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Η παραγωγή των βίντεο σε πλήρη 
εξέλιξη
Στο επίκεντρο του έργου TLC Pack βρίσκονται 
30 βίντεο εκμάθησης ξένων γλωσσών με στόχο 
μετανάστες, που είτε εργάζονται ήδη, είτε 
φιλοδοξούν να εργαστούν στον τομέα παροχής 
φροντίδας. Τα υλικά παράγονται στις έξι γλώσσες 
των εταίρων του έργου: Ολλανδικά, Αγγλικά, 
Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Ισπανικά

Τα 30 βίντεο, συν ένα πρόσθετο για διαπολιτισμικά 
θέματα, συνοδεύονται από δραστηριότητες για τον 
εκπαιδευόμενο σε τάξη ή για αυτο-μελέτη. Είναι 
όλα  διαθέσιμα στους εκπαιδευόμενους δωρεάν 
για online και offline χρήση.

Από τον Ιούλιο του 2014 οι εταίροι του έργου 
εργάζονται για την πρώτη φάση της παραγωγής 
των βίντεο, με κάθε εταίρο να αναλαμβάνει την 
παραγωγή 5 βίντεο, σε θέματα από τις 6 θεματικές 
ενότητες του έργου:

Επικοινωνία
Καθημερινές ασχολίες

Γεύματα
Δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο

Υγεία
Μετα-νοσοκομειακή περίθαλψη

Όλα τα βίντεο παρέχουν προαιρετικά υπότιτλους, 
προσφέροντας ευελιξία στους εκπαιδευτές και 
τους εκπαιδευόμενους, ανάλογα με τις ανάγκες 
του εκπαιδευομένου.

Η πιλοτική δοκιμή των βίντεο με εκπαιδευόμενους, 
εκπαιδευτές και επαγγελματίες παροχής φροντίδας 
πλησιάζει στο τέλος της, το οποίο οδηγεί την 
ομάδα στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξης, την 
παραγωγή και τη δοκιμή νέων εκπαιδευτικών 
ενοτήτων και βίντεο.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του TLC Pack για να 
πάρετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο 
και για να μάθετε πώς μπορείτε να συμμετέχετε.

Μπορείτε επίσης να δείτε τα πιλοτικά βίντεο στο:

www.language-for-caregivers.eu/pilot_
videos.html

Γυρίσματα με την Βελγική Διεθνή Ακαδημία Κινηματογράφου 
και Τηλεόρασης (AIFT) από τον εταίρο Linguapolis, Βέλγιο

www.language-for-caregivers.eu

Μια σκηνή από την εκπαιδευτική ενότητα «Επικοινωνία» που 
γυρίστηκε από την Volkshochschule im Landkreis Cham e.V, 
Γερμανία



Ιστορίες από την παραγωγή των βίντεο

Η ομάδα της Linguapolis στο Βέλγιο 
δημιούργησε τα πρώτα βίντεο για την ενότητα 
«Καθημερινές ασχολίες», με τη στήριξη της 
Διεθνούς Ακαδημίας Κινηματογράφου και 
Τηλεόρασης (AIFT) στην Αμβέρσα. Οι κύριοι 
χαρακτήρες των βίντεο ενσαρκώθηκαν από τρία 
άτομα  άνω των 75 ετών που διαμένουν σε κέντρο 
φροντίδας ηλικιωμένων.

Τα βίντεο γυρίστηκαν στο κέντρο φροντίδας 
Gitschotelhof (Zorgbedrijf), όπου το συνεργείο του 
TLC Pack έτυχε θερμής υποδοχής τόσο από τους 
ενοίκους όσο και από τους φροντιστές.

Ο εταίρος από το Ηνωμένο Βασιλείο LEAP 
επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη της ενότητας 
«Δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο», τα βίντεο 
που δημιούργησε εστιάζουν σε ένα φροντιστή 
που οργανώνει μια τοπική επίσκεψη για τους 
ηλικιωμένους μιας μονάδας φροντίδας, δείχνει σε 
έναν ηλικιωμένο απλές ασκήσεις εκγύμνασης, δείχνει 
σε έναν ηλικιωμένο πώς να φτιάχνει χειροτεχνίες, 
συνοδεύει έναν ηλικιωμένο σε έναν περίπατο και 
συνομιλεί με έναν ηλικιωμένο για τη ζωή του.

Κατά την παραγωγή των βίντεο της ενότητας 
«Μετα-νοσοκομειακή περίθαλψη» ο Ιταλός 

εταίρος ASEV εμπιστεύτηκε το ταλέντο των 
υπαλλήλων του στο ρόλο των 

διαφόρων χαρακτήρων. Οι 
οποίοι έστω και για λίγο, 

κατά τη διάρκεια της 
παραγωγής, ένοιωσαν τι 
σημαίνει να είσαι σταρ του 
κινηματογράφου.

www.language-for-caregivers.eu

 

Ως μέρος της πιλοτικής δοκιμής του TLC Pack 
διοργανώθηκε ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο με 
την επωνυμία «TLC Pack εκπαιδευτικό υλικό για 
εκπαιδευτές», το οποίο πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία του Instituto do Formación Integral 
(IFI) στη Μαδρίτη.  Παραβρέθηκαν επαγγελματίες 
από διάφορους οργανισμούς που συνεργάζονται 
με μετανάστες.

Παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες βίντεο 
και διδακτικό υλικό που σχετίζονται με τις 
καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων που 
εργάζονται ως φροντιστές. Μετά τη συζήτηση που 
ακολούθησε γύρω από την αποτελεσματικότητα 
των εκπαιδευτικών υλικών, οι συμμετέχοντες 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το υλικό είναι 
ελκυστικό τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για 
τους εκπαιδευόμενους.

