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TDAR-eko BERRIAK

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

ArbetSam-eko emaitzen transferentzia proiektuko lehen zatian burututa,
orain TDAR-eko bazkideak ArbetSam-eko metodo eta produktuen
garapenean ari dira lanean. Berripapera honetan honakoen berri izango
duzu: Suedian egin den hizkuntza laguntzaileen formakuntzari buruzko
informazioa, ArbetSam metodologiaren zabalkundea Erresuma Batuan,
kulturartekosuna lantzeko moduluaren garapena Alemanian eta pilotajea
Euskadin. Honetaz gain gogoetarako gidari batek lantokian duen papera
azaltzen du.
Emaitza guzti hauek Oxford-en ekainaren 2-3 an ospatutako bileran aztertu
ziren eta datorren irailaren 9an Stockholm-en ospatuko den proiektu
itxierarako bileran aurkeztuko dira. Stockholm-eko konferentziarako
programa ikusteko eta izena emateko ondoko link-a erabil daiteke.
http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=484.

Interes-talde ezberdinetako eta lantoki ezberdinetako
ordezkari anitz, irakaske eta beste erakundeetako
hainbat pertsonek bere interesa agertu dute
proiektuaren lana eta emaitzetan.
TDAR-ko taldekideek uda ona opa dizuete!

STOCKHOLM — HIZKUNTZA LAGUNTZAILEEN GARAPENA
Osasun eta Gizarte Zaintzako Formakuntza Zentroak (Health and consortium, the Health and Social
Care College) eta Stockholm Gerontology Research Center-ek Suediako Hezkuntza Agentzia Nazionalak
luzatutako 1.985 millioi SEK –eko diru languntza jaso dute hizkuntza laguntzaileen formakuntza
garatzeko eta nazio mailan zabaltzeko. Proiektu honen baitan Suediako Dementzia Zentroak garatutako
ABC programa suediera maila txikia duten pertsonentzat egokitzeko helburua aurreikusten da.
Hizkuntza Laguntzaileen programa Stockholm eta Södertörn Unibertsitateko ikertzaileen laguntzaz garatu zen eta SGRC-k
martxan jarri du hainbat programa ezberdinen baitan 2008 urtetik. Hizkuntza laguntzaileak adineko perstsonen eta
menpekotasuna duten pertsonen zainzan lanean ari diren perstonak dira eta laguntza eta orientazioa eskaintzen dute lankideen
hizkuntza garapenerako. Horretaz gain lantokiko komunikazio garapenean ere laguntza eskaintzen dute.

Dementia ABC Suediako Dementzia Zentroak (Swedish Dementia Centre) garatutako web-formakuntza da, suediako
dementzia zaintzarako finkatutako ildoak jarraitzen dituena. Dementia ABC zaintza arloko langileentzat bereiziki
diseinatuta dago eta Suedierarekin zailtasunak dituztenentzat laguntza materialak garatuko dira.
- Proiektua momentu egokian iritsi da. Osasun eta Gizarte Zaintzako Formakuntza Erakundeak (Health and Social
Care College) gaiari garrantzia eman dio eta Zenita Cider-ek, Health and Social Care College-eko zuzendariak, dioenez
“Stockholm Gerontology Research Center”-ekin eta Dementia Center-ekin eta elkarlanean aritzeko gogo handia
dugu”.
- Stockholm Gerontology Research Center pozik dago Hizkuntza Laguntzaileen programa garatzeko duen aukerarekin
honekin, jende gehiagorentzat zabaltzeko aukera izango baita. “Komunikazioa adinekoen zaintzan oso arlo
garrantzitsua da “esaten du Bengt Larssonek , SGRC-ko Garapen Buruak.
Health and Social Care College-ek erakunde ezberdinekin lotura du: “Swedish Association of Local Authorities and
Regions”,” Care Providers”, “Pacta Employers’ Association”, “The Co-operative Employers’ Association” eta “Swedish
Municipal Workers’ Union. Erakunde guzti hauen elkarlanaren helburua zaintza arloko langileen etorkizuna eta
konpetentziak ziurtatzea da eta lan mundua eta hezkuntza arteko harremana sustatzea da.
The Stockholm Gerontology Research Center ikerketa eta garapenerako fundazio bat da eta zahartze osasuntsuari
buruzko ezagupena garatzeko eta osasun eta gizarte zaintza garatzeko lan egiten du. SGRC-ek bere lana ikerketa eta
garapenapenaren bidez egiten du batez ere adineko jendearen bizitzei egokitzen zaizkien gaiei buruz. Stockhom-eko
Probintzia eta Stockhom Hiria Fundazio honetako zuzendariak dira

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).

