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TDAR-eko BERRIAK

TDAR PROIEKTUAREN
HELBURUAK
Lanbide heziketa,
erakundeetako arduradun
eta pertsona klabeetan
oinarrituriko trebakuntza
jorratzen duen metodologi
berrizttzailearen
trasnferentzia gauzatzea da.

TDAR proiektuak bere lehen urtea bete du ekintzaz beterik. Are gehiago, aurreko urrian
Donostian egindako proiektu bileran hurrengo urterako plan berria diseinatu ere egin du;
horren baitan 2015. urteko ekaina hasieran Oxford-en egingo den bilera eta irailean 9an proiektu
bukaerako bilera Eskolomon planifikatu ziren.

Berripaper honetan honakoen berri jasoko duzu: ArbetSam metodologiak Suedian egiten ari den
aurrapena, Erresuma Batuan eta Europa mailan izaten ari den zabalkundea, Alemanian
kulturartekotasuna lantzeko moduluaren inguruan egiten ari diren lana, Konferentzia eta
Euskadin garatuko den pilotajearean hasiera.

Baina aurrera jo aurretik, eskerrak eman nahi dizkizuegu TDAR eta ArbetSam metodologian
interesa azaldu duzuen guztioi. Taldekide guztiok Eguberri on eta Urte Berri on opa dizuegu!

ESTOKOLMOKO BERRIAK — NOLA LORTU LANTOKIKO IKASKETA JASANGARRIA IZATEA?
ArbetSam ete bere aurreko proiektuen emaitza garrantzitsuak mantentzeko lanak aurrera jarraitzen du Suedian. Stockholm
Gerontology Research Center-ek (SGRC), Stockholm County Board-eko laguntzaz bi tailer garatu ditu, laneko ibilbideeei eta gizarte zaintzari buruz,
heziketa zentro, zaintza arloko instituzio, bertako autoritate eta bestelako taldeentzat.

Suedia osoko hainbat Prestakuntza Zentro, zaintza erakunde eta udaletxe ezberdinek TDAR proiektuko burua gonbidatu dute ArbetSami buruz eta
Suediera bigarren hizkuntza bezala hezkuntza eremuan eta lantokian nola ikasi jakiteko. 2014. eko udazkenean proiektu buruak aurkezpenak egin
zituen Landskrona, Örnsköldsvik, Säffle, Göteborg-en Vård- och omsorgscollege izeneko erakundeak antolatutako biltzarrean.
Praktika onak eta metodo eraginkorrak lortzeko beharra handia da eta aurkezpen hauetan sortutako elkarrizketek (eta proiektuan sortutako beste
ekintzek) ideia berri ugari sortu dituzte ArbetSam baliabideak erabiltzeko.

Nazioarteko beste kontaktu batzuk ere interesa erakutsi dute eta TDAR eta ArbetSam- ALAPP (Applied Linguistics and Professioan Practice)
batzarrean aurkeztu ziren Genevan aurreko irailean. Ekintza hau ECML-k goraipatu zuen Language for Work Network-ean (Lanerako
Hizkuntza Sarea) . Gehiago irakurri nahi baduzu sakatu hemen: here.

HIZKUNTZA LAGUNTZAILEAREN ROLA
Hizkuntza Laguntzailea bordondatzeko rol berria da komunikazioa eta hizkuntza garapena bere lantokietan bultzatu nahi duten langileentzat. Ideia
suediako SprakSam proiektuan sortu zen eta ArbetSam proiektuan garatu zen.

Hizkuntza laguntzaileak zuzendaria eta lankideekin lan egiten du lantokiko hizkuntza garapenari buruz motibazioa eta informazioa eskainiz,
gaizkiulertuak eta hizkuntza eta kulturaren inguruan sor daitezkeen arazoak konpontzen laguntzen dute eta hizkuntza garapenerako ekintzak sortzen
ditutuzte.Lankideak ikasteko dauden aukerak hartzera animatzen ditutzte eta hizkuntza komunikazioarekin zerikusia duen orokin laguntzen dute:
eguneroko laneko komunikazioan, komunikazio idatzia barne, eta Suediera bigarren hizkuntza dutenentzat bileretan parte hartzeko laguntza ematen
eta abar.

