JAveți nevoie de GUTS pentru a
învăța, indiferent de vârstă!
Generațiile au nevoie de formare pentru incluziune
socială în 2020

Ce?
GUTS are ca scop creșterea incluziunii sociale a generațiilor mai tinere si mai în vârstă. Prin
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învățarea culturală și prin educație și bazându-se pe punctele forte și competențele ambelor
generații, GUTS urmărește să creeze solidaritate și legături strânse între tineri și vârstnici.
Cum acest lucru nu este întotdeauna ușor, GUTS va crea un model intergenerațional, de
învățare co-creativă și va formula recomandări pentru asistenții socio-culturali, autoritățile
locale și regionale. Aceste recomandări se vor baza pe studii de caz, workshop-uri practice si
cercetare.

Cum?
Proiectul GUTS se va concentra pe dezvoltarea, testarea și implementarea a 10 arii inovatoare
de învățare culturală, intergenerațională și co-creativă.

Pentru cine?
Grupuri țintă: vârstnici peste 75 de ani (“cei mai vârstnici”) / femei în vârstă / emigranți în
vârstă și adulți tineri. Grupurile țintă includ și autorități și practicieni în domeniu.

Cercetarea
învățării intergeneraționale și
co-creative

Dezvoltarea modelului de
învățare intergenerațională
co-creativă cultural learning model

Implementarea și evaluarea
ariilor de învățare
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Rezultate
DISCLAIMER - RO
Proiect co-ﬁnanțat de Uniunea Europeană".
Acest proiect a fost ﬁnanțat cu sprijinul
Comisiei Europene. Responsabilitatea
pentru această publicație (comunicare)
reﬂectă numai punctul de vedere al autorului, Comisia nu poate ﬁ făcută responsabilă
pentru utilizarea informațiilor conținute în
aceasta.

Ghid pentru practicieni
Recommandări pentru autorități

Ariile de învățare și principiile GUTS
Ariile de învățare selectate vor depinde de interesele diferitelor organizații participante, ale
grupurilor țintă și de contextul speciﬁc din țările participante. Principiile de bază ale ariilor
de învățare culturală co-creativă în cadrul GUTS se concentrează asupra persoanelor în
vârstă și adulților tineri.
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Membrii grupurilor țintă selectate își stabilesc și ating propriile obiective concrete, priorități
și concepte, în măsura în care este posibil.

Intergenerațional
Oameni de toate vârstele pot învăța împreună și unii de la alții.

Abordări culturale
GUTS va stabili relații de lucru beneﬁce și durabile cu organizațiile culturale și protagoniștii
din domeniul "învățării mai târzie în viață", cu scopul de a dezvolta modele inovatoare în
contexte creative. Ariile de învățare pe care GUTS le va dezvolta vor implica diverse moduri de
exprimare și abordări artistice

Incluziune
Parteneriatul GUTS organizează activități în domeniul învățării co-creative
intergeneraționale și interculturale și vizează realizarea incluziunii și coeziunii în societățile
noastre în curs de îmbătrânire.

Orientarea către comunitate
GUTS va urmări punerea în aplicare a strategiilor de elaborare a politicilor în domeniul
educației și formării în contexte locale sau regionale concrete.

Orientarea către prevenție
GUTS se axează pe viață - "salutogeneză" (de exemplu, identiﬁcarea modalităților de a
rămâne sănătos, de a face față unor situații inedite și de a face acest lucru devenind o
persoană mai puternică) - și pe construirea de rețele sociale în mediul grupurilor țintă.

Transdisciplinaritate
Cooperarea în ariile co-creative de învățare se bazează pe experiența și rețele stabilite de
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parteneriatele de învățare anterioare. GUTS vizează dezvoltarea în continuare a experiențelor
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cu potențial ridicat.

Inovare
GUTS este centrat pe abordări, concepte, evenimente și metodologii inovatoare.

JAveți nevoie de GUTS pentru a
învăța, indiferent de vârstă!
Generațiile au nevoie de formare pentru incluziune
socială în 2020

Partners
GUTS
Coordinator and contact
details for more information:
Prof. Dr. Tinie Kardol
Stichting Vughterstede
Molenrijnselaan 48
5262 TN Vught I The Netherlands

DESIGN: QWASP.NL

Email:
mjmkardol@hotmail.com

DISCLAIMER - RO
Proiect co-ﬁnanțat de Uniunea Europeană".
Acest proiect a fost ﬁnanțat cu sprijinul
Comisiei Europene. Responsabilitatea
pentru această publicație (comunicare)
reﬂectă numai punctul de vedere al autorului, Comisia nu poate ﬁ făcută responsabilă
pentru utilizarea informațiilor conținute în
aceasta.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