ZER EGITEN DU GOGOETA EZTABAIDEN GIDARI BATEK LANTOKIAN?
Gogoetarako gidariak rol garrantzitsua betezen du lantokian ArbetSam metodologiaren baitan.
Gogoetarako gidaria trebakuntza jaso duen langile bat da. Formakuntza horretan estrukturatutako
hausnarketa bilera informalen bidez aurrera eramateko tresnak jasotzen ditu eta bilera horien bidez
beste lankideek lantokian gertatzen diren gai eta arazoei buruz hitzegiteko aukera dute, era horretan
beraien lanaren ezagutza sakonago bat lortzen dutelarik.
Gogoetarako gidariek bere lankideekin estrukturatutako elkarizketak zuzentzen dituzte; bertan lantokiko gai zehatzei
buruz aritzen dira, edota kezkatzen dituzten gaiei buruz, hala nola familiei laguntzeko ekintzak, pertsonan zentratutako
zaintza ea… Partehartzaileek beraien esperientziak partekatzeko aukera dute eta amankomunean landutako ikuspegi edo
soluzio batera iristen dira.
Birthe-Marie Dahlberg-ekin egon ginen, Estokolmon kokatuta dagoen Serafen zaintza etxeko erizain laguntzaile eta
gogoetarako eztabaiden gidaria da. Serafen TDAR proiektuko kidea da. Birthe-Marie-ren egunerko egitekotan
gogoetarako eztabaidak tresna garrantzitsuak dira langile guztiak lanean integratzeko eta adinekoan zaintzari buruzko gai
ezberdinak konpontzeko.
— 2013. urtean hasi ginen gogoeta eztabaidarekin lanean. Garai hartan hainbat erizain laguntzailek gogoetatarako
gidaria izateko prestakuntza jaso zuten ArbetSam proiektuaren baitan. Serafen egoitza handia denez sail ezberdinetan
sail ezberdinetan estrukturatutako bilerak zuzentzen ditutzten gogoetarako gidari ezberdinak ditugu. Baina nik nire
taldearekin modu irekiago batean egiten dut lan; guk hausnarketa laburrak egiten ditugu zerbait komentatzeko
dugunean. Badirudi gaur egun hausnarketa gure egiteko guztietan gertatzen dela- esaten du Birthe-Marie-k.
Serafen-en urteko gaia familiekin komunikazioa da. Arlo honetan aukera asko daude gogoetarako, adibidez galdera
hauen inguruan: nola tratatzen ditut egoiliarren senideak? Zein da nire jarrera? Komunikazioan ere fokusa jartzen da –
nola esaten ditut gauzak? Zer esaten dut? Nola komunikatzen naiz beste lankide eta beste pertsonekin?
— Gogoetarako gaia, nire taldean, denen artean erabakitzen dugu. Norbaiti galdera bat bururatzen zaio, adibidez, Ez
naiz gaur ondo moldatu Agnes laguntzen saiatu naizenean, baina zuk atzo egin zenuenean ondo atera zen, zergatik?”
Orduan denen artean hausnarketa egiten dugu arazoa ikuspegi ezberdinetatik begiratuz. Maiz froga dezakegun
soluzio bat aurkitzen dugu eta elkarrizketatik zerbait ikasten dugu. Taldekide guztiek egiten dituzte gogoetarako
galderak.
Gogoeta lantokiko garapenaren parte da. Talde bileretan gogoeta agendan jasota dauden gauzei buruz aritzeko metodo
naturala da, baina nola aurki dezakegu gogoetarako denbora lanean ari garenean? .
— Egia da honetarako denbora aurkitu behar duzula. Lanerako beharrezkoa da. Onena, bilera mota ezberdinen baitan sartuta
egotea da, baina batzuetan gogoetarako denbora planifikatzen dugu eta tamalez lankarga dela eta utzi behar dugu.