ArbetSam Proiketuan hizkuntza laguntzaileak izateko bolondres agertu ziren pertsonek 6 eguneko formakuntza jaso zuten bigarren hizkuntzaren
ikasteta eta garapen prozesuari buruz. Lantokian hizkuntza trebetasunak garatzeko ematen diren aukerak nola sustatu eta ezagutu azaldu zitzaien
trebakuntza honetan.

Suediako Solnako Skoga egoitzak hiru hizkuntza laguntzaile ditu gaur egun. Horietako bat Yvonne Strömbäck da eta bi urte eman ditu jada rol hori
egiten. Yvonne hizkuntza aholkularia egin zen gizarte laneko arloko dokumentazioarekin egiten duen lanagatik.

– “ Hizkuntza laguntzaileekin lanean hasi garenetik laguntza mota ezberdinak eskaini dizkiegu lankideei. Adibidez irakurketa talde bat eratu
dugu. Hasieran ozen irakurtzen hasi ginen hiztegia eta ahoskera praktikatzeko. Idazmena ere landu dugu eta behin behineko langileei
informazioa eman diegu dokumentazioaren inguruan” esaten du Yvonnek. 2015.eko udaberrian zaintzaileentzako inplementzaio planak
martxan jartzeko taldeak eratuko dituzte.

– Langileei eskaerak egiteko orduan zuzendariaren papera garrantzistua da. Hala ere lantokiko persona guztiek hartu behar dute parte hizkuntza
trebakuntzan. Gure hizkunta trebakuntzarekin lanean ari garenetik langile gehiagok galderak egiteko eta zerbait ulertzen ez dutela esateko
konfidantza handiagoa dutela somatu dugu. Yvonne Strömbäck –ek komentatzen du hizkuntza araozei buruz hitzegiten dugunean maiz idatzikatko
komunikazioari buruz erreparatzen diogula, baina:
– Ez dugu garrantzitsuena ahaztu behar, egoiliarrek ulertu behar gaituztela. Gaizki ulertuek beharrezkoak ez diren ondorioak ekar ditzakete. “

ARBETSAM
ArbetSam proiektua 2011ko otsailan hasi zen eta 2013ko abenduan amaitu zen. Helburua
zen osasun eta gizarte zaintzan lan egiten duten pertsonen gaitasunak hobetzea Suediako
Estocolmoko eskualdean. European Social Fund dirulaguntzarekin sortuta , proiektuak 75
helduen osasun eta gizarte zaintzaren zentruekin lan egiten zuen lantokian
ikaskuntzarako
sistema berritzaile eta jasangari sustatzeko. Gehiago irakurri
(http://bit.ly/1Kl9VEq).

DONOSTIAKO KONFERENTZIA
Donostian TDAR-eko udazkeneko bilerarekin bat etorrita, Nazaret eta Kutxazabal-ek 40 bat erakunde bildu zituzten "Berrikuntza sustatzen eta
zerbitzuaren kalitatea hobetzen adineko pertsonen zaintzan : lantokiko formakuntza" izeneko jardunaldian,

Kerstin Sjösvärd proiektu burua TDAR proiektua aurkezten
Partehartzaileen artean zaintzaileak, erizainak, zuzendaritza talde ezberdinetako partaideak, giza baliabide departamentuetako ordezkariak zeuden.
Jardunaldia adinekoen zaintza arloan kalitatea hobetzeko ideiak eta lantokiko prestakuntzaren inguruan garatu zen. Konferentzian zehar zaintza
arloa ikuspegi ezberdinetatik aurkeztu zen eta erakunde ezberdinek hartu zuten parte: Kei-Ivac (Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal
Insititutua), SIIS (Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa), Matia Fundazioa, Emun, Banaiz Bagara eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntzako,
Landa Garapeneko eta Turismoko departamentua

Read more about the conference in San Sebastian (pdf)

(http://bit.ly/1LakBbO)

VILLABONAKO PILOTAJEA: HIZKUNTZA LAGUNTZAILEAK
Nazaret Zentroa eta Kutxazabal ArbetSam produktuekin eta piloajearekin jarraitzen dute. Santiago Egoitza eta Banaiz Bagara-rekin elkarlanean
urrian Villabonako zaintzaileei TDAR kontzeptua aurkeztu zitzaien. Elkarlan honen helburua euskararen erabilera areagotzea eta zaintzaile eta
egoiliarren arteko komunikazioa hobetzea da.

