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Σεμινάριο του έργου  
Cham, Γερμανία
Μία επιτυχιμένη εκδήλωση

Στις 20 Απριλίου 2016, οι συντονιστές του έργου 
TLC Pack συναντήθηκαν με μια ομάδα σημαντικών 
προσκεκλημένων από όλη την Ευρώπη, για να 
επιδείξουν τα αποτελέσματα του έργου και να 
συζητήσουν τις προοπτικές των εκπαιδευτικών 
υλικών στο πλαίσιο μάθησης και κατάρτισης. 

Οι ομιλητές και οι συμμετέχοντες αντιπροσώπευαν 
τους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της 
κοινωνικής μέριμνας, της υποστήριξης των 
μεταναστών και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, 
με έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση και 
επιμόρφωση. 

Το σεμινάριο παρείχει πολύτιμες πληροφορίες 
αναφορικά με τα θέματα που αφορούν τα 
αποτελέσματα του έργου TLC Pack, εστιάζοντας 
στη συζήτηση και την ανταλλαγή ιδεών. 

Μια σειρά από θεματικές συζητήσεις στρογγυλής 
τραπέζης έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 
απογεύματος, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους 
τους συμμετέχοντες να καταθέσουν τις ιδέες τους 
και να δώσουν απαντήσεις μέσα σε ένα ευχάριστο 
και υποστηρικτικό περιβάλλον.

 

 

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν θέματα όπως: 

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

• Η κατάρτιση/ εκπαίδευση των εργαζόμενων 
στο χώρο της υγείας στη Γερμανία

• Εκμάθηση επαγγελματικών «γλωσσών»

Με ομιλητές «κλειδιά» τους  Dr. Hubert Zahnweh, 
Peter Fleckenstein (Ακαδημία Υγείας της 
Ανατολικής Βαυαρίας) και Dr. Hans Rohrer 
(TELC).

Οι τρεις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης 
επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα θέματα:

• την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του TLC Pack 
στα εθνικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης των πόρων του TLC Pack εντός του 
χώρου εργασίας

• τον προσδιορισμό του προφίλ της γλώσσας στο 
χώρο εργασίας, σε συνδυασμό με ειδικά θέματα 
του τομέα

• τις πολυτομεακές προσεγγίσεις 
στην επαγγελματική 
κατάρτιση, ώστε να 
συμπεριλάβει τη 
διδασκαλία και χρήση 
της γλώσσας
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Ο επικεφαλής του οργανισμού Volkshochschule im Landkreis 
Cham e.V., Winfried Ellwanger, χαιρετίζει τους συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της συζήτησης για μια 
θεματική συνεδρία



Το TLC Pack εμπνέει 
μεταπτυχιακή εργασία

Η μεταπτυχιακή 
σπουδάστρια Nena 
Maksan από το  AP 
University College της 
Αμβέρσας, αποφάσισε να 
χρησιμοποιήσει το TLC 
Pack στην μεταπτυχιακή 

της εργασία. Η εργασία, επικεντρωνόταν στο 
έργο TLC Pack, τη συνάφεια και τις επιπτώσεις 
του, έχει τον τίτλο «Σε ποιο βαθμό μπορεί το  TLC 
Pack να συμβάλει στην ανάπτυξη της γλώσσας 
των φροντιστών μεταναστών;» Για να απαντηθεί 
αυτό το ακαδημαϊκό ερώτημα, κατέστη αναγκαίο 
να διενεργηθεί έρευνα μεταξύ των εμπλεκόμενων 
φορέων που συνδέονται με τα κέντρα φροντίδας 
σε όλη την περιοχή της Φλάνδρας (Φλαμανδικό 
τμήμα του Βελγίου).

Οι 90 ερωτηθέντες, που συμμετείχαν στην έρευνα, 
συναινούν στο ότι τα ιδανικά επίπεδα γλώσσας 
ώστε να υπάρξει αρχική γλωσσική υποστήριξη 
μέσω του TLC Pack είναι το Β1 και Β2 του Κοινού 
Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). 
Αυτό το επίπεδο είναι αρκετό για την επικοινωνία 
ανάμεσα σε συναδέλφους και αποδέκτες 
φροντίδας, ενώ για την  επικοινωνία με τις 
εποπτικές αρχές και τους διευθυντές, το επίπεδο 
Γ1 θεωρείται περισσότερο κατάλληλο. Σύμφωνα με 
τη Nena Maksan, αυτό βασίζεται στην πεποίθηση 
ότι ένα υψηλότερο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας 
απαιτείται για τέτοιου είδους διαλόγους ώστε 
να αποφευχθεί το ενδεχόμενο προβληματικής 
επικοινωνίας και για να εξασφαλιστεί η συνέχεια 
της φροντίδας που παρέχεται.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι επί του παρόντος 
προσφέρεται στους ξένους φροντιστές μόνο 
περιορισμένη γλωσσική υποστήριξη. Τα εν λόγω 
κέντρα φροντίδας που προσφέρουν υποστήριξη, 

βρίσκονται κυρίως στις μεγαλύτερες πόλεις, 
ενώ οι περισσότερες επαρχιακές 

εγκαταστάσεις συχνά εμμένουν 
σε καθόλου ή περιορισμένη 

γλωσσική υποστήριξη. 
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Η τρέχουσα υποστήριξη για την εκμάθηση των 
ξένων γλωσσών προσφέρεται με τη μορφή 
τόσο ατομικής μάθησης στον εργασιακό χώρο 
(37%) όσο και με τη μορφή ενός εξωτερικού 
προγράμματος εκμάθησης γλωσσών (34%). Τα 
εκπαιδευτικά υλικά του TLC Pack μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και με  τις δύο αυτές μεθόδους, 
όπου οι μεμονωμένοι μαθητές μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα υλικά στο διαδίκτυο, ενώ οι 
καθηγητές σε κέντρα ξένων γλωσσών μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν τα υλικά σε μορφή PDF.

Τέλος, η έρευνα αποκάλυψε ένα αρκετά μεγάλο 
ενδιαφέρον για τα υλικά του TLC Pack. Πάνω 
από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων πιστεύουν 
ότι το TLC Pack μπορεί να συμβάλει θετικά στην 
γλωσσική ανάπτυξη των ξένων φροντιστών.

Τα υλικά του TLC Pack είναι ΤΩΡΑ 
διαθέσιμα!
Αρχίστε να χρησιμοποιείτε τα υλικά του TLC Pack 
αμέσως, όλα τα βίντεο, αρχεία ήχου και εγχειρίδια 
των ενοτήτων  είναι διαθέσιμα στο:

gr.language-for-caregivers.eu

Είτε εργάζεστε στον τομέα της υγείας ως 
υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού, 
είτε ως φροντιστής, είτε ως καθηγητής της 
Ελληνικής γλώσσας, θα δείτε ότι τα υλικά του TLC 
Pack έχουν κάτι να σας προσφέρουν.

Με βάση τα επίπεδα Α2 σε Β2 του Κοινού 
Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, το έργο 
TLC Pack παρέχει γλωσσική υποστήριξη εντός 
ενός επαγγελματικού πλαισίου. Η χρήση του είναι 
εντελώς δωρεάν, δεν χρειάζεται να εγγραφείται 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως ακριβώς είναι 
ή να προσαρμοστεί και/ή να τροποποιηθεί ώστε 
να ανταποκρίνεται 
στις συγκεκριμένες 
ανάγκες σας. 



This project has been funded with support from the European Commission. This publication 
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project number: 
543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP 
Agreement: 2013-4182/001 – 001

www.language-for-caregivers.eu

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