— Serafen-en 20 urte eman ditut lanean eta lana ikaragarri garatu da denbora honetan, onerako nire ustez.Lana serio
hartzen da eta guztioi eskatzen zaigu lana ondo egitea.Gogoeta horren zati garrantzitsu bat da eta harkorrago izaten
erakutsi dit, elkarri esaten diogunari gehiago erreparatzen. Giroa askoz ere irekiagoa da eta jendeak konfidantza du
besteei galdetzeko ulertzen ez dutenean. Noski oraindik gauzak dauzkagu lanean konpontzeko baina aurreko
egoerarekin konparatuta garapena zoragarria da!

ESPERIENTZIA PILOTUAK HIZKUNTZA LAGUNTZAILEEKIN EUSKADIN
Azarotik Martxora Nazaret Zentroa TDAR-ko produktuen pilotaje eta testeoarekin aritu da. Material pedagogikoen
egokitzapenak gure bertako kontextura egokitu dira. Behin itzulpenak bukatuta Nazaret Zentroa eta Kutxazabal
pilotatzen hasi dira.
Populazioa zahartzen ari da eta zaintzaile gehiago beharko dira eta kasu batzuetan zaintzaileen hizkuntza mugek
kalitatean eragina izan dezake eta zaintzile gehiagoren beharra gerta liteke. Azken finean adinekoen zaintzaren kalitatea
eta zaintzaileen laneko kalitatea zaintza zerbitzua eskaintzen duen erakundearen esku dago. Erakundearen konpetentzia
banakakoen trebetasunen interakziotik ateratzen da, ikasketa prozesua (formala, informala eta ez-formala) gako delarik.
Modu honetan lantokia ikasketarako espazio berriztatzailea bihurtzen da, interakzioa eta parekoengandik ikasitakoari
esker.
Azaroan Nazaret, Banaiz Bagara eta Villabonan kokatuta dagoen Santiago Egoitza
elkarlanean hasi ziren ArbetSam metodologia hizkutza laguntzailei zabaltzeko. Gaur egun
Santiago Egoitzak 32 egoiliarrentzat zerbitzua emateko ahalmena du. Pilotajearen 3 saioetan
zehar zuzendariak eta lau zaintzailek hausnarketa egin zuten lantokiko Euskara eta
Gaztelaniaren erabileren inguruan. Taldelanaren helburua TDAR metodologian trebatzea
zen etorkizunean eskala handiago batean implementazioa egiteko feed-back-a jasotzeko
asmoz.
Lehen esperientzia hauetatik jasotako informazioak baieztatu zuen lantokiak ikasteko
eremu bezala duen potentziala. Ezagutza berria sortzeko bide berriztatzaileak aurki
daitezke ikasketa formala, informala eta ez-formala konbinatuz, lanerako konpetentzia
norberaren teoria eta praktikaren ezagupenaren konbinaziotik lortzen dela ulertuz.

Animo, zuek badakizue
eta! Marrazki kreatibo
bat.

Villabonako Udaleko ordezkariak.
Nazaret Zentroa eta Banaiz Bagarako
ordezkariak eta Santiago Egoitzako
zuzendari eta zaintzaileak.

GOGOETARAKO GIDARIAK: ESPERIENTZIA GEHIAGO
GIPUZKOAN
Nazaret Zentroak, Lanbide Heziketako Zentroak, Emun-ekin batera gogoetarako liderren kontzeptua Saiatzeko Gizarte
Zerbitzuetan frogatzeko pilotage bat diseinatu dute.
Saiatzeko Gizarte Zerbituzak Bidanian kokaturik daude, mugikortasuna eta irisgarritasuna kritikoak diren une batean
hain zuzen. Bertako Mankomunitateak gizarte inklusioa eta parte-hartzea sustatzen du erabiltzailean zentratutako
zerbitzuen bitartez.
Pilotaje honen ideia langileak trebatzea da parekoen arteko ikasketa sustatzeko (formala, informala eta ez-formala) lan
bizitzaren kalitatea hobetu ahal izateko, etengabeko ikasketa sustatzeko eta beraz kaliate hobea duen zaintza eskaini ahal
izateko.

