
 
Ημερίδα στο Cham της Γερμανίας
Λάβετε μέρος στην ημερίδα του έργου TLC Pack

Η ομάδα του έργου TLC Pack είναι στην ευχάριστη 
θέση να σας ανακοινώσει τη διεξαγωγή της 
προσεχούς ημερίδας του έργου. Η ημερίδα θα 
πραγματοποιηθεί στη γραφική πόλη του Cham, στη 
νότια Γερμανία (Βαυαρία), στις 20 Απριλίου 2016. 
Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί από το συντονιστή του 
έργου TLC Pack, VHS im Landkreis Cham e.V.

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν ειδικοί από όλη την 
Ευρώπη, στους τομείς της παροχής φροντίδας, 
ξένων γλωσσών και υποστήριξης μεταναστών.

Η ημερίδα θα συμπεριλάβει μια σειρά από 
παρουσιάσεις, σε θέματα όπως:

• Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της 
υγείας και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για 
την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων

• Η εκπαίδευση των εργαζομένων στην 
υγειονομική περίθαλψη ενηλίκων στη 
ΓερμανίαBerufsspezifisches Sprachenlernen

• Εκμάθηση επαγγελματικής ορολογίας

Εκτός από την παρουσίαση των προϊόντων 
του έργου TLC Pack, μια συνεδρία θα είναι 
αφιερωμένη στη μεθοδολογία που στηρίζει τα 
προϊόντα του έργου και στην ευρύτερη λογική του 
έργου.

Οι ειδικές συνεδρίες στρογγυλής τραπέζης θα 
αφορούν:

• Την εφαρμογή του TLC Pack στα εθνικά 
πλαίσια, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής των αποτελεσμάτων του TLC 
Pack στον χώρο εργασίας

• Τα χαρακτηριστικά της γλώσσας στο χώρο 
εργασίας, σε συνδυασμό με ειδικά θέματα 

• Τις πολυτομεακές προσεγγίσεις για 
την επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να 
συμπεριλάβει την απόκτηση και χρήση της 
γλώσσας  

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την 
ημερίδα δωρεάν. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για 
τη διαμονή σας επικοινωνήστε μαζί μας. Οι 
παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να 
αλληλοεπιδράσουν με ειδικούς από όλη την 
Ευρώπη και να συμμετέχουν σε συζητήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες ή / και για 
να ζητήσετε βοήθεια για την κράτηση και τη 
συμμετοχή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με 
τον συντονιστή του έργου στη διεύθυνση:

asikorska@vhs-cham.de

Ακόμα και εάν δεν θα συμμετέχετε 
στην ημερίδα να θυμάστε ότι 
μπορείτε να αποκτήσετε 
ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στα 
προϊόντα του έργου μέσω 
της ιστοσελίδας του TLC 
Pack.
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Το TLC Pack στην τηλεόραση

Το έργο TLC Pack πρόσφατα παρουσιάστηκε 
στο Βελγικό περιφερειακό τηλεοπτικό 
κανάλι ATV, το οποίο απευθύνεται σε 1,7 
εκατομμύρια ανθρώπους. Το βίντεο που έχει ως 
πρωταγωνίστρια τη Fatoumata, μία φροντίστρια 
μετανάστρια από τη Γουινέα, εγκωμιάστηκε από 
τον δημοσιογράφο για την προσπάθεια του να 
συμβάλει στην αποφυγή μιας «Βαβυλωνιακής 
γλωσσικής σύγχυσης» μεταξύ του προσωπικού 
και των ενοίκων των εγκαταστάσεων φροντίδας, 
και επιπλέον για την αναφορά του σε σχετικά 
πολιτιστικά θέματα. Μπορείτε να δείτε το σχετικό 
βίντεο μέσω αυτού του συνδέσμου.

Παρουσίαση στο εθνική συνεδρίου

Το Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. 
επιλέχθηκε να παρουσιάσει το έργο TLC Pack στο 
γερμανικό εθνικό συνέδριο για τις γλώσσες, που 
φιλοξενήθηκε στη Χαϊδελβέργη, από τις 12 έως 
τις 13 Νοεμβρίου 2015. Η Eva Salomonov, συν-

δημιουργός του γερμανικού εκπαιδευτικού 
υλικού TLC Pack, παρουσίασε 

το υλικό σε περίπου 100 
εμπειρογνώμονες κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίας 
“Από την εξάσκηση, για την 
εξάσκηση: καινοτόμες ιδέες 
από τον κόσμο του VHS”.
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EuroCALL
«TLC Pack unpacked» ήταν ο τίτλος 
της παρουσίασης για το μάθημα 
γλώσσας που παρουσιάστηκε στο 
EuroCALL 2015 στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα 
(Ιταλία).

Το EuroCALL είναι ένα ετήσιο συνέδριο 
υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Υποβοηθούμενης Εκμάθησης Γλωσσών με 
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (CALL). Το έργο 
TLC Pack εκπροσωπήθηκε από την Margret 
Oberhofer και τον Jozef Colpaert, μέσω μιας 
παρουσίασης κατά την οποία συζητήθηκε 
ο σχεδιασμός του μαθήματος TLC Pack και 
οι προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά την 
ανάπτυξη των γλωσσικών υλικών. Η ανάλυση 
δημοσιεύθηκε επίσης στα πρακτικά του EuroCall. 

Το TLC Pack στο συνέδριο του NCA
Ο εταίρος του έργου LEAP εξασφάλησε μια θέση 
παρουσίασης στο συνέδριο της Εθνικής Ένωσης 
Φροντίδας του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA), τον 
Απρίλιο του 2016. Η NCA αντιπροσωπεύει πάνω 
από 2000 ανεξάρτητες μονάδες φροντίδας. Το 
συνέδριο θα παρακολουθήσουν ανεξάρτητοι 
πάροχοι φροντίδας από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, 
οι οποίοι αποτελούν το κατάλληλο ακροατήριο για 
το έργο TLC Pack.   

Το συνέδριο γλωσσών των 
Νοτιοδυτικών περιοχών 
Τα μέλη της ομάδας LEAP 
επισκέφθηκαν το συνέδριο γλωσσών 
των Νοτιοδυτικών περιοχών, που 
φιλοξενήθηκε από το πανεπιστήμιο 
Bath Spa (26.01.16). Το έργο TLC 
Pack έλαβε μεγάλο ενδιαφέρον από 
τους συμμετέχοντες, καθώς και από την οργανωτική 
ομάδα. Με την πλειοψηφία των επισκεπτών να  
εμπλέκονται στη διδασκαλία γλωσσών, υπήρξε 
σημαντικό ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των 
υλικών του TLC Pack στο γενικότερο πλαίσιο 
εκμάθησης γλωσσών, όπως αποδεικνύεται από τις 
ερωτήσεις και τα σχόλια που προέκυψαν κατά τη 
διάρκεια της παρουσίασης του έργου.



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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