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NAUČI SE ANGLEŠČINO S PESMIMI: nova
obzorja spodbujanja kognitivnih
sposobnosti

follow: #songs4care

Konzorcij projekta E.L.So.M.C.I. je pripravil nov brezplačen spletni tečaj, namenjen predvsem
osebju, ki se poklicno ukvarja s starejšimi, z osebami z oviranostmi, kognitivnimi težavami, blago
kognitivno motnjo (BKM; Mild Cognitive Impairment – MCI) ali začetno stopnjo demence.

Rezultati Erasmus+ projekta E.L.So.M.C.I. so ciljno usmerjeni v spodbujanje kognitivnih sposobnosti s poučevanjem angleškega jezika. Inovativnost pristopa E.L.So.M.C.I. je v uporabi pesmi kot glavnega orodja za spodbujanje učenja in pomnjenja. Izsledki znanstvenih študij kažejo, da je
učenje tujega jezika uspešen način spodbujanja kognitivnih sposobnosti
pri osebah z blago kognitivno motnjo s ciljem preprečiti ali upočasniti
morebiten proces nadaljnjega kognitivnega upada.
Metodološki vodnik, zasnovan na pristopu grške lingvistke Alexandre Christakidou je na voljo na
spletni strani projekta (povezava: https://www.songsforcare.eu/documents/; vodnik je preveden v
slovenski jezik). Dokument vsebuje natančen opis izvedbe delavnic in potrebnih gradiv za njihovo
izpeljavo.
Partnerji projektna so septembra 2021 uspešno zaključili “trening za trenerje”, v okviru katerega so
pridobili potrebna znanja in se usposobili za izvedbo delavnic v svojem nacionalnem in kulturnem
okolju. V nadaljevanju so partnerji preizkusili program v Grčiji, Hrvaški, Italiji, Sloveniji in Španiji. V
delavnicah pridobljene izkušnje in odzivi uporabnikov so služili za prilagoditev vsebin in gradiv, da
so bolje prilagojena potrebam ciljne skupine.
Julija 2022 so partnerji v okviru projektnega sestanka v mestu Carpi, Italija, predstavili izkušnje
izvedenih pilotnih delavnic, ki je med ciljno skupino vzbudil veliko zanimanja. Predstavili so odzive
in pričevanja o pozitivnih učinkih programa tako na kognitivno stanje udeležencev, kot tudi v smislu izboljšav razpoloženja in socializacije.
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

Konzorcij projekta E.L.So.M.C.I. z veseljem sporoča novico o začetku pilotiranja spletnega tečaja, ki strokovnjakom nudi gradiva, veščine in orodja za
izpeljavo delavnic učenja angleščine s pomočjo pesmi. Brezplačen spletni
tečaj je namenjen vsem, ki se poklicno ali drugače ukvarjajo s starejšimi, z
osebami z oviranostmi, kognitivnimi težavami, blago kognitivno motnjo ali
demenco.
Tečaj je odlična priložnost za brezplačno usposabljanje za strokovnjake po
vsej Evropi, da okrepijo in izboljšajo svoje veščine. Vanj se lahko brezplačno
vpišete z dostopom do platforme za e-učenje preko naslednje povezave:
https://www.songsforcare.eu/learning/
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