OSEC- ERRESUMA BATUKO TDAR TALDEKIDEAREN BERRIAK
OSEC-ek ArbetSam metodologia zabaltzen eta kontsultatzen jarraitu du bai eremun nazionalean, bai
eremu lokalean, Osek kokaturik dagoen Oxfordshire-n hain zuzen.
Erresuma Batuko mailan OSEC-ek Skills for Care (http://bit.ly/1JeCZRp (Zaintzaileen trebetasunetaz arduratzen den
erakundea) izeneko erakundearekin lane gin du, TDAR-en balioa, zaintza arloan garatzen ari diren hainbat ekintzekin
erlazionatuz, hala nola national core skills strategy for adult social care in England (http://bit.ly/1J3ZvYI) eta Social
Care Commitment (http://bit.ly/1DPhVAX). izenekoekin. Martxoan Skills for Care-ek “Enplegatzaileentzako
trebetasun basikoen gida” (http://bit.ly/1J3ZvYI) argitaratu zuen eta honakoa esaten zuen ArbetSam metodologiari
buruz:
Bi ideia interesgarri Suediatik
ArbetSam-ek, Stockhom-en egindako langileen garapenerako proiektu handi batek, parekoen arteko ikasketa gizarte
zaintzako erakundeetan sustatzeko bi rol berriztatzaile garatu zituen: gogoetarako gidariak eta hizkuntza laguntzaileak
. Bi rol hauek boluntario agertu diren zaintza arloko langileek betetzen dituzte.
Gogoetarako gidariek estrukturatutako elkarrizketak gidatzen ditutze lantokiko lankideein, kezkatzen dituen gai zehatz
baten inguruan, adibidez pertsonan zentratutako zaintza modelo batean, senideei eman behar zaien laguntzaren
inguruan. Partehartzaileek beraien esperientziak partekatzen dituzte eta amankomunean ikuspegi edo soluzio batera
iristen dira.
Erresuma Batuko hainbat tokitan gertatzen den bezala Stockhom-en atzerritik datozen zaintzaile ugari dago, eta
batzuen Suediera ezagupena murriztua da. Hizkuntza arazoei hauei aurre egiteko proiektuak Hizkuntza Laguntzaileen
rola garatu zuen.
Hizkuntza Laguntzaileak bere lantokiko hizkuntza garapenean laguntzen duten zaintzaileak dira. Beraien egitekoen
artean lankideei laneko dokumentazioarekin eta laguntza behar duen jendearekin komunikazioan laguntza
zabaltzea dago. Hizkuntza Laguntzaileek bigarren hizkuntzen ikasketa prozesuari buruz ere formakuntza jaso zuten
eta lankide eta zuzendariei honi buruz ohartarazi ahal izateko tresnak jaso zituzten.
Ikus ezazu film txiki bat suediako metodolgiari buruz. (http://bit.ly/1IZkizW)
Otsailean, gida argitaratu baino lehen, OSEC-ek Skills for Care izeneko erakundeak Londoneko egoitzan enplegatzaile,
lanbide heziketa instituzio eta erakunde publikoetako partaide ezberdinei tailer bat eskaini zien. Tailerraren izena
“Komunikazioa eta Hizkuntza Trebetasunak lantokian lantzeko bide berriak” zen eta bertan ArbetSameko filma ikusteko
aukera izan zen. Partehartzaileek erantzun positiboa izan zuten eta beraien kontextuekin loturak egiteko aukera izan
zuten.

Eremu lokalean, Oxfordshiren, OSEC-ek ArbetSam metodogia bertako gobernuak helduen gizarte zaintzako langileen
garapenerako eratu berri duen estrategiarekin jarri du harremanetan. Estrategia honen inplementaziorako OSEC-ek
tailer bat antolatuko du Oxfordshireko zaintza erakundeentzat “lantokiko ikasketa kultura sortzen” izenekoa. Hemen ere
ArbetSam bideoa ikusteko aukera izango da eta ArbetSam metodologiaz aritzeko aukera izango da. Tailer hau TDAR
proiektuko bilarekin bat etorriko da, bertako partaideei tailer honetara bertaratzeko aukera emango dielarikl
Europa mailan OSEC-ek TDAR- eko produktuak Language for Work-eko baliabide zentroan eskuragarri egotea
ahalbideratu du: Language for Work network website ( http://bit.ly/1hJEyMW)..

