2020-1-EL01-KA204-078922

ENGLISH LESSONS WITH THE
USE OF SONGS FOR PEOPLE

WITH MILD CONGNITIVE IMPAIRMENT

Sporočilo za javnost, št. 1 - marec 2021

#songs4care

Nauči se angleščino s petjem: učenje
angleščine z uporabo pesmi za ljudi z
blago kognitivno motnjo
Program “E.L.So.M.C.I”, ki ga financira Erasmus +, predstavlja novo spletno
platformo www.songsforcare.eu. Na spletni strani bomo predstavili cilje
mednarodnega projekta, namenjenega promociji izobraževalnega programa, ki
temelji na inovativnih pristopih poučevanja.

Program E.L.So.M.C.I je zasnovan za ljudi z blago kognitivno
motnjo. Z uporabo metodologije, katere namen je izboljšati
kognitivne sposobnosti, želimo pripomoči, da bi se izognili
poslabšanju stanja.
Projekt se je uradno začel decembra 2020 in bo potekal v 5 partnerskih državah: v Grčiji, Italiji, na Hrvaškem, v Španiji in Sloveniji. Koordinator projekta je
Alzheimer Hellas (Grčija).
Blago kognitivno motnjo lahko štejemo za predklinično stopnjo demence, ki
se pojavlja pri 25,2% ljudi, starejših od 60 let. Tveganje se s starostjo povečuje
in kaže na povezavo s stopnjo izobrazbe in kognitivno rezervo. Znanstveno je
dokazano, da s poseganjem v dejavnike tveganja, na katere lahko vplivamo,
preprečimo napredovanje v demenco.
Učenje tujega jezika je dober kognitivni trening. Ker imajo osebe s kognitivno
motnjo določene težave s spominom in pozornostjo, se z običajnimi metodami poučevanja težko učijo novega tujega jezika.
Za reševanje težav s kognicijo in odpravo učnih ovir v projektu promoviramo
inovativne pristope, ki učence spodbujajo, tako da si snov lažje zapomnijo.
Uporaba pesmi se je že izkazala kot zelo dobra tehnika za učinkovito osvajanje tujega jezika.

www.songsforcare.eu

Alexandra Christakidou (Alzheimer Hellas), strokovnjakinja za teoretično in
uporabno lingvistiko, je dejala: To metodologijo uporabljam že 10 let. Morala
sem jo razviti, ker so bili moji učenci odrasli in so imeli težave s spominom.
Uporabila sem ga tudi v pilotni študiji v Alzheimer Hellas in dobila zelo dobre
rezultate. Nekaj elementov sem si sposodila iz obstoječih inovativnih metod
in pristopov in ustvarila kombinacijo. Kar se je začelo kot eksperiment, se je
izkazalo za zelo dinamičen pristop k osvajanju tujega jezika. Učenci so radi
sodelovali pri pouku, naučili so se novega besedišča, uporabnih stavkov za
komunikacijo in zgradili optimističen pogled na življenje.

V projektu želimo s pripravo metodološkega vodnika in tečaja
za e-učenja za strokovnjake ter z izvedbo delavnic, na katerih
bomo uporabili inovativne metodologije:
1.
2.
3.
4.

izboljšati kognitivne sposobnosti udeležencev;
podpirati učni proces z uporabo pesmi;
vzpodbuditi več pozitivnih čustev in zmanjšati stres;
izboljšati socialno povezanost udeležencev in občutek pripadnosti
skupini;
5. zmanjševati tveganja za Alzheimerjevo demenco;
6. udeležence seznaniti z angleškim jezikom s pomočjo uporabe besednih
zvez, povezanih s komunikacijo in z besednim izražanjem;
7. s prijaznim učnim procesom izboljšati besedišče, slovnico, oblikovanje
stavkov in druge elemente angleškega jezika.
V programu sodelujejo partnerji iz 5 evropskih držav:
Alzheimer Hellas (Grčija) www.alzheimer-hellas.gr
Anziani e non solo (Italija) www.anzianienonsolo.it
Asociación Familiares Alzheimer Valencia (Španija) www.afav.org
Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci (Slovenija) www.spomincica.si
Klinika za psihijatriju Vrapče (Hrvaška) www.bolnica-vrapce.hr

Opombe urednikom:
• Projektni letaki so dostopni v angleščini, grščini, španščini, italijanščini,
hrvaščini in slovenščini. https://www.songsforcare.eu/the-project/
• Če želite izvedeti več o programu E.L.So.M.C.I in se vključiti v dejavnosti,
sledite povezavi https://www.songsforcare.eu
• E.L.So.M.C.I je sofinanciran s strani Evropske Komisije po pogodbi:
2020-1-EL01-KA204-078922
• Za več informacij: info@spomincica.si

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.

