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NAUČI SE ANGLEŠČINO S PESMIMI:
Delavnice za ljudi z blago kognitivno motnjo

follow: #songs4care

Cilj projekta Erasmus+ E.L.So.M.C.I je učenje angleščine z uporabo pesmi kot glavnega orodja, prilagojeno za
ljudi z blago kognitivno motnjo (MCI). Učenje tujega jezika je dober način za spodbujanje kognitivnih funkcij,
kar vpliva na upočasnitev kognitivnega upada. Partnerji v E.L.So.M.C.I na delavnicah uporabljajo inovativne
pristope in metodologije, ki bodo udeležencem pomagale bolje razumeti koncepte in pravila angleškega
jezika ter vzpodbujale pomnjenje.

Partner iz Grčije je v sodelovanju z ostalimi projektnimi partnerji pripravil metodološki vodnik za izvedbo delavnic., ki ga je v sodelovanju s partnerji pripravil partner
iz Grčije. Temu je v septembru 2021 sledilo usposabljanje za trenerje, v katero so
bili vključeni sodelavci iz celotnega konzorcija. Ob tej priložnosti so se vsi partnerji lahko seznanili z metodologijo delavnic in gradivi ter pridobili kompetence za
izvajanje delavnic. Vsak partner je nato opravil potrebne prilagoditve za izvajanje
delavnic v lastnem okolju.
Partnerji konzorcija E.L.So.M.C.I so pričeli z izvajanjem delavnic, ki so prilagojene za ljudi z MCI. Vsak partner bo k sodelovanju povabil vsaj 12 oseb, srečanja pa bodo potekala dvakrat tedensko. V tem trenutku so se
delavnice začele v Grčiji, Španiji, na Hrvaškem in v Sloveniji, medtem ko se bodo v Italiji začele v naslednjem
mesecu.
Če želite izvedeti več o programu E.L.So.M.C.I in se vključiti v dejavnosti, sledite povezavi
https://www.songsforcare.eu ali sledite našim objavam na družbenih omrežjih z: #songs4care #songs4careproject.

Opombe urednikom:
E.L.So.M.C.I je sofinanciran s strani Evropske Komisije po pogodbi: 2020-1-EL01-KA204-078922
Za več informacij pišite na: info@spomincica.si
Si desea más información sobre la ejecución del proyecto en España, póngase en contacto con: afav@afav.org

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.

www.songsforcare.eu

