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Το πρόγραμμα Erasmus+ E.L.So.M.C.I είναι τώρα στο κέντρο της εξέλιξης του. Τους προηγούμενους μήνες, η ομάδα
του έργου ανέπτυξε το υλικό των εργαστήριών καθώς και άλλες δράσεις έλαβαν χώρα.

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Το πρόγραμμα E.L.So.M.C.I 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 τα άτομα με ΗΝΔ θα
συμμετέχουν σε εργαστήρια τα οποία χρησιμοποιούν
καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες που θα τους
βοηθήσουν να μάθουν την Αγγλική γλώσσα.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, η ομάδα του έργου
E.L.So.M.C.I οργάνωσε συνάντηση για την εκπαίδευση
των εκπαιδευτών. Δυστυχώς, λόγω των έκτακτων
συνθηκών και μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού,
δεν κατέστη δυνατή η διοργάνωση μιας συνάντησης με
φυσική παρουσία, έτσι η κοινοπραξία πραγματοποίησε
την συνάντηση διαδικτυακά. Οι βασικοί στόχοι της
εκπαίδευσης ήταν:
- εκπαίδευση στις βασικές γνώσεις και ενδυνάμωση των
δεξιοτήτων των επαγγελματιών που θα εφαρμόσουν τα
εργαστήρια με άτομα με ΗΝΔ.
- εισαγωγικά μαθήματα σε δημιουργικές μεθόδους
εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας και των τραγουδιών
για επαγγελματίες.
- επεξήγηση των διαφορετικών τύπων εργαστηρίων και
του τρόπου εφαρμογής τους.

Τον περασμένο μήνα η κοινοπραξία του έργου
ολοκλήρωσε την προετοιμασία του εκπαιδευτικού
υλικού για τα εργαστήρια το οποίο συμπεριλαμβάνεται
στον Οδηγό Μεθοδολογίας. Αυτός ο Οδηγός περιέχει
όλες τις πληροφορίες και το εκπαιδευτικό υλικό για την
υλοποίηση των εργαστηρίων.
Αυτή τη στιγμή τα εργαστήρια έχουν ήδη ξεκινήσει σε
Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία και Σλοβενία, και θα ξεκινήσουν
και στην Ιταλία τους επόμενους μήνες.

Ο Έλληνας εταίρος (Alzheimer Hellas), υπεύθυνος
για την υλοποίηση των εργαστηρίων, παρουσίασε
λεπτομερώς τον σκοπό των εργαστηρίων, το προφίλ
των συμμετεχόντων και μοιράστηκε πρακτικές
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προσέλκυσης
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συμμετεχόντων και τις διαδικασίες αξιολόγησης.
Σε αυτή την συνάντηση όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία και το υλικό των εργαστηρίων
και ενίσχυσαν τις δεξιότητές τους προκειμένου να υλοποιήσουν τα εργαστήρια. Συνολικά 16 άτομα εκπαιδεύτηκαν και είναι πλέον
έτοιμα να ξεκινήσουν τα εργαστήρια που απευθύνονται σε άτομα με ΗΝΔ.

2η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
Η 2η Διεθνική Συνάντηση με τους εταίρους του έργου οργανώθηκε διαδικτυακά από την Εταιρεία Alzheimer της Βαλένθια στις 7
Σεπτεμβρίου 2021.
Η συνάντηση ξεκίνησε με μια επισκόπηση του έργου, που έγινε από τον συντονιστή, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που
έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και των επερχόμενων εργασιών. Στη συνέχεια, η κοινοπραξία
επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας των εργαστηρίων και των βίντεο που θα χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία
Αγγλικών τραγουδιών και πως αυτά θα εφαρμοστούν. Έπειτα, οι εταίροι συμφώνησαν για τις επικείμενες εργασίες σχετικά με
την ανάπτυξη του μαθήματος e-learning. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες διάδοσης, τη
συζήτηση σχετικά με τη διοικητική και οικονομική διαχείριση, την αξιολόγηση έργων και τα επερχόμενα καθήκοντα και προθεσμίες.

Επόμενα βήματα
Στο επόμενο στάδιο το πρόγραμμα E.L.So.M.C.I θα εστιάσει στην δημιουργία μιας εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και
διαδικτυακών μαθημάτων εκπαίδευσης που θα αναφέρονται στην Ήπια Νοητική Διαταραχή, στις μεθόδους διδασκαλίας Αγγλικών
με την χρήση τραγουδιών και στην εφαρμογή των εργαστηρίων.
Μείνετε συντονισμένοι για νέες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα E.L.So.M.C.I με το να κατεβάσετε το Newsletter!
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα, επισκεφτείτε το https://www.songsforcare.eu
ή ακολουθείστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας το #songs4care #songs4careproject.

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.