PILOTAJEA EUSKADIN: GOGOETA EZTABAIDEN GIDARIAK ETA HIZKUNTZA LAGUNTZAILEAK

Nazaret Zentroak eta Kutxazabal-ek ArbetSam 2015.eko lehen zatian pilotatuko dute. Honetarako produktuak Euskadiko kontestura egokitu
behar dira eta egokitzen lan hau EMUN en languntzaz egin da.
EMUN (http://bit.ly/1LakCg1) hizkuntza, kultura, aniztasuna eta parte hartze inguruan zerbitzuak eskaintzen dituen erakundea da.
Antolaketa garapenaren arlean eskarmentu handiko enpresa da eta hau garrantzitsua da ArbetSam metodologia berriztatzailea transferitu eta
garatzeko orduan.

ERRESUMA BATUKO BERRIAK – ETORKIN HELDUEN HIZKUNTZA INTEGRAZIOARI BURUZKO KONFERENTZIA
2014. urteko Ekainean, OSEC-ek, TDAR-ko Erresuma Batuko partaideak Europako Kontseiluko gobernuarteko hirugarren konferentzian parte
hartu zuen. Konferentzia LIAM Working Group (http://bit.ly/1LaOueP ) –ek antolatutako etorkin helduen hizkuntza integrazioari buruzko
(LIAM) jardunaldi honetara arlo honetan lanean ari diren Europako Kontseiluko 20 herrialde ezberdinetako ordezkariak etorri ziren.
Konferentziaren izenburua: “Etorkin helduen hizkuntza integrazioaren kalitatea: balioetatik, hildo eta praktikara”. OSEC, Language for Work
Network-eko(http://bit.ly/1N6XCS3) ordezkari moduan TDAR praktika berriztatzaile moduan aipatu zuen, ArbetSam metodologia Europar
mailan aurkeztuz.

2014.eko ekainean ere, OSEC-ek TDAR-ri buzko tailer bat egin zuen NATECLA-ko (http://bit.ly/1Er47Hi Ingelesa eta Komunitate Hizkuntzak
Helduei Irakasteko Elkarte Nazionala) konferentzia nazionalean. Tailer honetan OSEC-ek Erresuma Batuko etorkinei Ingelesa irakasten dieten
erakunde ezberdin askorekin aritzeko aukera izan zuen. Partehartzaileek ArbetSam metodologia oso garrantzitsua dela somatu zuten, baina Erresuma
Batuko finantziazio sistemak ez zuela langunduko sentitzen zuten (finantziazio publikoa momentu honetan bakarrik langabezi soldata jasotzen ari
diren etorkinentzat da- lanean ari diren etorkinek ezin dute laguntza publiko hau jaso). NATECLA-ko berripaperean honi buruzko artikuloa agertu
zen, ArbetSam ezagutzeko aukera zabalduz Erresuma Batuan.

Prestakuntza instituzioek jasaten ari diren flexibilitate eza dela eta, OSEC lanean ari da, TDAR-tik kanpo, soluzio bat bilatu nahian. Honen harian the
national core skills strategy (http://bit.ly/1J3ZvYI) oinarriko trebetasunen estrategia nazaionala) rekin ari da lanean helduen gizarte zaintza
arloan Ingalaterra mailan eta Oxfordshiren orain garatzen ari den helduen gizarte zaintzarko estrategian. Bi estrategia hauek lantokian gertatzen den
prestakuntzari garrantzia ematen diote hizkuntza eta komunikazioaren garapenaren arloan. Finantziazio arazoak sahiesteko OSEC- enplegatzaileek
lideratutako formakuntzaren praktikotasuna aztertzen ari da, kalitate sistemekin eta Erresuma batuko Social Care Commitment
(http://bit.ly/1DPhVAX)Gizarte zaintako konpromisoa) berriarekin lotuz. Honek ArbetSam-ekin lotuta dagoen hausnarketaren bidezko
ikasketari aukera paregabea eskaintzen dio.

