube.com/watch?v=OxAxJ4AvaIU 

Εθνικό Κέντρο Γνώσης της Δανίας για την Άνοια: https://videnscenterfordemens.dk/da/kognitiv-

stimulationsterapi 

CST - μια αποτελεσματική μέθοδος στην άνοια v. Annette Johannesen 

https://www.annettejohannesen.dk/107-kognitiv-stimulation-cst.html 

«Γνωστική Θεραπεία Διέγερσης», Via University College, 2021. 
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