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ZER BERRI TDAR PROIEKTUAN?

TDAR PROIEKTU HELBURUAK

Lanbide heziketa, erakundeetako
arduradun eta pertsona klabeetan
oinarrituriko heziketa jorratzen
duen metodologi berrizt-tzailearen
trasnferentzia gauzatzea da.

Proiektuaren bazkideak elkar lanean daude hitzartu eta
planifikatuirko ekintzak burutzeko. Ebaluaketarako prozedura eta
gailuak garatuak izan dira bazkideen erabilgarritasuna sustatzeko.
Halaber, ArbetSam produktuen pilotaje eta testeoa hasi baino
lehen, bazkideek euren herrialde ezberdinen kontextuaren
azterketa gauzatuko dute. Behin analisi hau amaitua dagoenean
TDARen webgunean argitaratuak izango dira emaitzok.

ESTOKOLMO – SUEDIA
Estokolmoko erregioko erronka nagusienatariko bat zaintza
zerbitzuen profil kualifikatuak biltzean datza. Maiatzean, Stig
Nyman SGRC Stockholm Gerontology Research Centreko
Lehendakariak politikari eta adituak bildu zituen ArbetSam eta
SprakSam
proiektuen
emaitzen
bideragarritasun
eta
jasangarritasunaz hitz egiteko, beste
65 pertsonen parte
hartzearekin. SGRC-ek eta Estokolmoko Eskualdeko Agintaritzak
lan testuingu eta ikasketa sustatzeko zentroa bat sortzeko
asmoarekin udazken honetan beste bi bilera antolatuko dituzte.

“Zer bilatu beharko genuke aurreko proiektuen bideragarritasuna
bultzatzeko? Guztiz beharrezkoa da profil eta rol eredu berriak
sortaraztea. Guzti honek hasiera berri bat suertatzen du lan
testuinguruetan langileen gaitasunak garatzeko.”
Stig Nyman, TDAR elkarrizketak Estokolmon.

MAHAI-INGURUA LONDRESEN.
Kerstin Sjösvärd TDAR proiektuaren koordinatzailea eta Alexander Braddell, proiektuaren bazkide den
OSECeko zuzendaria Londresen antolaturiko mahai-inguruan parte hartzera gonbidatuak izan ziren.
Britainiar Kontseiluak antolaturiko jardunaldian integrazioari buruzko ikuspuntu ezbrdinak jorratu ziren,
Erresuma Batuko Gobernua, Kontseilu Britainiarra, Bruselaseko Migration Policy Group, Vox Agency,
Bayt al Thaqafa Foundation Catalonia eta ACIDI Portugalen partaidetzarekin besteak beste.
Proiketukideek TDAR etta ArbetSamen metodologia eta dinamika ezagutaraztera eraman zuten Erresuma
Batu, Norbegia, Portugaleko gobernuen eta Europar erakundeen errepresentazioei.

JENA KONFERENTZIA
Martxoan proiketukideak osoko bilkuran elkartu ziren Jenan, Alemanian. Bilerarekin bat Interculture
proiektukide alemandarrak konferentzia bat antolatu zuen.

DONOSTIA KONFERENTZIA BIDEAN
Nazaret Zentroa TDAR proiektuaren bazkide denak udazkenerako konferentzia bat antolatuko du
Donostian Kutxa Zabal eta Kutxa Gizarte Ekintzaren elkarlanarekin. Urriak 7 ospatuko den
jardunaldiaren izenburua “Berrikuntza sustatzen eta zerbitzuaren kalitatea hobetzen adineko pertsonen
zaintzan: lantokiko formakuntza” da. Egitarau TDAR webgunean izango da prest uda honetan.

ERRESUMA BATUKO KONFERENTZIA NAZIOALEKO WORKSHOPA
ESOL heziketaren NATECLA elkarte profesionalak onartu berri du, OSEC Erresuma Batuko
proiektukidearen workshop proposamena. Nazio mailako konferentzia Ekainan ospatuko da, eta
ArbetSam-en ikuspuntuak aurkeztu eta Erresuma Batuan izan dezakeen bideragarritasunez eztabadaitu
ahal izango da.

BERRIAK BELGIKATIK
TDAR proiektuaren partaide belgiarrak lan testuinguruen heziketa eta hizkuntz gaitasunerako kurtso
berriak aztertzen ari elkarrizketa sistemaren bidez.

Proiektuaren
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

SUEDIA
Bengt Larsson - Proiektu Zuzendaria
Bengt.larsson@aldrecentrum.se
Leif Styfberg – Sail Zuzendaria
Leif.styberg@aldrecentrum.se

Kerstin Sajösvärd – Proiektu Koordinatzailea
Kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se
Marie Söderström – Garapen Zuzendaria
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
Nerebap@nazaretzentroa.com

Egoitz Pomares – Proiektu kudeatzailea
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

