TDAR (TRANSFER
AND DEVELOPMENT OF ARBETSAM´S
RESULTS) PROIEKTUAREN HASIERA!
Newsletter 1: 2014
HEZIKETA ETA LANGILEEN ARTEKO LOTURA

TDAR PROIEKTU HELBURUAK

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

TDAR proiektuak ArbetSam eta SprakSamen izandako emaitza
berriztatzaileen transferentzian oinarrituta, proiektu honen
helburua
lanbide heziketaren garapena
langileen artean
sustatzean datza Europako beste herrialde batzuetan. Guzti hau
posible egiteko jatorrizko produktu, eskuliburu eta gainerako
gidak Ingelesera itzuliak izango dira eta gerora herrialde
bakoitzeko kultur ezberdinetara moldatuak izango dira.
Parte hartzen duten europar herrialde ezberdinetako proiektu
bazkideek, euren lurraldeetako interesekoak diran bestelako
erakundeekin harremanetan jarriko dira proiektua gauzatu ahal
izateko. Hala ere, Kerstin Sjösvärd TDAR proiketuaren
koordinatzailearen hitzetan, funtsezkoa da parte-hartzaile guztiak
oinarrizkoak diren kontzeptuetatik hasi eta garatzea, hala nola,
ikasketarako testuinguruak, heziketa eta langile binomio edota
lantokiko hizkuntz garapenaren ardura elkarbanatuak izatea.

ALEMANIAKO KONFERENTZIA
5 herrialde europarrek hartzen dute parte, 2014ko urrian Estokolmon batzartu eta proiektuari hasiera
eman zion osoko bilkuran. Batzarraren helburua lanaren plangintza eta agenda adostea izan zuen helburu.
Martxo bukaeran bigarren bilera ospatuko da Jenan, Alemaniako hegoaldean, non konferentzia bat
antolatuko den proiektuaren aurkezpen eta difusioa sustatzeko.
Bestalde proiektuaren inguruko berriak jasoko dituen atal berri bat sortu da Stockholm Gerontology
Centre Research Centrearen webgunean kokatua. Honekin proiektuaren garapenaren berri emateko
zabalduko diren 4 newsletterren lehen alea da.

“Ikerketak argi utzi du lan testuinguruak leku aproposak direla
heziketa eta ikasketarako, eta hizkuntz heziketa babesturiko
espazioetan ematen demean hizkuntz garapena aberatsago bat
sustatzen duela erakundeetan.”

PARTE HARTZAILEAK

Proiketuaren
partzuergoa
osatzen
duten
bazkideek proiektuaren bideragarritasun efektiboa gauzatzeko aukeratuak izan dira. Lanbide heziketan,
lan testuinguruetako ikasketa eta hizkuntz heziketan eskarmentu handiko erakundeak biltzen dira era
kolektiboan. Erakunde ezberdin hauen ekarpen anitzek proiektuaren emaitzetan islada izango dute,
ezagutza eta esperientzia ezberdinen ekarpenak eginaz lanbide heziketan, hizkuntz heziketan, lan
testuinguruen ikasketan eta kultur-arteko konpetentzieen ildotik

KONTAKTUA
Stockholm Gerontology Research Centre 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.

Bengt Larsson - Proiektu Zuzendaria.
Bengt.larsson@aldrecentrum.se

Kerstin Sjösvärd – Proiektu Koordinatzailea
Kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se

Leif Styfberg – Sail Zuzendaria

Marie Söderström – Garapen Zuzendaria

Leif.styberg@aldrecentrum.se

Marie.soderstrom@aldecentrum.se

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

Franziska Kindmann – Ikerketa taldeko kidea
Franziska.kindmann@interculture.de

Florian Frommeld – Aholkulari Seniorra
Florian.frommeld@intercultural.de

INGALATERRA
Oxfordshire Skills Escalator Centre – gai sozialetan diharduen entrepesa da, maila baxuko ikasketa eta
heziketa sustatzen duena.
Alexander Braddell – Zuzendaria.
Abraddell@gmail.com

ESPAINIA
Nazaret Zentroa – lanbide heziketa sustatzen duen heziketa zentroa da KutxaBank gizarte ekintzaren
babesarik sustariko proiektua.

Nereba Peña – Zuzendariordea.

Egoitz Pomares – Proiektu kudeatzailea

Nerebap@nazaretzentroa.com

Epomares@nazaretzentroa.com

BELGIKA
Katolieke Hogeschool Limberg - KHLim (Limburg Catholic University College) Flandeseko goi
mailako hezkuntzarako heziketa zentroa da.

Ingrid Dreessen – Koordinatzailea.
Ingrid.dreessen@khlim.be

