
UČENJE ANGLEŠČINE 
Z UPORABO PESMI 
ZA LJUDI Z BLAGO KOGNITIVNO MOTNJO

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 pomoč pri 
demenci (Slovenija)
www.spomincica.si

Klinika za psihijatriju Vrapče 
(Hrvaška)
www.bolnica-vrapce.hr

NAUČI SE ANGLEŠČINO 

S PETJEM 

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.
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www.songsforcare.eusledi: #songs4care

IZBOLJŠUJEMO POZITIVNO ČUSTVENO 
STANJE IN ZMANJŠUJEMO STRES

MNOGO LJUDI S KOGNITIVNIM UPADOM TRPI 
ZA DEPRESIJO ALI DRUGIMI S STRESOM 

POVEZANIMI TEŽAVAMI

IZBRANE PESMI S POMOČJO POMIRJAJOČE 
GLASBE IN BESEDIL OBLIKUJEJO POZITIVNA 

SPOROČILA IN ČUSTVA IN 
ZMANJŠUJEJO STRES



PROJEKT 
E.L.So.M.C.I je projekt Erasmus +, katerega cilj je 
osebam z blago kognitivno motnjo (MCI) približati in 
jih naučiti angleščino z uporabo pesmi kot glavnega 
orodja.

Za osebe z blago kognitivno motnjo (MCI) je 
pomembno, da izboljšajo svoje kognitivne sposobnosti 
in se s tem izognejo poslabšanju stanja. Učenje tujega 
jezika je dober način za izboljšanje kognicije. Ker 
imajo ljudje s kognitivno motnjo  težave s spominom 
in pozornostjo, običajne učne metode pogosto niso 
primerne za uporabo.

Izkazalo se je, da je uporaba pesmi pri učenju tujih jezikov 
zelo dobra tehnika za učinkovito učenje jezika, hkrati pa 
pomaga pri sprostitvi.

PROJEKT ZA LJUDI Z MCI IMA 
GLAVNE CILJE:

1. Izboljšane kognitivne sposobnosti.
2. S pesmimi podprta podpora za učenje.
3. Več pozitivnih čustev in zmanjšan stres.
4. Izboljšana socialna povezanost udeležencev in občutek 
pripadnosti skupini.
5. Zmanjševanje tveganja za Alzheimerjevo demenco.
6. Učenje angleščine preko fraz, uporabe govora in komunikacije.
7. Preko prijaznega učnega procesa izboljšano besedišče, slovnica, 
sintaksa in drugi elementi angleškega jezika.

NAŠA 
METODOLOGIJA
Pripravili bomo inovativno metodologijo za delavnice, 
metodološke smernice in spletni tečaj za strokovnjake.

Metodologija programa temelji na inovativnih 
pristopih poučevanja z glavnimi poudarki na:

• verbalni komunikaciji
• vzpostavitvi pozitivnega okolja v skupini
• zmanjševanju stresa in učenju po korakih
• učenju na naraven in prijazen način.


