NOVICE 1
Novi evropski projekt smo namenili zbiranju informacij. Ustvarili bomo prostor za izmenjavo znanja in
predstavili bomo najboljše prakse učenja in izobraževanja v poznejših letih življenja.
Kaj pomeni ForAge

Uvodno srečanje v Leicestru

ForAge je večstranska evropska mreža partnerjev - tudi
Slovenske UTŽO - ki želijo postaviti visoke standarde razvoju
prakse izobraževanja starejših odraslih. Od prvega Evropskega
leta starejših in solidarnosti med generacijami (1993) dalje
obstajajo številni vseevropski projekti, izmenjave,
usposabljanje, seminarji, programi itd., ki se ukvarjajo s tem
izobraževanjem. Njihovo število se je povečalo pred desetimi
leti z nastankom okvirnega programa Grundtvig. Odtlej so se
nabrale številne bogate izkušnje, a doslej jih nismo dobro
uporabili. V ForAge si prizadevamo projekte in spoznanja
nadgraditi, izmenjati informacije in znanje, oceniti in
analizirati, kolikšna je njihova vrednost in kolikšen je njihov
vpliv na izobraževanje starejših in koliko se je zaradi njih
spremenila politika starosti in staranja, koliko je bilo zbranih
raziskovalnih podatkov in kakšna je njihova vrednost.

Projekt ForAge koordinira Univerza v Leicestru, mednarodno
poznana po svojem delu na področju starejših odraslih in
njihovega učenja. To nalogo je prevzela skupaj z Britanskim
združenjem za izobraževanje in staranje (angl. UK’s
Association for Education and Ageing). Skupino z Univerze v
Leicestru vodi Jim Soulsby. Župan mesta Leicester, Robert
Wann in prorektor Univerze v Leicestru prof. Sir Robert
Burgess, sta se udeležila uradne otvoritve ForAge na Univerzi
v Leicestru dne 8. februarja 2012.

ForAge partnerji:
1. University of Leicester, Leicester, UK
2. bia-net, Graz, Austria
3. Cyprus Adult Education Association, Cyprus
4. Finnish Adult Education Association, Helsinki, Finland
5. 50plus Hellas, Athens, Greece
6. Trebag Property & Management Ltd, Budapest, Hungary
7. Lunaria, Rome, Italy
8. The Elephant Learning in Diversity BV, Nederland
9. PRO-MED sp. z o. o., Gdansk, Poland
10. AidLearn, Lisbon, Portugal
11. IMBD, Brno, Czech Republic
12. EUROED Association, Bucharest, Romania
13. Association for Education & Ageing – AEA, UK
14. Bratislava University, Bratislava, Slovakia
15. MERIG, Graz, Austria
16. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje,
Ljubljana, Slovenija
17. Cordoba University, Cordoba, Spain
18. Age Action Ireland, Dublin, Ireland

Prof. John Benyon (prvi z leve) z Inštituta za vseživljenjsko
učenje na Univerzi v Leicestru je član projektnega tima
ForAge. Ob otvoritvi projekta je dejal:

“Potreba starejših nad petdeset let po izobraževanju je
velika, toda nedavno oblikovane nacionalne politike premalo
cenijo učenje starejših, tako, da je zdaj manj izobraževanja
zanje. Vse tako kaže, da bom še v grobu moral ponavljati, da
je učenje zaradi učenja samega čisto v redu - bogati življenje
posameznikov in skupnosti. Upamo, da bo ForAge pomagal
spodbujati učenje, ki bogati starejše odrasle in našo širšo
evropsko skupnost.”

Projekt ForAge delno financira Evropska komisija.
Novice vsebujejo izključno poglede avtorjev. Evropska komisija ne more prevzeti odgovornosti zanje in za to, kako bodo
informacije iz teh Novic uporabljene
13.04.2012, Ljubljana, Slovenija

