ΟΙ

ΕΤΑΙΡΟΙ
Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer και
Συγγενών Διαταραχών (Ελλάδα)
www.alzheimer-hellas.gr
Anziani e non solo (Ιταλία)
www.anzianienonsolo.it

ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ
ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ
ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ Ή ΑΓΧΩΔΗ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΘΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΟ
ΑΓΧΟΣ ΤΟΣΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ
ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Asociación Familiares
Alzheimer Valencia (Ισπανία)
www.afav.org
Spominčica – Alzheimer Slovenija
– Slovensko združenje za pomoč pri
demenci (Σλοβενία)
www.spomincica.si
Klinika za psihijatriju Vrapče
(Κροατία)
www.bolnica-vrapce.hr

ΜΑΘΕΤΕ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ
2020-1-EL01-KA204-078922

#songs4care

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΗΠΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

www.songsforcare.eu

Η χρήση των τραγουδιών στα μαθήματα αγγλικών έχει
αποδειχτεί ότι είναι μια πολύ καλή τεχνική για την πιο
αποτελεσματική εκμάθηση της γλώσσας καθώς επίσης
βελτιώνει την ψυχολογία και προσφέρει χαλάρωση.

ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΗΝΔ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΝΑ:

Το E.L.SO.MC.I είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που
στοχεύει στην διδασκαλία Αγγλικών σε ανθρώπους με
Ήπια Νοητική Διαταραχή (ΗΝΔ) μέσα από την χρήση
τραγουδιών ως βασικό εργαλείο εκμάθησης.
Οι άνθρωποι με ΗΝΔ χρειάζονται να βελτιώσουν τις
νοητικές τους ικανότητες με στόχο να αποφύγουν την
επιδείνωση της κατάστασής τους. Το να μαθαίνεις μια
ξένη γλώσσα είναι ένας καλός τρόπος ενδυνάμωσης
των νοητικών λειτουργιών. Ωστόσο, καθώς αυτοί οι
άνθρωποι έχουν προβλήματα μνήμης και μειωμένη
ικανότητα προσοχής, η συμβατικοί τρόποι διδασκαλίας
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

1. Βελτιώσει τις νοητικές λειτουργίες των ασθενών
2. Υποστηρίξει τη διδακτική διαδικασία μέσω της χρήσης
τραγουδιών.
3. Μειώσει το άγχος και να αυξήσει τα θετικά συναισθήματα.
4. Βελτιώσει την κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων και την
αίσθηση ότι ανήκουν σε μια ομάδα.
5. Δράσει προληπτικά απέναντι στη νόσο Alzheimer.
6. Εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με την Αγγλική γλώσσα
χρησιμοποιώντας φράσεις που σχετίζονται με την επικοινωνία και
τη προφορική έκφραση.
7. Βελτιωθεί το λεξιλόγιο, η γραμματική και το συντακτικό των
συμμετεχόντων, καθώς και άλλες πτυχές της Αγγλικής γλώσσας
μέσω μιας ευχάριστης διαδικασίας μάθησης.

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ
Θα δημιουργήσουμε μια καινοτόμα μεθοδολογία
σεμιναρίων/μαθημάτων έναν Οδηγό Μεθοδολογίας
και μια σειρά
e-Learning μαθημάτων για
επαγγελματίες.
Η μεθοδολογία αυτού του εκπαιδευτικού
προγράμματος βασίζεται σε καινοτόμες διδακτικές
προσεγγίσεις που εστιάζουν στην:
• προφορική επικοινωνία
• δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος στην τάξη
• μείωση του άγχους και μεθοδολογία μάθησης με μικρά
βήματα
• εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας με φυσικό και ευχάριστο
τρόπο.

