Drugo poročilo projekta ForAge za leto 2013
Kaj je ForAge?
ForAge je večstranska mreža, s katero se širijo izkušnje učenja v poznejših letih življenja v
želji, da se oblikujejo zahtevni standardi za vodenje praks učenja in izobraževanja starejših.
[ForAge for later life learning – building on European Experience. 518459-LLP-1-2011-1-UKGRUNDTVIG-GNW/2011-4919]

Zakaj smo ustvarili ForAge?
Od Evropskega leta starejših in medgeneracijske solidarnosti je nastalo več kot tisoč
različnih evropskih izmenjav, projektov, izobraževalnih dogodkov, seminarjev, programov
in mrež, ki se ukvarjajo z izobraževanjem starejših. S programom Grundtvig se je njihovo
število močno pomnožilo, kar je spodbudilo ustvarjalno in inovativno delo širom Evrope. [V
letu 2012 je bilo od 61 večstranskih projektov namenjenih starejših].
Kljub temu pa so informacije o teh pobudah težko dosegljive, čim sofinanciranje ugasne.
Težko je najti pregled teh pobud, težko se je dokopati do informacij in jih uporabiti. Težko
je širiti informacije, analizirati in ovrednoti vrednost in vpliv pobud za izobraževanje in za
oblikovanje politik starosti in staranja. Nedavno raziskovanje prednosti učenja v poznejših
letih življenja je pokazalo, da se le redko lahko naslonimo na vseevropske podatke o učenju
v poznejših letih življenja.

Kaj smo ustvarili?
Bazo podatkov
Uspešen razvoj baze podatkov je mreži ForAge omogočil shranjevanje podatkov,
povzemanje in širjenje podatkov. Kategorije te baze - politika, raziskovanje, evalvacija,
statistični pregledi, teorija in praksa, evropski projekti - so vse namenjene boljšemu in
hitrejšemu iskanju.
Spletno stran
Spletna stran ForAge omogoča vsem partnerjem, da objavijo relevantne nacionalne,
regionalne in evropske informacije v njihovem jeziku. Prav tako omogoča povezave do
drugih relevantnih organizacij in področij. ForAge je navzoč tudi v družbenih omrežjih kot
je, denimo, Facebook.
Vprašanja, ki budijo zanimanje ali so predmet zaskrbljenosti
Mreža ForAge se oplaja z delom partnerjev v projektu in s povezavami, ki jih imajo ti . Tako
želi prepoznati pomembna vprašanja, opozoriti nanje in podpreti znanstveno utemeljeno

diskusijo. Druga panevropska konferenca in konzultacija ForAge v Budimpešti v oktobru
2013 je odprla nekatera vprašanja in ustvarila se je podlaga za nadaljnjo razpravo ter
raziskovanje nacionalnih okoliščin (politike, raziskovanje, praksa in angažiranosti starejših
za učenje).
Svetovanje
Mreža ForAge si nenehno prizadeva pridobiti informacije o vprašanjih, politikah in
raziskovalnih spoznanjih. Partnerji mreže so v nenehnem stiku z oddelki ministrstev ter
vlade in imajo dostop do podatkov, ki so pomembni za razumevanje izobraževanja in
učenja v poznejših letih življenja. V stiku so tudi z drugimi vseevropskimi mrežami, projekti
in programi, kar omogoča učinkovito sodelovanje vseh. Mreža ForAge je razvila diskusijske
forume in delavnice na konferencah, kjer je pridobila vedenje o posameznih vprašanjih.
http://www.foragenetwork.eu/en/forum/
V letu 2013 se je mreža posvetila naslednjim vprašanjem:








izobraževalnim potrebam starejših iz etničnih manjšin, romskih skupnosti in
skupnosti priseljencev;
medgeneracijskemu delu;
dejavnemu staranju;
socialnim stereotipom o starosti v filmih in javnih občilih;
primerom dobre prakse;
uveljavljanju družbenega softwara pri starejših;
pregledu Evropskega leta 2012 .

