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Productie van video’s in volle gang
TLC Pack is een taalcursus voor anderstaligen
die (willen) werken in de zorgsector. De focus
van het project ligt niet alleen op de verwerving
van vaktaal, er wordt ook aandacht geschonken
aan de ontwikkeling van interculturele kennis
en inzichten. Het materiaal wordt geproduceerd
in de zes talen van de deelnemende partners:
Nederlands, Engels, Duits, Grieks, Italiaans en
Spaans.
Het materiaal bestaat uit 30 hoofdstukken met
video’s, oefeningen en zelftests. Zorgkundigen
en taaldocenten kunnen het materiaal na
projecteinde gratis - zowel online als offline gebruiken tijdens een beroeps- of taalopleiding,
alsook voor zelfstudie.
In juli 2014 zijn de projectpartners gestart met de
opnames van het lesmateriaal. Elke partner was
verantwoordelijk voor de productie van vijf video’s
gebaseerd op een van de zes lesthema’s:
Communicatie met bewoners en familieleden
Dagelijkse taken van een zorgkundige
Voedsel en voeding
Vrijetijdsbesteding
Gezondheid en inname van medicatie
Nazorg en revalidatie

De International Academy for Film and Television (IAFT)
in Antwerpen produceerde de video’s voor de partner
Linguapolis in België

De video’s bootsen realistische dialogen na
tussen anderstalige zorgkundigen, bewoners,
familieleden en collega’s.
In een volgende stap werd het materiaal getest
in een pilot met anderstalige zorgkundigen,
taaldocenten en professionele medewerkers uit
de zorgsector. De conclusies van deze testfase
zullen de productie van de volgende hoofdstukken
beïnvloeden.
Neem zeker een kijkje op de website van TLC
Pack voor meer informatie.
Je kan eveneens de testvideo’s zelf beoordelen
op de website:

www.language-for-caregivers.eu/pilot_videos.html

Een scène van het hoofdstuk “communicatie” gefilmd door de
partner Volkshochschule im Landkreis Cham e.V, Duitsland
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Laatste nieuwtjes
Het Linguapolisteam (UAntwerpen) heeft de
opnames van het hoofdstuk ‘Dagelijkse taken’
in woonzorgcentrum Gitschotelhof gedraaid.
De studenten van de International Academy for
Film and Television (IAFT) in Antwerpen waren
verantwoordelijk voor de productie.
De hoofdpersonages in de video’s werden gespeeld
door drie energieke bejaarden die zelf in een
serviceflat wonen. Sommigen onder hen hadden
voordien al acteerervaring opgedaan als amateur.

De deelnemers van de TLC Pack workshop voor leerkrachten
te Madrid

Als onderdeel van de testfase (van het project TLC
Pack) werd er een workshop georganiseerd in de
kantoren van Instituto de Formación integral
(IFI) in Madrid. Onder de deelnemers waren
deskundigen van verschillende organisaties die
met migranten samenwerken.
Een scène uit het hoofdstuk ‘Vrijetijdsbesteding’ werd gefilmd
door de partner Language Education & Partnerships UK

Uk partner LEAP ontwikkelde de video’s voor
het hoofdstuk ‘Vrijetijdsbesteding’. In de video’s
ligt de nadruk op activiteiten zoals samen met
de bewoner iets knutselen, helpen met lichte
bewegingsoefeningen, een uitstap plannen en
met een bejaarde over zijn verleden en zijn
ervaringen praten.

De deelnemers kwamen tot de conclusie dat het
materiaal van TLC Pack zowel voor de docenten als
voor de (toekomstige) zorgkundigen aantrekkelijk is.

