Spoštovani,

Mreža ForAge za izobraževanje in učenje starejših

Mreža ForAge, ki je deležna finančne podpore Evropske unije, si prizadeva za boljšanje
kakovosti in večanje količine izobraževalnih priložnosti za starejše širom Evrope. V mreži
zbiramo, združujemo in posredujemo ustrezne politične dokumente, popisujemo prakso in
raziskovalno prizadevanje na področju učenja v poznejših letih življenja. V ta namen smo
postavili spletno stran www.foragenetwork.eu, kjer se hranijo in so dostopni podatki in
informacije, vodijo se razprave, ustvarja se arhiv in zbiralnik poročil, spoznanj, raziskovalnih
poročil, opisov dobrih praks.
Člani mreže pa želimo tudi postavljati vprašanja in iščemo odgovore na vprašanja o
izobraževanju starejših. Vodimo anketo, ki se bo končala 31. oktobra 2014 in je dostopna na
strani https://www.surveymonkey.com/s/VQNRJV5
V mnogih evropskih državah izobraževanje starejših še ni prednostno področje. Vse bolj pa
postaja jasno, da pomoč starejšim v obliki izobraževanja omogoči starejšim, da se vključijo v
skupnost, v družino in širšo družbo. K temu pripomoreta tudi vzdrževanje in razvoj njihove
mentalne in telesne kondicije s pomočjo izobraževanja, od česar imamo koristi prav vsi. Žal
pa ankete Eurostat kažejo, da je zgolj ena od petindvajset oseb starejših od 65 let deležna te
ali one oblike izobraževanja. Čeprav so razlike med državami velike, pa je takšno stanje
vendarle za vse in povsod izguba darov, izkušenj in priložnosti.
Partnerji v mreži ForAge si želimo, da bi nam lahko pomagali predstavljati in spodbujati
izobraževanje starejših in koristi, ki jih to prinaša. Prosimo vas, če izpolnite anketo,
odgovorite na vprašanja in se odzovete na navedene probleme ter nam posredujete
naslednje informacije.
Katero nacionalno ali regionalno telo je odgovorno za izobraževanje starejših?
Katero nacionalno ali regionalno telo je pripravilo politike, ki govorijo o izobraževanju
starejših?
Nam lahko zaupate ime osebe za stik, ki zastopa primer dobre prakse na nacionalni ali
regionalni ravni ?

Mreža ForAge nam pomaga, da lahko kar se da dobro uporabljamo izobraževalne izkušnje
drugih, tiste, ki so se nabrale v zadnjih dvajsetih letih, hkrati pa konstruiramo novo znanje.
Na razpolago smo vam za pogovor o izobraževanju starejših ali za srečanje z vašimi ekipami
strokovnjakov, ki si prizadevajo za zdravo in dejavno staranje.
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Ta projekt je deležen podpore Evropske komisije. Mnenja v te publikaciji zrcalijo poglede
piscev in Evropska komisija ni odgovorna za to, kako bodo posamezne informacije iz te
publikacije uporabljene

