
 

                                                                                                                

                                                         

Pirmā ES Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas mācību 

partnerību projekta „CORE” partneru tikšanās notika  05.-10.10.2013. Rumānijas 

pilsētā Curtea de Arges. To organizēja projekta koordinējošā organizācija 

„Asociatia pentru Dialog Intercultural”, kuras darbības prioritāte ir starpkultūru 

saziņas stiprināšana. 

 

Tā bija pirmā visu 7 dalīborganizāciju pārstāvju tikšanās klātienē – no Rumānijas, 

Itālijas, Anglijas, Turcijas, Bulgārijas, Lietuvas un Latvijas. Tāpēc visas 

Nosaukums „Kodols”    

CORE 

Programma ES Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogramma 

Finansējums EUR 15000,- 

Īstenošanas laiks 2013.gada 01.augusts – 2015.gada 31.jūlijs 

Projekta partneri Asociatia pentru Dialog Intercultural, Curea de 

Arges, Rumānija 

Šilalės rajono savivaldybės administrācija, Šilale, 

Lietuva 

Demokrasiyi Seven Genç Eğitimciler Derneği, Turcija 

Prov. di Pesaro e Urbino, Pesaro un Urbino province, 
Itālija 

Immediate Theatre, Londona, Lielbritānija 

Асоциация за развитие на българския спорт, 
Sofija, Bulgārija 

Biedrība "Manai mazpilsētai Aknīstei", Aknīste, 

Latvija 

Mērķis Veicināt starppaaudžu sadarbību patriarhālās 

domāšanas negatīvo izpausmju mazināšanā 

mūsdienu Eiropas kopienas sabiedrībā, projekta 

dalīborganizācijām apgūstot labās prakses piemērus 

mūsdienīgu pieaugušo izglītības metožu pielietojumā. 

Projekta vadītājs  Skaidrīte Medvecka 



organizācijas vispirms iepazīstināja ar savu darbību un pilsētu, valsti, no kuras 

nāk. Iezīšanos vainagoja Eiropas bufete – pasākums, kurā katra delegācija 

piedāvāja savas tautas nacionālos ēdienus. Neiztrūka arī bulgāru un itāļu vīns. 

Mājinieki bija parūpējušies par labu projekta starptautiskās aktivitātes publicitātes 

nodrošinājumu – tikām uzaicināti pilsētas televīzijā piedalīties raidījumā par mūsu 

projektu un informācija tika ievietota arī vietējā laikrakstā, ko katrs saņēmām 

piemiņai. 

Tikšanās turpinājumā diskutējām par jēdzienu „patriarhālā domāšana”, tā 

izcelsmi un būtību. Apmeklējam Curtea de Arges, kas ir bijusī Rumānijas 

galvaspilsēta, veco klosteri, kura sienās, atbilstoši leģendai, tā celtniecības laikā 

iemūrēja sievieti - kā obligāto upuri, paklausot vīriešu lēmumam. Pilsētas ielās 

organizējām ielu intervijas, lai redzētu rumāņu attieksmi dažādos ar dzimumu 

līdztiesību saistītos jautājumos. Vienojāmies, ka projekta ietvaros vairāk pētīsim 6 

patriarhālās domāšanas izpausmes formas mūsdienu sabiedrībā, katrai no tām 

veltot vienu starptautisko partneru tikšanos. Aknīstē tiksimies 2014.gada 

augustā, lai runātu par vardarbības izpausmēm pret sievieti mājās. Apgūsim 

interesantas pieaugušo izglītībā izmantojamas metodes, piemēram, vecākās 

paaudzes stāstu uzklausīšanu, foruma teātra metodi, ielu intervijas. 

 

Nākošo tikšanos organizēs Turcijas partneri nākošgad 23.-27.februārī. 

 

Skaidrīte Medvecka 

projekta vadītāja 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


