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Erasmus+ projekt E.L.So.M.C.I je v osrednji fazi izvajanja. Projektni konzorcij se je v preteklih mesecih ukvarjal
z razvojem projektnih gradiv in izpeljal veliko aktivnosti.

METODOLOŠKI VODNIK
Projekt E.L.So.M.C.I je namenjen poučevanju angleščine
ljudi z blago kognitivno motnjo (MCI) z uporabo pesmi kot
glavnega orodja. Učenje tujega jezika je dober način za
spodbujanje kognitivnih funkcij, ki vplivajo na upočasnjevanje kognitivnega upada. Za pomoč pri učenju angleščine,
bodo ljudje z MCI vključeni v delavnice, ki jim bodo z uporabo inovativnih pristopov in metodologij pomagale pri
učenju.
V preteklem mesecu je konzorcij zaključil s pripravo gradiv za delavnice, te so bile vključene v Metodološki vodnik.
Vodnik vključuje pomembne informacije in izobraževalna
gradiva za izvedbo delavnic. Delavnice so se že začele v
Grčiji, Španiji, na Hrvaškem in v Sloveniji, medtem ko se
bodo v Italiji začele v naslednjem mesecu.

• usposabljanje in krepitev znanja in spretnosti strokovnjakov za izvedbo delavnic z ljudmi z blago kognitivno
motnjo;
• uvajanje strokovnjakov v metodologijo ustvarjalnega
učenja angleškega jezika in pesmi;
• razlaga različnih vrst delavnic in kako jih izvajati.
Grški partner, odgovoren za izvajanje delavnic, je podrobno predstavil namen delavnic, profil udeležencev in podal
praktične informacije o postopku vključevanja udeležencev ter o postopkih ocenjevanja. Ob tej priložnosti so se
vsi udeleženci lahko seznanili z metodologijo delavnic in
materiali ter pridobili kompetence za izvedbo delavnic. Ob
koncu dneva je bilo usposobljenih 16 trenerjev, ki že izvajajo delavnice z ljudmi z blago kognitivno motnjo.

USPOSABLJANJE TRENERJEV
Konzorcij E.L.So.M.C.I je 6. septembra 2021 organiziral
usposabljanje za trenerje (učitelje – izvajalce programa).
Zaradi negotovosti, ki jo je povzročil virus covid-19, žal ni
bilo mogoče organizirati fizičnega srečanja, in se je konzorcij srečal na daljavo. Glavni cilji usposabljanja so bili:
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DRUGO SREČANJE PARTNERJEV PROJEKTA
7. septembra 2021 je Alzheimer Valencia preko spleta organiziral drugo srečanje partnerjev projekta. Srečanje se je začelo s pregledom
poteka projekta, ki ga je opravil koordinator, vključno z doseženimi rezultati, pričakovanimi rezultati in prihajajočimi nalogami. Potem se
je konzorcij osredotočil na razvoj metodologije delavnic in videoposnetkov, ki se bodo uporabljali za poučevanje z angleškimi pesmimi.
Po tem so se partnerji dogovorili o nalogah glede razvoja e- tečaja učenja. Srečanje se je končalo z posodobitvijo dejavnosti razširjanja,
razpravo o administrativnem in finančnem stanju projekta, vrednotenjem projekta ter prihajajočimi nalogami in roki.

Naslednji koraki
Naslednji koraki projekta E.L.So.M.C.I so osredotočeni na oblikovanje platforme za e-učenje in spletnega tečaja usposabljanja o blagi
kognitivni motnji, ter izvedbi delavnic za poučevanje angleščine z uporabo pesmi.
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.

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.