ALEMANIAKO BERRIAK — KULTURA ARTEKO KOMUNIAZIOA
Momenturen batean denok ikusi dugu komunikazioa zein zaila den bertako hizkuntza ezaguntzen ez
duzunean. Hizkuntza komunikazioaren ezinbesteko zatia da- hori ziur. Baina hizkuntza bera
erabiltzen dugunean ere edo hitzik gabe komunikatzen garenean, sekulako gaizkiulertuak gerta
daitezke. Hau gertatzen da komunikazioa hitzetatik haratago doalako, eta kulturarteko
komunikazioa hizkuntza baino askoz ere haratago.
Beste herrietako eta kulturetako jendea ulertzeko bere hizkuntza ulertzea abiapuntu on bat da baina beraien hitz eta
portaeren atzean dauden arrazoiak jakitea lagungarri gerta daiteke.
Ideia hau azaltzeko kulturarteko komunikazio arloan iceberg
eredua ezaguna da. Iceberg bat ikusten dugunean zazpiren bat
bakarrik ikusten dugu, eta ikusten dugun zati horrek normalean
ez ditu arazoak sortzen. Ur azpian dagoenak arazo gehiago ematen
ditu, Titanic-ari gertatu zitzaiona besterik ez dugu gogoratu behar.
Orain irudi hori kulturartekotasunera ekartzen badugu: burkah bat
oihal zati bat besterik ez da, eta ikusten dugunagatik berez ez luke
arazorik eman behar, baina ez da ikusten duguna bakarrik baina ikusten
dugun horretan isladatzen duguna, oihal zati sinple horretan “josten”
ditugun kontzeptuak. Gure kontestuaren arabera burkah-ri modu
ezberdinean ematen diogu balioa. Beraz gure kulturek ez dute talka
egiten ageriko ezaugarriengatik (perceptas), baizik eta ikusten ez diren
ezaugarriengatik (conceptas), azpian dauden jarrera eta balioak. Beraz
kulturartekotasun konpetentziak lehen itxura baino haratago begiratzea
eskatzen du.

Trebetasun hau lantzeko interculture.de kulturartekotasuna lantzeko e-learning moduluak garatzen ari da.
Moduluen hasiera “kultura” kontzeptuaren oinarrizko azalpenekin hasten da (ba al zenekien Kroeber/Kluckhohn-ek
60 hamarkadan kulturaren 160 definizio bildu zituztela?) , bai eta kulturartekotasunaren definizioarekin. Horretaz
gain komunikazioak eta perzepzioek nola funtzionatzen duten azaltzen da eta kulturartekotasun kontestuak bereziak
egiten dituenari buruz ere aritzen da’ Perzepzioak adibidez hein batean zure esperientzien gainean eraiktzen dira eta
beraz zure inguruneak edo esperimentatu duzun kulturan ere. Adibidez, esbastikak hormetan jartzea nahiko gauza
ezberdinak izan daitezke Asiako Hego- Ekialdean eta Alemanian.

Perzepzioa eta kultura arteko lotura hau ahaztu egiten baduzu, batzuetan jendea azkerregi “epaituko” duzu eta
momentu horretan da aurreiritziak eta estereotipoak agertzen direnean. Eta aureko hauek gure kulturarteko
trebakuntzako beste atal bat dira.
Oinarrizko prestakuntza moduluak kasuekin eta coaching- ikuspegiarekin osatzen dira, bakoitzak dituen kulturarteko
ardurak aztertu eta hausnartuz. Honek gaira gerturatzea dakar, teoria partehartzaileen egunerko praktikara ekarriz.