Vabimo vas, da izpolnite našo zadnjo anketo, s katero želimo pridobiti še več informacij o
ključnih vprašanjih, pomembnih za življenje starejših v Evropi.
https://www.surveymonkey.com/s/VQNRJV5
Bilten
Pripravili smo devet številk Biltena. V njih predstavljamo napredovanje projekta. Široko
smo razprostranili te biltene, saj so bili prevedeni v vse jezike partnerjev mreže. Razširili
smo jih v papirnati obliki in elektronsko.

Kaj bomo še naredili?
Mreža ForAge ima še nekaj neizpolnjenih načrtov.
Zbiranje in analiza podatkov
Še zmeraj težko ocenimo udeležbo starejših v izobraževanju in v Evropi. Glavni vir podatkov
se zdi EUROSTAT, a vse države niso udeležene v zbiranju podatkov. Razhajanja v
metodologiji zbiranja podatkov (denimo različne starostne kategorije in le do 65+) naredijo
ovrednotenje zbranih podatkov manj verljivo.
Erasmus +
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Novi program za zadaj ne omogoča sofinanciranja področja izobraževanja in učenja
starejših, četudi smo še zmeraj in vse bolj sredi starajoče se družbe? ForAge bo spremljala
razvoj tega novega programa in koristi, ki jih od programa imajo učitelji in starejši odrasli.
Učenje iz družbenih gibanj in konfliktov
ForAge uporablja komunikacijske kanale – spletno diskusijo, FaceBook in Bilten – da osvetli
potencialne izobraževalne in refleksivne pobude, ki se oplajajo z izkušnjami starejših, ki so
jih ti pridobili v številnih družbenih konfliktih skozi petdeset let. Ti so hkrati tudi vir učenja in
vredni zapisa.
Zdravje in dobro počutje
Mreža ForAge je v dobrih povezavah z drugimi mrežami, s katerimi skupaj promovira
zdravo in dejavno staranje. Izobraževanje in učenje nista zmeraj del naporov na tem
področju tako, da ForAge želi ustvariti boljše povezave s spodbudami za zdravo staranje in
boljše počutje. .
Medgeneracijsko učenje
Diskusija, ki teče v mreži ForAge, na spletnem forumu mreže, opozarja na medgeneracijsko
sodelovanje in učenje kot sredstvo boljšanja dejavnega staranja.

Kaj želimo doseči v letu 2014?
ForAge bo ostal dejavna mreža. Ohranil bo bazo podatkov in spletno stran. Vrhu tega
nameravamo:








organizirati dogodke na državni in regionalni ravni širom Evrope in v sodelovanju z
drugimi agencijami, ki promovirajo izobraževanje starejših. Naše zadnje
konzultativno srečanje in konferenca sta bila v Oportu na Portugalskem od 7—8.
novembra 2014. http://aidlearn.wix.com/forageconference14
opozoriti na vprašanja, kadar bo potrebno;
povezovati agencije na vseh ravneh glede relevantnih vprašanj učenja v
poznejšihletih življenja;
sodelovati z drugimi evropskimi mrežami za promocijo učenja starejših in njihovih
vprašanj;
razviti in razširiti članstvo ForAge;
organizirati izobraževanje kot denimo tisto, ki ga v tem času ponuja naš ciprski
pridruženi partner. Vsi, ki zanj želijo pridobiti sofinanciranje v programu ERASMUS
bodo morali pridobiti številko PIC.

Kaj vi lahko storite?







postanite član ForAge – pošljite nam povezavo do svoje spletne strani;
sledite našim diskusijam na spletu;
postavite nova vprašanja;
povabite člane ForAge, da spregovorijo na vaših dogodkih;
udeležite se izobraževalnih dejavnosti;
udeležite se naših letnih konferenc;
3





izpolnite anketo;
pošljite podatke za bazo podatkov;
razširite informacije o ForAge.

www.foragenetwork.eu

jim.soulsby@btinternet.com
ForAge facilitator

JS August 2014
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