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ENGLISH LESSONS WITH THE
USE OF SONGS FOR PEOPLE

WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ #2, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ: Έναρξη εργαστηρίων για άτομα
με Ήπια Νοητική Διαταραχή

follow: #songs4care

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. Η
εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι ένας καλός τρόπος ενδυνάμωσης των νοητικών λειτουργιών. Για
να γίνει αυτό πράξη η ομάδα του έργου E.L.So.M.C.I θα χρησιμοποιήσει καινοτόμες προσεγγίσεις και
μεθοδολογίες που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες και τους
κανόνες της αγγλικής γλώσσας καθώς επίσης θα διευκολύνουν την απομνημόνευση.

Έπειτα από την δημιουργία του Οδηγού Μεθοδολογίας των εργαστηρίων από τον Έλληνα
εταίρο (Alzheimer Hellas), τον Σεπτέμβρη του 2021 ακολούθησε η εκπαίδευση των
εκπαιδευτών με την συμμετοχή ολόκληρης της κοινοπραξίας του έργου. Είχαν την ευκαιρία
όλοι οι εταίροι να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία και το υλικό των εργαστηρίων και να
καλλιέργησαν δεξιότητες που θα τους είναι απαραίτητες για την υλοποίηση εργαστηρίων.
Κάθε εταίρος του έργου έκανε έπειτα όλες τις απαραίτητες προσαρμογές για να εφαρμόσει
τα εργαστήρια στην δική του χώρα.
Η ομάδα του έργου E.L.So.M.C.I είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη των εργαστηρίων
για τα άτομα με ΗΝΔ. Κάθε εταίρος θα συμπεριλάβει τουλάχιστον 12 άτομα με ΗΝΔ και οι συναντήσεις θα
γίνονται δύο φορές την εβδομάδα.
Αυτή τη στιγμή τα εργαστήρια έχουν ήδη ξεκινήσει σε Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία και Σλοβενία, και θα
ξεκινήσουν και στην Ιταλία τους επόμενους μήνες.
Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα E.L.SO.MC.I και να πάρετε μέρος στις
δράσεις, μπείτε τον σύνδεσμο https://www.songsforcare.eu ή ακολουθείστε μας στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης χρησιμοποιώντας το #songs4care #songs4careproject.

Σημειώσεις από τον εκδότη:
Το E.L.SO.MC.I είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την Σύμβαση: 2020-1-EL01KA204-078922
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους: Μαρίνα Μακρή marinamakri@yahoo.gr, Αλεξάνδρα
Χρηστακίδου alexchristakidou1@gmail.com

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.

www.songsforcare.eu