ALEMANIAKO PILOTAJEA
TDAR-n egindako lana pilotatzeko Turingia-n AWO Ajs, adinekoentzat hainbat zentru eta zerbitzu ematen dituen
ongintza-partzuergo batekin jarri gara harremanetan. Bi erakundeentzat onuragarri den egoera lortzeko pilotajearen
ekintzak AWO Ajs-k Turingian beraien zentro ezberdinetan lan egiteko 30 txinatar ekartzeko proiektuaren baitan
integratu dira. Proiektuaren baitan lantoki bakoitzak bi zaintzaile txinatar integratu ditu bere taldean. Elkarrekin haibat
aste/hilabete lan egin ondoren interculture.de-k tailer bat egin du. Bertan kulturarteko komunikazioaren arazoaz aritu
dira eta ArbetSam-en jatorria duen hausnarketa metodoa erabili ziren, TDAR-eko pilotajea AWO Ajs-ren proiektuan
integratzeko aukera egon delarik.
Tailerrerako denbora mugatua zenez, eta lantokiek ezin zutenez jende askori batera epe luzerako trebakuntzarako
denbora eman , guk kanpoan gidatutako hausnarketa garatu genuen eta hausnarketak garapenerako duen indarraz aritu
ginen. Pilotajea AQO Ajs. Proiektura lotuta zegoenez hausnarketarako gaia talde guztietan berdina izan zen: Nola integra
ditzakegu gure langile atzerritarrak oraindik hobeto etorkizunean? Gai honek langileei hausnarketarako lekua eman zien,
proiektuan beraien integrazio prozesuaz pentsatzeko, baina aukera eman zuen ere ArbetSam eta TDAR-ek proposatutako
ideiak aztertzeko. Hausnarketetan hainbat puntu interesgarri atera ziren
Lantokietako langile-zaintzaile eta zuzendari taldeen ikuspegitik, haiek prestakuntza eta orientazio urria zuten beraien
txinatar lankideak integratzeko, hori dela eta nahiz eta beraien aldetik ahal zutena egin prozesua ez zen beraiek nahi
izango zuketeen bezain estrukturatuta eta planifikatuta. Hori dela eta partehartzaile guztiak pozik agertu ziren horrelako
gaiei buruz hausnarketa egiteko modu estrukturatuan nola egin ikasteko.
Partehartzeile guztiak pozik agertu ziren kanpoko aditu batek hausnarketak zuzentzeko aukerarekin. Honetarako hainbt
arrazoi zeuden:
Elkarrizketaren moderazio neutralari esker (ez lankideek ez zuzendaritzak ez AWO-k eginda) gai gehiago atera ziren eta
partehartzaileek askatasun handiagoz hartu zuten parte beraien pentsamenduak azaltzerakoan.

Gogoeta gidariak trebatzeko denbora ez egon arren (TDAR-en ez bezala) eta hainbat partehartzailek (zuzendaritza
mailakoak batez ere) hausnarketa tresnak ezagutu arren , beraiek bilera horiek gidatzen deseroso sentituko zirela agertu
zuten.

Zaintzaile atzerritarrak hartzeko jarrera positiboa zuten taldeek kreatibitate handiagoa erakutsi zuten eta
hasunarketan zehar disziplina handiagoz aritu ziren. Esperientzia txarrak izandako taldeek ordea irtenbideak
aurkitzeko zailtasunak izan zitutzten.
Partehartzaile guztiek ondo pasa zuten eta hausnarketa eskertu zuten, beraien kezka eta arazoak serio hartu zirelako,
aurretik geratu ez zen bezala.
Trebakuntzaren kulturarteko zatiak (artikuluaren hasieran deskribatuta) oso harrera ona izan zuen, honakoengatik:
Prestakuntzarako oso modu interaktiboa erabili genuen, partehartzaileengandik partehartze handia lortuz, eta hori ez
zuten espero. Esan zigutenez prestakuntza ez zen bakarrik informatiboa izan, eta ondo pasa zuten ere.
Prestakuntzan partehartzaileen esperientzian oinarritzen zen metodologia erabili zen eta horri esker, teoria ikateaz gain,
beraiek komunikazio arazoak esperimentatu ahal izan zitutzten, eta beraien iritziz honek asko lagundu zien kontzeptuak
ulertzeko.
Partehartzaileei aukera eta askatasuna eman zitzaien bere lankide berriekin laneko kontestutik at lehen ezagutzen ez
zituzten kulturatekotasunari buruzko hainbat gaiei buruz aritzeko. Beraz bi taldeek, alemanek eta txinatarrek, -“ besteen”
kultura zuzenean ezagutzeko aukera izan zuten.
Ikusitako puntu interesgarriak:
Kulturarekiko sensibililazio orokorrari kulturari burzko informazio zehatzari baino balio gehiago eman zaio, eta ideiak
elkartruka zitezkeen. (TDAR- prestakuntza baino lehenago eta txinatarrak iritsi baino lehenago lankide alemanek Do.&-Taboo
prestakuntza jaso zuten Txinaren inguruan. Langileek esan zutenez hasieran lagungarri gertatu zitzaien baina, ez zien benetan
ulertzen lagundu).).