De Italiaanse partner ASEV maakte goed
gebruik van ‘in-house talent’ om de verschillende
rollen te vertolken. De acteurs waanden zich
echte filmsterren, al was het lang niet zoals in
Hollywood.
.
De Griekse partner IDEC heeft het lesmateriaal
voor het hoofdstuk ‘Voedsel en voeding’
ontwikkeld. In dit hoofdstuk komen situaties zoals
het maken van een boodschappenlijst, een
restaurantbezoek en voeding serveren aan bod.
Aansluitend werd het materiaal ter beoordeling
voorgelegd aan medewerkers uit de zorgsector.
ASEV Empoli, Italy
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Evenementen
UK: LEAP had een stand op de Erasmus+
disseminatieconferentie in Birmingham, met het
project TLC Pack in het middelpunt. Leden van
het team deelden informatie uit aan de bezoekers
van de conferentie en presenteerden het project
tijdens twee sessies. Het congres trok ongeveer
300 deelnemers aan, waaronder voornamelijk
vertegenwoordigers van grote taalverenigingen in
het Verenigd Koninkrijk.

Spanje: TLC Pack kwam in januari 2015 aan
bod tijdens de ‘European projects: challenges
& opportunities’ conferentie, georganiseerd
door Instituto de Formación integral (IFI).
De conferentie vond plaats in Confederacion de
Empresarios de Madrid (CEIM), een genootschap
die het evenement mee organiseerde.
Meer
dan
45
belanghebbenden
van
bedrijfsorganisaties,
centra
voor
volwassenenonderwijs, migrantenorganisaties,
VET-instellingen,
NGO’s,
leerkrachten,
en vertegenwoordigers van
KMO’s en
werkzoekenden waren aanwezig.

Bijeenkomst van TLC Pack in Madrid
Januari 2015

De zes TLC Pack partnerorganisaties kwamen
begin dit jaar in Madrid samen op het kantoor
van Instituto de Formación (IFI) voor de derde
projectvergadering.
Een VHS-personeelslid presenteert het TLC Packproject
tijdens Expolingua in Berlijn

Duitsland: TLC Pack was ook vertegenwoordigd
op het jaarlijks evenement EXPOLINGUA in
Berlijn op 21 en 22 november. Dit tweedaagse
evenement lokte ook dit jaar 10.000 deelnemers
naar de Duitse hoofdstad.
De Volkshochschule im Landkreis Cham
e.V. gaf bezoekers van hun stand informatie en
organiseerde een TLC Pack workshop voor 30
taaldocenten, -trainers, -studenten en andere
geïnteresseerden.
Italië: In oktober presenteerde ASEV tijdens een
opendeurdag de lopende Europese projecten,
waaronder TLC Pack.

www.language-for-caregivers.eu

Het hoofddoel van de
lesmateriaal dat tot nu
evalueren, gaande van
video’s, de testfase tot
volgende hoofdstukken.

vergadering was het
toe is ontwikkeld, te
de productie van de
de implicatie voor de

Deelnemers aan de projectvergadering van TLC Pack
vormen samen het projectteken – Madrid Januari 2015

Tijdens deze intensieve tweedaagse werkte
het team aan een strategie en een
actieplan om de volgende
geplande 25 hoofdstukken
tegen begin volgend jaar af
te werken.

Partners

•

Volkshochschule im Landkreis Cham,
(coördinator) Duitsland www.vhs-cham.de

•

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

•

IDEC (AINTEK A.E.)
Griekenland www.idec.gr

•

IFI (Instituto de Formación Integral, S.L.U.)
Spanje www.ifionline.com

•

LEAP (Language Education & Partnerships
Ltd) VK www.leaponline.eu

•

Linguapolis (University of Antwerp)
België www.linguapolis.eu

Contactinformatie
Voor meer informatie over het project TLC
Pack kunt u contact opnemen met de
projectcoördinator in Duitsland of met de partner
in België:

Aleksandra Sikorska

Volkshochschule im Landkreis Cham
asikorska@vhs-cham.de
Tel. +499971850140 • Fax.+499971850130
Margret Oberhofer
Linguapolis (Universiteit Antwerpen)
margret.oberhofer@uantwerpen.be
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