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Studiedag - Cham, Duitsland
Neem deel aan de studiedag van TLC-Pack!
Het team van TLC-Pack nodigt u graag uit voor

Naast de presentatie van het materiaal van

een

TLC-Pack zullen wij ook de methodologie en de

studiedag in de pittoreske stad Cham in

Beieren. Het evenement wordt georganiseerd
door de coördinator van het EU-project, de
Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.

didactiek van het project verder toelichten.
In rondetafelgesprekken gaan we in op:
•

de implementatie van het materiaal van TLCPack in de verschillende landen;

•

het voordeel van een duidelijk taalbeleid in een
organisatie, aan de hand van het initiatief Klare
Taal Rendeert;

•

de aanpak van beroepsgerichte opleidingen,

Aan de studiedag zullen vertegenwoordigers van
de zorgsector, het taalbeleid en inburgering uit heel
Europa deelnemen.
Op het programma staan presentaties over onder

inclusief taaltraining.

andere:
•

de uitdagingen van de zorgsector in Europa
en initiatieven om deze aan te pakken;

•

de opleiding van zorgkundigen in Duitsland;

•

de
kenmerken
taalonderwijs.

van

beroepsgericht

Deze studiedag is een uitstekende gelegenheid
voor deskundigen uit verschillende Europese
landen om te netwerken. De deelname is gratis.
Graag helpen wij u verder bij de praktische
organisatie van uw verblijf.
Voor meer informatie over de studiedag of voor
praktische vragen kunt u de coördinator van TLCPack contacteren:

asikorska@vhs-cham.de
Kunt u niet deelnemen? Raadpleeg gratis het
materiaal van TLC-Pack op onze website.
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TLC-Pack op de televisie (BE)

TLC-Pack @ EuroCALL in Padova (IT)
De

Belgische

de

Universiteit

presenteerde

partner

van

Antwerpen
TLC-Pack

op EuroCALL 2015 aan de
Universiteit van Padua (Italië).
EuroCALL is een jaarlijkse conferentie van de
European Association for Computer- Assisted
Language Learning (CALL). In hun presentatie
Het project van TLC-Pack was onlangs te zien

lichtten Margret Oberhofer en Jozef Colpaert de

op ATV, de regionale televisiezender voor de in-

uitdagingen en de kansen van TLC-Pack design

woners van de provincie Antwerpen. In de video

toe. Hun analyse werd ook gepubliceerd in de

vertelt Fatoumata, een zorgkundige uit Guinee,

Eurocall proceedings.

over de talige moeilijkheden in een woonzorg-

TLC-Pack @ National Care
Association (VK)

centrum. Volgens de journalist biedt TLC-Pack
de kans om een ‘Babylonische spraakverwarring’
tussen personeel en bewoners in een rusthuis te
voorkomen en belangrijke interculturele aspecten in de kijker te zetten. U kunt het nieuwsitem
herbekijken via deze link.

TLC-Pack @ Nationale
taalconferentie in Heidelberg (DE)

De Britse projectpartner LEAP zal TLC-Pack in
april op de nationale conferentie van de Britse
zorgsector

(National Care Association - NCA)

presenteren. De NCA vertegenwoordigt meer
dan

2000

onafhankelijke

woonzorgcentra.

De conferentie zal worden bijgewoond door
onafhankelijke zorgverleners uit het hele Verenigd
Koninkrijk.

TLC-Pack @ Zuid-Westtaalconferentie (VK)
De leden van de Britste
De Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. werd
geselecteerd om het project van TLC-Pack op de
nationale conferentie voor talen in Heidelberg
(Duitsland) te

presenteren. Eva Salomonova,

medeontwikkelaar van het Duitse leermateriaal
van TLC-Pack, presenteerde het materiaal
tijdens de sessie “Uit de praktijk,
voor de praktijk : innovatieve
ideeën uit de VHS-wereld“
aan

een

deelnemers.

honderdtal

partner LEAP presenteren
TLC-Pack op 26 januari op de
Zuid-West-taal conferentie,
georganiseerd door de Bath
Spa University. Het project
van TLC-Pack kreeg veel belangstelling van de
deelnemers, maar ook van de organisatoren. Met
de meerderheid van de bezoekers uit het gewone
taalonderwijs , was er aanzienlijke belangstelling
voor het gebruik van het materiaal van TLCPack buiten de zorgsector in een meer algemene
onderwijscontext. Dat bleek uit de vragen en
opmerkingen die gesteld werden tijdens de
presentatie van het project.
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Partners

•

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

•

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

Contact information
For more information on the material contained
in this newsletter OR any aspect of the TLC Pack
project, please contact the project coordinator:

Aleksandra Sikorska
Volkshochschule im Landkreis Cham
Pfarrer-Seidl-Str.1
93413 Cham
Tel. +499971850140
asiskorska@vhs-cham.de
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