ALEMANIAKO BERRIAK – E-LEARNING MODULU INTERAKTIBOA
Interculture.de (http://bit.ly/1Er4bHc) e-learning modulu
interaktiboa garatzen ari da, kulturarteko komunikazioa eta kulturarteko
konpetentziaren inguruan

Modulu honetan honako galderak aztertzen dira: “ Nola funtzionatzen du
komunikazioak eta bereziki kulturarteko komunikazioak? , “Nola hautematen
dugu gure ingurunea?” eta “Zer da kultur(arekotasuna)?” eta “ Zer egin behar dugu
kultur(artekotasune)an gai izateko?

Konpetentzia banakakoak razionalki ekiteko gaitasuna bezala ulertzen da, egoera personal, sozial eta profesionaletan indibidualki eta sozialki
arduradun izaten.
Ondoan zehazten den kulturartekotasun ekintza konpetentzian lau azpi-konpetentzia ezberdintzen dira: profesionala, estrategikoa, soziala eta banak
akoa. Kontestu honetan kulturarteko konpetentzia lau azpi-konpetentzien arteko joku ideala bezala ulertzen da, gure kulturaren baitako arauetako
normaltasuna, rutina edo egiantzeko egoeretatik kanpo.

cf.: Bolten, Jürgen: Interkulturelle Kompetenz, 2012, p. 129.

Suedia
Stockholm Gerontology Research Center(http://bit.ly/1PbICQv) TDAR proiektuaren sortzaile eta liderra da.
Proiektuaren funtsa lan testuinguruetan ematen den ezagutzaren zabalkunde eta kontzientziazioan datza, hain zuzen ere
bigarren hizkuntzari eta eginkizun profesionalen inguruko taldekako hausnarketen bidetik. Proiketuari atxikitako beste
bazkideak Lidingo hiriko Adindu eta ez-gaituen departamentua eta Estokolmo hiriko Lan Merkaturako kudeaketa
zerbitzu departamentuak dira.
•

KONTAKTUA:

Bengt Larsson

Kerstin Sjösvärd

Proiektu Zuzendaria

Proiektu Koordinatzailea

bengt.larsson@aldrecentrum.se

kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se

Lisa Alm

Lena Slotte

Garapen Zuzendaria

Sailako Zuzendaria (2015ko Urtarrilatik
Aurrera)

lisa.lm@stockholm.se

lena.slotte@stockholm.se

Alemania
Interculture.de e.V irabazi asmorik gabeko erakundea da, Institute for Intercultural Business Communication of Jena
University-an sortua
•

KONTAKTUA:

Franziska Kindmann

Florian Frommeld

Ikerketa taldeko kidea

Aholkulari Seniorra

franziska.kindmann@interculture.se

Florian.frommeld@interculture.de

Ingalaterra
Oxfordshire Skills Escalator Centre – gai sozialetan diharduen entrepesa da, maila baxuko ikasketa eta heziketa
sustatzen duena.
•

KONTAKTUA:

TDAR Website:
Alexander Braddell
Zuzendaria

http://www.aldrecentrum.se/Utbildning1/TDAR/

abraddell@gmail.com

Espainia
Nazaret Zentroa lanbide heziketa sustatzen duen heziketa zentroa da KutxaBank gizarte ekintzaren babesarik
sustariko proiektua.
•

KONTAKTUA:
:

Egoitz Pomares

Nereba Peña

Proiektu kudeatzailea

Zuzendari ondokoa

epomares@nazaretzentroa.com

nerebap@nazaretzentroa.com

BelgiKA
UC Leuven-Limberg — Flandeseko goi mailako hezkuntzarako heziketa zentroa da.
•

KONTAKTUA:

:
Jesse Verschure

Koordinatzailea

Jesse.verschuren@ucll.be