O εταίρος IDEC Α.Ε. από την Ελλάδα έχει 
αναπτύξει την ενότητα «Γεύματα». Σε αυτή 
την εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνονται τα 
επιμέρους θέματα: λίστα με ψώνια, μικρογεύματα, 
επίσκεψη σε εστιατόριο, σερβίρισμα φαγητού, 
δείπνο. Όπως συμβαίνει με όλες τις ενότητες κατά 
την πιλοτική φάση, γίνεται δοκιμή με μετανάστες 
που εργάζονται ήδη ή σκοπεύουν να εργαστούν 
στον τομέα της παροχής φροντίδας.

Μια σκηνή από τα γυρίσματα της ενότητας «Δραστηριότητες 
στον ελεύθερο χρόνο» που γυρίστηκαν από τον εταίρο 
Language Education & Partnerships από το Ηνωμένο Βασίλειο

Οι συμμετέχοντες του εκπαιδευτικού εργαστηρίου «TLC Pack 
εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτές» που πραγματοποιήθηκε 
στη Μαδρίτη



Δραστηριότητες διάχυσης
Ηνωμένο Βασίλειο: Η LEAP  φιλοξένησε ένα 
περίπτερο στο συνέδριο διάχυσης του Erasmus+ 
στο Μπέρμιγχαμ, με το έργο TLC Pack να αποτελεί 
το κεντρικό θέμα του περιπτέρου. Τα μέλη της 
ομάδας ήταν σε θέση να μοιραστούν πληροφορίες 
σχετικά με το έργο με τους συμμετέχοντες του 
συνεδρίου, καθώς και να μιλήσουν γι’ αυτό, σε 
δύο από τις προγραμματισμένες συνεδρίες. Η 
εκδήλωση προσέλκυσε περίπου 300 επισκέπτες, 
πολλοί από τους οποίους εκπροσωπούν 
οργανισμούς γλωσσών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Γερμανία: Η ετήσια εκδήλωση EXPOLINGUA 
στο Βερολίνο πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 
Νοεμβρίου και το TLC Pack ήταν εκεί. Σχεδόν 10.000 
άνθρωποι συμμετείχαν στη διήμερη εκδήλωση. 
Η Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. 
παρουσίασε το έργο κατά τη διάρκεια της έκθεσης, 
όπου οι επισκέπτες του περιπτέρου ήταν σε θέση 
να μάθουν περισσότερα σχετικά με το έργο.

Το συντονιστής εταίρος διοργάνωσε ένα 
εργαστήριο για  πάνω από 30 εκπαιδευτικούς, 
εκπαιδευτές εκπαιδευτών, σπουδαστές ξένων 
γλωσσών και λάτρεις των γλωσσών, για να 
παρουσιάσει το έργο TLC Pack.

ΙΤΑΛΙΑ: Τον Οκτώβριο  η ASEV φιλοξένησε στα 
γραφεία της μια ανοιχτή μέρα για τα ευρωπαϊκά 
σχέδια για να επιδείξει την δουλειά της σε διεθνές 
επίπεδο. Ένας ειδικός χώρος χορηγήθηκε για την 
προώθηση του έργου TLC Pack.

 
Ισπανία: φείς επαγγελματίες και άνεργοΤον 
Ιανουάριο του 2015 η IFI πραγματοποίησε ένα 
συνέδριο, με τίτλο «Ευρωπαϊκά έργα: προκλήσεις 
και ευκαιρίες»,  όπου παρουσίασε το έργο 
TLC Pack. Το συνέδριο φιλοξενήθηκε από την 
Confederacion de Empresarios de Madrid (CEIM), 
μια ένωση επιχειρήσεων η οποία προσέφερε 
υποστήριξη για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Πάνω από 45 ενδιαφερόμενοι παραβρέθηκαν από 
επιχειρηματικές ενώσεις, Κέντρα Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων, συλλόγους μεταναστών, ιδρύματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ΜΚΟ, μικρές επιχειρήσεις, καθώς και μεμονωμένοι 
εκπαιδευτικοί, συναι.

Η συνάντηση των εταίρων του TLC 
Pack στη Μαδρίτη  
Ιανουάριος 2015

Εκπρόσωποι από τους έξι εταίρους του TLC 
Pack συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του Instituto 
do Formación Integral (IFI) στη Μαδρίτη για την 
τρίτη συνάντηση του έργου. Το επίκεντρο της 
συνάντησης ήταν η ανασκόπηση και αξιολόγηση 
του πρώτου γύρου των εκπαιδευτικών υλικών, 
λαμβάνοντας υπόψη την παραγωγή, την πιλοτική 
δοκιμή και την περεταίρω ανάπτυξη.

Μέσα σε δύο έντονες ημέρες η ομάδα ήταν σε 
θέση να βελτιώσει τη στρατηγική 
και το σχέδιο δράσης για τη 
συνέχιση της ανάπτυξης 
των υλικών του έργου 
TLC Pack σύμφωνα με 
τον προγραμματισμό του 
έργου.

Ένα μέλος του προσωπικού της VHS παρουσιάζει το έργο 
TLC Pack στην Expolingua στο Βερολίνο

www.language-for-caregivers.eu

Οι συμμετέχοντες των εταίρων στη συνάντηση του έργου 
σχηματίζουν το σήμα του TLC Pack με τα χέρια - Μαδρίτη 
Ιανουάριο 2015



Εταίροι

• Volkshochschule im Landkreis Cham, 
(συντονιστής) Germany www.vhs-cham.de

• ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese 
Valdelsa) Italy www.asev.it

• IDEC (AINTEK A.E.) 
Greece www.idec.gr

• 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 σε αυτό το ενημερωτικό 
δελτίο Ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά 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
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