
Lai mācītos, bez KRAMPJA neiztikt, 
neatkarīgi no vecuma! 1  
Māc ības paaudzēs  sociā lās  iek ļaušanas veic ināšanai  2020

Kas?
GUTS project mērķis ir palielināt jaunās un vecākās paaudzes sociālo iekļautību.  Ar kultūras 

un cita veida izglītojošu pasākumu palīdzību un balstoties uz jaunās un vecākās paaudzes 

spēka punktiem un kompetencēm, GUTS projekts tiecas šo dažādo paaudžu vidū veidot saites 

un solidaritāti.   

Tā kā tas nav viegls uzdevums, GUTS projekts veidos starppaaudžu kultūras koprades mācību 

modeli un formulēs ieteikumus sociālās un kultūras sfēras darbiniekiem, vietējām un 

reģionālajām pašpārvaldēm. Šie ieteikumi būs balstīti uz konkrētu pieeju izpētes un praktisko 

semināru un pētījumu rezultātiem.  

Kādā veidā?
GUTS projekts koncentrēsies uz 10 inovatīvu starppaaudžu  kultūras koprades mācību 

platformu izveidi, pārbaudi un ieviešanu. 

Kam paredzēts?
Mērkā grupas: vecāka gadagājuma cilvēki virs 75 gadiem / vecāka gadagājuma sievietes/ 

vecāka gadugājuma migranti, kā arī jauni pieaugušie. Tiks iesaistīti arī politikas veidotāji un 

profesionāļi.

1 Projekta akronīms GUTS angļu sarunu valodā nozīmē lielu neatlaidību, gribu kaut ko paveikt. Analogs latviskais  
 sarunvalodas vārds varētu būt ‘krampis’- tādējādi saglabājot angļu sarunvalodas vārda stilistiku.
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Mācību platformas un GUTS principi
Izraudzītās mācību platformas būs atkarīgas no dažādo dalīborganizāciju, mērķa grupu 

ieinteresētības, kā arī no dalībvalstu konkrētās situācijas (konteksta).  

GUTS kultūras koprades mācību platformu galvenie principi būs attiecināmi uz vecāko 

paaudzi un jauniem pieaugušajiem.   

 

Kopradīšana / Koprade 

Izvēlēto konkrēto mērķa grupu dalībnieki, kur vien tas iespējams, nosprauž un sasniedz paši 

savus specifiskos mērķus, prioritātes un konceptuālās pieejas. 

Starppaaudžu  

Visu gadagājumu cilvēki var mācīties kopā un viens no otra  

Kultūras pieejas  

GUTS projekts  veidos veiksmīgas un ilglaicīgas attiecības ar kultūras organizācijām cilvēkiem, 

kas iesaistīti mācību procesā ‘vēlākos dzīves gados’ – ar mērķi radošā vidē veidot inovatīvus 

modeļus. GUTS projekta veidotās mācību platformas lietos mākslinieciskās izteiksmes un 

pieeju dažādās formas.   

Iekļaušana 

GUTS projekta partneru konsorcijs organizē pasākumu koprades mācību platformās dažādām 

paaudzēm un kultūrām ar mērķi nodrošināt iekļaujošu un saliedējošu pieeju mūsu 

novecojošajā sabiedrībā. 

 
Orientācija uz kopienu 

GUTS projekts plāno īstenot stratēģiju izglītības un mācību politikas ieviešanai konkrētā 

lokālā vai reģionālā kontekstā. 

 
Preventīva orientācija 

GUTS projekts koncentrējas uz dzīvi - ‘salutoģenēzi (piemēram, meklēt veidus, kā saglabāt 

veselību, kā tikt galā ar netipiskām situācijām, šādā veidā kļūstot arī par spēcīgāku cilvēku), 

kā arī uz sociālo tīklu veidošanu mērķa grupu ikdienas vidē. 

Starpdisciplinaritāte 

Sadarbība koprades mācību vidē balstās uz pieredzi un sadarbības tīkliem, kas radušies jau 

iepriekšējo mācību partnerību laikā. GUTS projekts plāno tālāk attīstīt jau gūto pieredzi, 

balstoties uz tās lielo nākotnes potenciālu. 

 
Innovatie

GUTS projekts tiecas lietot inovatīvas pieejas, konceptus, pasākumu formātus un metodikas. 
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Partners
• Vughterstede I The Netherlands
• Vrije Universiteit Brussel I Belgium
• BBB Büro für berufliche Bildungsplanung I Germany
• Università degli Studi del Molise I Italy
• CESI Center for Education, Counselling & Research I Croatia
• CVO Antwerpen I Belgium
• Universitatea Din Craiova I Romania
• Talakizglitibas biedriba I Latvia
• eeb Nordrhein I Germany
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