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Volkshochschule im Landkreis Cham,(coordinator)
Germany www.vhs-cham.de
ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa)
Italy www.asev.it
IDEC (AINTEK A.E.)
Greece www.idec.gr

Παροχή γλωσσικής και
διαπολιτισμικής υποστήριξης σε
μετανάστες φροντιστές

IFI (Instituto de Formación Integral, S.L.U.)
Spain www.ifionline.com
LEAP (Language Education & Partnerships Ltd)
UK www.leaponline.eu
Linguapolis (University of Antwerp)
Belgium www.linguapolis.eu

Στοιχεία επικοινωνίας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υλικό
που περιέχεται στο φυλλάδιο Ή οποιοδήποτε άλλο
θέμα που σχετίζεται με το έργο TLC Pack, παρακαλώ
επικοινωνήστε με τον συντονιστή του έργου:

Aleksandra Sikorska

Volkshochschule im Landkreis Cham
Pfarrer-Seidl-Str.1
93413 Cham
Tel. +499971850140 • Fax.+499971850130

Αριθμός έγκρισης έργου:
543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP
Agreement: 2013-4182/001 – 001

www.language-for-caregivers.eu

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν
ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Σχετικά με το έργο TLC Pack

Στρατηγική

Υλικό

Το έργο εστιάζει σε «πηγές επαγγελματικής ορολογίας»
για να υποστηρίξει τους μετανάστες που εργάζονται ή
που φιλοδοξούν να εργαστούν στον τομέα της παροχής
φροντίδας. Έχει διαπιστωθεί ότι αυτή αποτελεί μία από
τις κύριες ευκαιρίες απασχόλησης για τους μετανάστες
σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η εκμάθηση της επαγγελματικής ορολογίας σε
συνδυασμό με την διαπολιτισμική κατανόηση
θα επιτευχθεί μέσω ενός συνδυασμού βίντεο
(διαθέσιμων μέσω ειδικού καναλιού στο You Tube)
και συνοδευτικών πηγών υπό τη μορφή οδηγιών
για καθηγητές και οδηγιών για εκπαιδευόμενους
(ανεξάρτητες μεταξύ τους). Διαδικτυακά διαδραστικά
τεστ θα παρέχονται επίσης στους εκπαιδευόμενους
ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν την πρόοδό τους.
Ένα επιπλέον διαδικτυακό εργαλείο λήψης ήχου και
βίντεο θα είναι διαθέσιμο για τους εκπαιδευτές και
τους εκπαιδευόμενους ώστε να επικοινωνούν μεταξύ
τους και να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της μάθησης.

Το υλικό του TLC Pack θα:
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Εκτός από την υποστήριξη στην εκμάθηση
επαγγελματικής ορολογίας, το έργο επίσης αναγνωρίζει
τη σημασία της ανάπτυξης συμπληρωματικών
διαπολιτισμικών γνώσεων και ιδεών, οι οποίες θα
συμπεριληφθούν στο τελικό πακέτο υλικών. Αυτό το
κομμάτι του πακέτου των υλικών έχει ως στόχο να
αναδείξει το σημείο τομής των καθηκόντων φροντίδας
και μίας σειράς από πολιτιστικές συμβάσεις που
πρέπει να λάβουν υπόψη τις πολιτιστικές αξίες,
πεποιθήσεις και στάσεις τόσο των φροντιστών όσο
και αυτών που δέχονται φροντίδα.

Το TLC Pack θα αναπτυχθεί για τα επίπεδα Α2 έως Β1/
Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για
τις Γλώσσες (CEFR). Είναι το κατάλληλο υλικό για να
συμπληρώσει και να υποστηρίξει την Ολοκληρωμένη
Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL), σε
μαθήματα ξένων γλωσσών που απευθύνονται σε
μετανάστες. Αυτό προϋποθέτει μία βασική κατανόηση
και ένα επίπεδο επάρκειας στη γλώσσα-στόχο, αλλά
ωστόσο για εκείνους που δεν έχουν τα προαπαιτούμενα
προσόντα, υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πηγές.
Το TLC Pack θα αναπτυχθεί, σε έξι γλώσσες
(Ολλανδικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά
και Ισπανικά) με τις εθνικές εκδόσεις να αντανακλούν
συγκεκριμένες εθνικές ανάγκες και σε ένα πλαίσιο
όπου συμβαδίζουν σε μεγάλο βαθμό το θέμα και το
περιεχόμενο.
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βελτιώσει τις γλωσσικές δεξιότητες των
μεταναστών φροντιστών και εκείνων που
σχεδιάζουν να εργαστούν στο εξωτερικό
αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τις πολιτισμικές
διαφορές καθώς θα προωθεί την πολιτισμική
κατανόηση
παρέχει στον χρήστη διαδικτυακές και μη πηγές
και ευκαιρίες μάθησης
είναι κατάλληλο για μαθήματα ξένων γλωσσών
που προσφέρονται από κέντρα γλωσσών,
εταιρείες στελέχωσης και άλλα είδη οργανισμών
για φροντιστές
εντοπίσει τις πολιτισμικές διαφορές στις
συμπεριφορές και τα καθήκοντα στον τομέα της
φροντίδας
παρέχει στους εκπαιδευόμενους διάφορα είδη
ασκήσεων, βίντεο και αρχείων ήχου.

Το TLC Pack μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
διαφορετικές περιστάσεις. Για παράδειγμα, στο χώρο
εργασίας, σε μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης, σε μαθήματα εκμάθησης γλώσσας
ειδικά για φροντιστές, σε γενικά μαθήματα εκμάθησης
γλώσσας και άτυπα όταν ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει
μόνος του.

Ανοιχτό σεμινάριο
Ένα «ανοιχτό σεμινάριο» του TLC Pack θα διεξαχθεί
στη Γερμανία στις αρχές του 2016. Έχει σχεδιαστεί με
τέτοιο τρόπο ώστε να φέρει σε επαφή τους ειδικούς
εμπειρογνώμονες, τους φορείς χάραξης πολιτικής,
τις τοπικές αρχές και τους καθηγητές γλωσσών από
ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό θα πραγματοποιηθεί
επιπρόσθετα σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων
διάχυσης οι οποίες γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του
έργου.

