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O PROJEKTU
E.L.So.M.C.I. je projekt Erasmus +, katerega cilj je poučevanje angleščine za ljudi z blagimi
kognitivnimi motnjami (M.C.I.) z uporabo pesmi kot glavnega orodja.
Za osebe, ki imajo težave zaradi M.C.I., je pomembno, da izboljšujejo svoje kognitivne
sposobnosti, da bi se izognili poslabšanju njihovega stanja. Učenje tujega jezika je dobra
vadba za kognitivne sposobnosti. Osebe s kognitivnimi težavami se pogosto soočajo s
težavami, kot so pomanjkanje spomina in pomanjkanje pozornosti, zato je običajne učne
metode težje uporabljati pri osvajanju novih znanj.
Uporaba pesmi pri pouku tujih jezikov se je izkazala za zelo dobro tehniko, ki omogoča
učinkovitejše osvajanje jezika, hkrati pa tudi za boljše počutje udeležencev in sprostitev.
ZA OSEBE Z MCI ŽELIMO V PROJEKTU DOSEČI:
1. Izboljšati kognitivne sposobnosti udeležencev;
2. Podpirati učni proces z uporabo pesmi;
3. Vzpodbuditi več pozitivnih čustev in zmanjšati stres;
4. Izboljšati socialno povezanost udeležencev in občutek pripadnosti skupini;
5. Zmanjševati tveganja za Alzheimerjevo demenco;
6. Udeležence seznaniti z angleškim jezikom s pomočjo uporabe besednih zvez, povezanih s
komunikacijo in z besednim izražanjem;
7. S prijaznim učnim procesom izboljšati besedišče, slovnico, oblikovanje stavkov in druge
elemente angleškega jezika.

SPLETNA STRAN IN KOMUNIKCAIJA
Projekt "E.L.SO.M.C.I", ki ga financira Erasmus +, je odprl novo spletno stran
https://www.songsforcare.eu

Na spletni strani lahko najdete predstavitev ciljev projekta Namenjena je promociji
izobraževalnega kurikuluma, ki temelji na inovativnih pristopih poučevanja.
Projektne brošure so dostopne na https://www.songsforcare.eu/the-project/ v Angleščini,
Hrvaščini, Španščini, Grščini, Italijanščini In Slovenščini.

PARTNERJI
Alzheimer Hellas (Grčija) www.alzheimer-hellas.gr
Anziani e non solo (Italija) www.anzianienonsolo.it
Asociación Familiares Alzheimer Valencia (Španija) www.afav.org
Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč̌ pri demenci (Slovenija)
www.spomincica.si
Klinika za psihijatriju Vrapče (Hrvaška) www.bolnica-vrapce.hr

PRIČETEK PROJEKTA on line
Prvo srečanje partnerjev je bilo 25. novembra 2020 preko spleta zaradi izrednih stanj
korona virusa.
Na srečanju so se projektni partnerji med seboj spoznali in predstavili svoje organizacije.
Partnerji so tudi imeli priložnost izvedeti več o projektu: ozadje, opredelitev ciljno
usmerjenih problemov, predstavitev inovativni pristopov, diskusija o predvidenih rezultatih
projekta ter razporeditev dejavnosti.
Med srečanjem so vključeni partnerji razpravljali o prihajajočih nalogah in se dogovorili o
nadaljnjih korakih, ki jih je treba izvesti v skladu z delovnim načrtom projekta.

IO1 in IO3- pregled in naslednji koraki
V tem trenutku je projekt vstopil v prvo operativno fazo, katere cilj je:
-

Metodološke smernice za delavnice (IO 1.1)
Več delavnic za učenje angleščine, za ljudi z blagimi kognitivnimi težavami (IO 1.2)
So-ustvarjanje metodoloških smernic in aktivnosti za udeležence (IO3)

Metodološke smernice 1.1 so dokument, ki bo trenerjem v pomoč pri poučevanju jezika.
Dokument se osredotoča na sporazumevanje v angleščini (za učence) in pripravo učnega
načrta za vsako učno uro. Metodološke smernice bodo vsebovale dve vrsti gradiva: gradivo
za udeležence (učence) in gradivo za strokovnjake (trenerje).
Glede delavnic bomo verjetno ustvarili dve skupini ("A" in "B"), pri čemer bomo kot merilo
uporabili raven predhodnega znanja angleščine ("A": brez znanja in "B": z znanjem). Skupina
"A" se bo začela učiti po abecedi.

Ta publikacija projekta se lahko uporablja posamezno ali kot celota in odraža samo stališče
avtorjev, kar pomeni, da Nacionalna agencija in Evropska komisija ne odgovarjata za morebitno
uporabo informacij, ki jih vsebuje.

