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Πρόγραμμα Erasmus+ Στρατηγικές Συμπράξεις (ΚΑ2-VET / Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης)  

Φορέας χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Ένωση  

Φορέας υλοποίησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Συνολικός προϋπολογισμός  263.139 € 

Προϋπολογισμός Πα.Πελ. 37.971€ 

Διάρκεια 01/09/2020 έως 31/08/2022 (24 μήνες) 
Συνεργαζόμενοι φορείς • Asociación La Bien Pagá Espacio Escénico (Ισπανία) 

• Κοινωνικές Συνετεριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών 
Ομάδων (Ελλάς) 

• CSI: Center For Social Innovation LTD (Κύπρος) 
• All Digital AISBL (Βέλγιο) 

• AEVA: Associacao Para a Educacao e Valorizacao da Regiao 
de Aveiro (Πορτογαλία) 

• Institut Régional d’Insertion Professionnelle et Sociale 
(Γαλλία) 

• IASIS (Ελλάς) 
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠαΠελ Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Ομάδα Έργου  
(Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) 

• Αθανάσιος Κατσής, Καθηγητής – Τμήμα Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

• Αστέριος Τσιάρας, Καθηγητής – Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 
• Ιωάννα Τζαρτζάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια – Τμήμα 

Θεατρικών Σπουδών 

• Χριστίνα Ζώνιου, μέλος ΕΕΠ – Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 
• Μιράντα Βατικιώτη, Υποψήφια Διδάκτωρ – Τμήμα 

Θεατρικών Σπουδών 

Συνοπτική περιγραφή του Έργου Το έργο Rewrite your story έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία ενός πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού ως ολοκληρωμένου οδηγού 
σπουδών συνοδευόμενου από μεθοδολογικά εργαλεία σχετικά με δημιουργικές πρακτικές αφήγησης και τη μεταγωγής τους σε μία 
βεντάλια τεχνών. Το πρόγραμμα έχει ως άμεση ομάδα στόχου φροντιστές/ριες που εργάζονται με άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας 
(έμμεση ομάδα στόχου). Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των φροντιστών/ριών με στοχευμένες αφηγηματικές τεχνικές 
και καλλιτεχνικές πρακτικές που θα εμπλουτίσουν τον τρόπο δουλειάς τους, με απώτερο στόχο να συμβάλουν στην 
(επαν)ενεργοποίηση και κοινωνική επανένταξη των ηλικιωμένων ατόμων. Κατά την πιλοτική φάση, θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα 
140 φροντιστές/ριες που σε πρώτο χρόνο θα μοιραστούν την εμπειρία τους από το πεδίο και στη συνέχεια θα εκπαιδευτούν. Ο τελικός 
οδηγός και η προτεινόμενη μεθοδολογία θα είναι προσβάσιμα σε ένα ευρύ κοινό που εργάζεται σε δομές πάσης φύσεως με 
ηλικιωμένους. Το πρόγραμμα στηρίζεται στη συνεργασία διαφορετικών δομών, οργανισμών και ιδρυμάτων που αφορούν στην τρίτη 
και τέταρτη ηλικία, οργανώνοντας ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ενημέρωσης και υποστήριξης των επαγγελματιών του χώρου και κυρίως 
των τελικών αποδεκτών του εγχειρήματος, των ηλικιωμένων 

Ιστοσελίδα https://restorytocare.eu/ 

Σχετικοί σύνδεσμοι, δημοσιεύματα https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-EL01-KA202-079002 

 


