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ENGLISH LESSONS WITH THE
USE OF SONGS FOR PEOPLE

WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ #3 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

EKΜΑΘΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ: ΤΟ ΝΈΟ ΣΎΝΟΡΟ ΤΗΣ
ΝΟΗΤΙΚΉΣ ΔΙΈΓΕΡΣΗΣ

follow: #songs4care

Η κοινοπραξία του έργου E.L.So.M.C.I. εγκαινιάζει το νέο της δωρεάν διαδικτυακό κύκλο
μαθημάτων που απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται με ηλικιωμένους, άτομα με
αναπηρίες, νοητικά ελλείμματα, ΗΝΔ (Ήπια Νοητική Διαταραχή) ή ήπια άνοια.

Τα αποτελέσματα του έργου E.L.So.M.C.I. του προγράμματος Erasmus+ στοχεύουν
συγκεκριμένα στην τόνωση των νοητικών λειτουργιών μέσω μαθημάτων Αγγλικής
Γλώσσας, δηλαδή μιας καινοτόμου προσέγγισης που βασίζεται στη χρήση τραγουδιών
ως το κύριο εργαλείο για την προώθηση της απομνημόνευσης και της μάθησης.
Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας μπορεί να
είναι ένας καλός τρόπος για την τόνωση των νοητικών λειτουργιών των ατόμων με
ΗΝΔ προκειμένου να αποτραπεί ή να καθυστερήσει μια πιθανή διαδικασία νοητικής
έκπτωσης.
Ο Οδηγός Μεθοδολογίας που βασίζεται στην προσέγγιση που ανέπτυξε η Ελληνίδα γλωσσολόγος
Αλεξάνδρα Χρηστακίδου μπορεί να κατεβεί διαδικτυακά (σύνδεσμος: https://www.songsforcare.eu/documents/). Το έγγραφο περιέχει ακριβή περιγραφή των σεμιναρίων και των υλικών που απαιτούνται για την
υλοποίησή τους.
Τον Σεπτέμβριο του 2021, οι συνεργάτες του έργου E.L.So.M.C.I. ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις
δραστηριότητες «κατάρτιση για εκπαιδευτές», μέσω των οποίων οι συμμετέχοντες μπορούσαν να
αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την υλοποίηση των εργαστηρίων στα δικά τους εθνικά
πλαίσια. Στη συνέχεια, δοκιμάστηκαν τάξεις στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κροατία και τη
Σλοβενία, οι πειραματισμοί αυτοί επέτρεψαν να γίνουν οι απαιτούμενες προσαρμογές στα υλικά που
υιοθετήθηκαν, ώστε να γίνουν πιο κατάλληλα για τα χαρακτηριστικά κάθε ομάδας στόχου.
Με την ευκαιρία της 4ης Διεθνικής Συνάντησης του έργου, που πραγματοποιήθηκε στο Carpi τον Ιούλιο
του 2022, οι εταίροι μοιράστηκαν τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής, φέρνοντας διάφορες
μαρτυρίες και σχόλια σχετικά με τα θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν όχι μόνο από την άποψη
της τόνωσης των νοητικών λειτουργιών αλλά και από την άποψη της βελτίωσης τη διάθεση και την
κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των
συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

www.songsforcare.eu

Η κοινοπραξία του έργου E.L.So.M.C.I είναι τώρα στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσει την έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής του διαδικτυακού κύκλου
μαθημάτων, ο οποίος παρέχει στους επαγγελματίες τα υλικά, τις δεξιότητες και τα
εργαλεία που απαιτούνται για την αναπαραγωγή και υλοποίηση των εργαστηρίων των
μαθημάτων αγγλικών με τη χρήση τραγουδιών, στα πλαίσια των οργανισμών τους. Ο
δωρεάν διαδικτυακός κύκλος μαθημάτων απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες
που εργάζονται με άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, άτομα με νοητικά ελλείμματα,
άτομα με ΗΝΔ ή ήπια άνοια.
Ο κύκλος μαθημάτων είναι μια εξαιρετική ευκαιρία δωρεάν κατάρτισης για
επαγγελματίες σε όλη την Ευρώπη για να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τις
δεξιότητές τους. Γίνεται δωρεάν εγγραφή με πρόσβαση στην πλατφόρμα e-learning
μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
https://www.songsforcare.eu/learning/
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο και τα επόμενα βήματα, μπορείτε να
επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://www.songsforcare.eu ή να μας ακολουθήσετε στα
πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα με το #songs4care #songs4careproject.
Σημείωση προς τους συντάκτες:
Το E.L.So.M.C.I. συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της
συμφωνίας 2020-1-EL01-KA204-078922.
Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του έργου στην
Ελλάδα επικοινωνήστε με την Αλεξάνδρα Χρηστακίδου (alexchristakidou1@gmail.
com) ή τη Μαρίνα Μακρή (makrimarina@yahoo.gr).

