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ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το E.L.So.M.C.I. είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει στην διδασκαλία
Αγγλικών σε ανθρώπους με Ήπια Νοητική Διαταραχή (ΗΝΔ) μέσα από την χρήση
τραγουδιών ως βασικό εργαλείο εκμάθησης.
Οι άνθρωποι με ΗΝΔ χρειάζονται να
βελτιώσουν τις νοητικές τους ικανότητες
με στόχο να αποφύγουν την επιδείνωση
της κατάστασής τους. Η εκμάθηση μιας
ξένης γλώσσας είναι ένας καλός τρόπος
ενδυνάμωσης των νοητικών λειτουργιών.
Ωστόσο, καθώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν
προβλήματα μνήμης και μειωμένη ικανότητα
προσοχής, η συμβατικοί τρόποι διδασκαλίας
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Η χρήση των τραγουδιών στα μαθήματα
αγγλικών έχει αποδειχτεί ότι είναι μια πολύ
καλή τεχνική για την πιο αποτελεσματική
εκμάθηση της γλώσσας καθώς επίσης
βελτιώνει την ψυχολογία και προσφέρει
χαλάρωση.
ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΗΝΔ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΝΑ:
#songs4care

1. Βελτιώσει τις νοητικές λειτουργίες των
ασθενών
2. Υποστηρίξει τη διδακτική διαδικασία
μέσω της χρήσης τραγουδιών.
3. Μειώσει το άγχος και να αυξήσει τα
θετικά συναισθήματα.
4. Βελτιώσει την κοινωνικοποίηση
των συμμετεχόντων και καθώς και
να αναπτυχθεί το κοινό αίσθημα ότι οι
συμμετέχοντες ανήκουν σε μια ομάδα.
5. Δράσει προληπτικά απέναντι στη νόσο
Alzheimer.
6. Εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με την
Αγγλική γλώσσα χρησιμοποιώντας φράσεις
που σχετίζονται με την επικοινωνία και τη
προφορική έκφραση.
7. Βελτιωθεί το λεξιλόγιο, η γραμματική
και το συντακτικό των συμμετεχόντων,
καθώς και άλλες πτυχές της Αγγλικής
γλώσσας μέσω μιας ευχάριστης
διαδικασίας μάθησης.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer
και Συγγενών Διαταραχών (Ελλάδα)
www.alzheimer-hellas.gr
Anziani e non solo (Ιταλία)
www.anzianienonsolo.it
Asociación Familiares
Alzheimer Valencia (Ισπανία)
https://www.afav.org
Spominčica (Σλοβενία)
http://www.spomincica.si
Klinika za psihijatriju Vrapce (Κροατία)
http://bolnica-vrapce.hr
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WEBSITES ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1η ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ON LINE

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα E.L.
SO.MC.I μπείτε στον σύνδεσμο https://www.songsforcare.eu

Η 1η συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε on line, λόγω
του Covid19, στις 25 Νοεμβρίου 2020.
Η συνάντηση αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για τους εταίρους
να γνωριστούν μεταξύ τους, παρουσιάζοντας ο καθένας τον
οργανισμό του.
Επίσης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα
για το έργο: βασικοί άξονες και ανάγκες, στόχοι, προβλήματα,
καινοτόμος προσέγγιση, αποτελέσματα του έργου και κατανομή
των δραστηριοτήτων.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εμπλεκόμενοι εταίροι
συζήτησαν τις επόμενες δράσεις και συμφώνησαν για τα
επόμενα βήματα σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα και
προγραμματισμό του έργου.

Ο ιστότοπος εξυπηρετεί τους στόχους ενός διακρατικού έργου
που έχει σχεδιαστεί για την προώθηση ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος που βασίζεται σε καινοτόμες διδακτικές
προσεγγίσεις.
Τα φυλλάδια του έργου είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά, Ελληνικά,
Ισπανικά, Ιταλικά, Κροάτικα και Σλοβένικα: https://www.songsforcare.eu/the-project/

IO1 ΚΑΙ IO3- ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΚΑΙ ΝΈΑ ΒΉΜΑΤΑ
Αυτή τη στιγμή, το έργο έχει εισέλθει στην πρώτη φάση υλοποίησης του, και έχει ως στόχο να δημιουργήσει:
- Έναν Οδηγό Μεθοδολογίας για τα σεμινάρια(IO 1.1)
- Μια σειρά σεμιναρίων για την εκμάθηση Αγγλικών, που απευθύνονται σε άτομα με ήπια νοητική διαταραχή (MMSE μεταξύ 28 και
24) (IO 1.2)
- Συν-δημιουργία Οδηγού Μεθοδολογίας και Εκπαίδευση για εκπαιδευτές μέσω MOOC (IO3)
Ο Οδηγός Μεθοδολογίας 1.1 είναι ένα έγγραφο που παρέχει στους εκπαιδευτές κατευθυντήριες γραμμές για τη διδασκαλία γλωσσών
που εστιάζουν στα Αγγλικά (για τους μαθητές) και την προετοιμασία και τον σχεδιασμό του μαθήματος. Ο Οδηγός Μεθοδολογίας θα
περιλαμβάνει δύο είδη εκπαιδευτικού υλικού, ένα για τους συμμετέχοντες-μαθητές και ένα για τους επαγγελματίες (εκπαιδευτές).
Όσον αφορά τα εργαστήρια, πιθανότατα θα δημιουργήσουμε 2 ομάδες (“A” και “B”) έχοντας ως κριτήριο το επίπεδο προηγούμενης
γνώσης Αγγλικών (“A”: χωρίς γνώση και “B”: με γνώση). Η ομάδα “Α” θα αρχίσει από το να μαθαίνει το αλφάβητο.

Αυτή η δημοσίευση που σχετίζεται με το πρόγραμμα, δημιουργήθηκε από τους συμμετέχοντες οργανισμούς του έργου σε οποιαδήποτε μορφή και χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο, και
αντανακλά μόνο την οπτική των συγγραφέων και η Εθνική Αρχή (ΙΚΥ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε πληροφορία περιέχουν.