Talde batean, gurekin partekatu nahi izan ez zituzten arrazoiengatik, ez zituzten lankide txinatarrak prestakuntza saioan
txertatu. Prestakuntza ekintza hau ez zen besteak bezain eraginkorra izan eta ez zuten hainbeste baliatu. Honek berriz
frogatzen du kuturarteko prestakuntzarik onena ez duela bakarrik kulturartektasunari buruz erakusten, baina
kulturarteko taldea sortu edo integratzen du.Elkarrengandik ikastea irakaslearengandik ikastea baino eraginkorragoa da.
Denbora oso mugatuta denean, prestakuntza trinkotu behar da, ikasketa sinple baina sakonekin.
Metodologia partehartzailea eta esperientziazkoak motibazioa eta kontzentrazioa mantentzen ditu, batez ere
partehartzaileak metodolgia kognitibora oso ohituta ez daudenean.

BELGIKAKO BERRIAK
Aurreko hilabeteetan Belgikako kontestu analisia idazten aritu gara, zaintza/osasun arloan lan egiten
duten etorkinak kontutan harturik. Berripapera honetan kontestu analisian zertaz aritzen garen
kontatuko dizuegu.
Momentu honetan Belgikan 1.19 milioi etorkin daude, hau da populazioaren %10 bat. Kopuru horrek Flandes-en bizi
diren 427000 pertsona atzerritarrak, Valoniako 338000 eta Bruselako 352000 hartzen ditu kontutan. Pertsona hauek
osasun/zaintza arloan lan egin nahi badute, badaude heziketa programa ezberdinak etorkin hauei bere Nederlandera
ezagupenak hobetzeko. Ikastaro eta programa ezberdinak daude, maila ezberdinetakoak, Nederlandera ez dakitenentzako
mailatik hasita, Neederlanderan jarioa duten pertsonei egokitzen diren mailara arte. Besteak beste Enplegu zerbitzuak
eskaintzen ditu Neederlandera bigarren hizkuntza bezala ikasteko ikastaroak. Belgikan eskualde bakoitzak du bere
Enplegu Zerbitzu Publikoa. VBAB da Flandeseko Enplegu zerbitzu publikoa. VDAB 1989.ean sortu zen Flandesen lan
merkatua ahal bezain garden eta dinamikoen egiteko. Helburu hori lortu nahian VDAB-ak lana aurkitzeko zerbitzuak,
prestakuntza eta orientazioa eskaintzen ditu, etorkinentzat ere. VDBA-k jendeari lana aurkitzen laguntzen dio eta bere
curriculuma VDAB-a ko web orrian argitaratzeko aukera ematen dio. VDAB-ak ere jendeari Nederladera ikasten
languntzen dio ikastaro eta prestakuntza programak eskainiz. VDAB-ak eskaintzen dituen zerbitzuei buruz informazio
gehiago jakin nahi izanez gero hemen aurki daiteke: www.vdab.be.
Huizen van het Nederlands (Nedederlanderaren Etxeak) izeneko beste erakunde batek informazioa eskaintzen dio
Nederlandera ikasi eta praktikatu nahi duen pertsona orori. Neederlanderaren Etxeak Flandeseko Gobernuaren ekimenak
dira eta 2004.urtean sortu ziren. 8 Etxe daude: bat probintzia bakoitzean eta Antwerp, Brusela eta Ghenteko hirietan.
Nederladeraren Etxeek ez dituzte Nederlandera ikastaroak zuzenean antolatzen, eskualdeko hizkuntza eskola guztiekin
egiten du lana. Elkarrizketa edo test baten bidez etorkinarentzat egokien den ikastaroa bilatzen laguntzen diote, bere
maila, ikasteko abiadura, ikastaroaren kokapena eta maiztasuna hartzen dituzte kontutan bilaketa egiterakoan.
Neederlandearen Etxeei buruzko informazio gehiago hemen aurki dezakezu: www.huizenvanhetnederlands.be

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
Proiektu Zuzendaria

Kerstin Sjösvärd
Proiektu Koordinatzailea

bengt.larsson@aldrecentrum.se

kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se

Lisa Alm
Garapen Zuzendaria

lisa.lm@stockholm.se

Lena Slotte
Sailako Zuzendaria (2015ko Urtarrilatik
aurrera)
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
Ikerketa taldeko kidea

Florian Frommeld
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.
•

CONTACT:

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
Proiektu kudeatzailea

Nereba Peña
Zuzendari ondokoa

epomares@nazaretzentroa.com

nerebap@nazaretzentroa.com

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

KONTAKTUA:

Jesse Verschuren
Koordinatzailea.
Jesse.verschuren@ucll.be

