NEWSLETTER 3
Conferința O SOCIETATE PENTRU TOATE VÂRSTELE
Invață să TRĂIEȘTI și învață pentru VIAȚĂ
Scenarii și strategii viitoare
Cu ocazia asigurarii Președinției UE de catre Cipru
Conferința ForAge din
anul 2012 a fost
organizată în Limassol,
de către Asociația
Cipriotă de Educație a
Adulților în perioada
8-9 Octombrie. Au
fost susținute cu
entuziasm mai multe
prezentări informative despre cele mai recente evoluții
la nivel național și european, în ceea ce privește
învățărea în rândul seniorilor. Au existat, de asemenea,
și sesiuni pentru întrebări și discuții în cadrul atelierelor
de lucru.
Cei care au participat la
conferință au fost primiți
de către Președintele
Asociației, Cipriote, de
către
directorul
comitetului
de
organizare,
Klitos
Symeonides
și
de
profesorul John Benyon
de la Universitatea din
Leicester, UK, membru al
Rețelei ForAge.
De asemenea, Ministrul
Educației și Culturii al
Republicii Cipru, domnul
George Demosthenous a transmis audientei un mesaj
plin de optimism.

Ceremonia de deschidere a
inclus și un spectacol de dans
impresionant susținut de către
un grup format din persoane cu
handicap auditiv și care care
beneficiază de învațare pe tot
parcursul vieții în centrele de
educație a adulților din Cipru.

Niciodată nu este prea târziu să înveți
Discursul
reprezentativ
de
deschidere a fost făcut de către
Martina Ni Cheallaigh de la
Direcția Generală de Educație și
Cultură a Comisiei Europene,
secțiunea de Educație a Adulților
și Grundtvig. Tema prezentată
"Niciodată nu este prea târziu să
înveți", a oferit o imagine de
ansamblu
a
mai
multor
programe ale UE, inclusiv
Grundtvig, și, de asemenea,
acțiuni europene, cum ar fi Anul european al îmbătrânirii
active
și
Solidaritate
între
Generații.
Doamna Cheallaigh a subliniat efectele pozitive ale
acestor inițiative.
A fost urmată de către Dr Katerina Popovic, vicepreședintele Asociației Europene de Educație a Adulților
(EAEA), care a făcut o prezentare interesantă și
stimulativă privind dezbaterile politice ale EAEA în ceea
ce privește îmbătrânirea activă, prin învățarea în rândul
adulților, care a avut loc la Bruxelles, pe 27 septembrie
2012.
Toată lumea încearcă să demareze un program
ascuns și unic, nu în spațiu, ci în timp.

Prima dimineață a
conferinței
s-a
încheiat cu o
prezentare făcută
de către Jumbo
Klercq, director al
instituției
Elephant in Diversity
BV
din
Olanda, și membru al comitetului de organizare. El a
sprijinit, în același context, învățarea în rândul seniorilor
și a prezentat trei noi scenarii care să ajute o Societate
pentru toate Vârstele:
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1. O competiție mai mare în rândul furnizorilor de
formare profesională, traineri mai independenți și
mai mulți voluntari.
2. Edumade: rezultate pozitive ale educației pe piață,
personalizate, mai multe persoane interesate de
subiect, mai multe investiții în educație și în
domeniul acesta.
3. Înapoi la Stat (Back To The State): mai multă
influență și implicare din partea guvernelor, mai
multe oportunități de angajare, un angajament mai
ferm privind vizibilitatea beneficiilor la nivel social
obținute în urma investițiilor.

Problema genului: pot învăța atât de la barbați, cât
și de la femei.
Oferirea oportunității persoanelor în vârstă de a-si
exprima părerile proprii, de a da glas gandurilor.

Atelierele de lucru au fost
urmate de o sesiune în plen pe
parcursul căreia s-a diseminat
feedback-ul de la aceste
ateliere, prezidata de Jim
Soulsby, facilitator al rețelei
ForAge. Au existat apoi discuții
pe cele trei teme, contextul
lor, actualitatea, relevanța și
relația lor cu Rețeaua ForAge.
Acesta a fost un bun prilej
pentru cei prezenți de a
împărtăși și a face schimb de
cunoștințe și de experiență. Conferința a avut trei
prezentări cu privire la inițiativele naționale. Dr. Alexis
Kokkos a subliniat faptul că sistemul grecesc de educație
al adulților, priveste catre poziția sa actuală și abordările
recente inovatoare.
Dr

Simoni
Symeonidou,
Lector
la
Universitatea
din Cypru, a
adus în discuție
teori
privind
Societatea
pentru
toate

Lumea Oportunităților oferite nu există în spațiu, dar
există în dimensiunea timpului- se deschide un nou
capitol în domeniul cunoașterii și învățării.

Împărtășirea cunoașterii și a experiențelor
După prânz, conferința a debutat cu un seminar în care
au fost abordate trei teme:
 Implicarea mai multor persoane în procesul de
învățare în rândul seniorilor.

Vârstele și conceptele cheie pentru
studiile ce privesc persoanele cu
dizabilități.
Dr Katerina Popovic, Președinte a
Societății Sârbe de Educație a
Adulților, a precizat importanța
rezultatelor remarcabile
de la
competiția de fotografii, ce a avut
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loc în Serbia și care s-a numit ‘Vârsta de Aur a Vieții.

În aceste trei prezentări s-a acordat o atenție deosebită
puterii și semnificației pe care o are limbajul prin
imagini, și s-au intemeiat pe baza ideilor lui Paulo Freire,
privind educația informală adresata adultilor.
Participanții la conferință au fost invitați să-și exprime
părerile cu privire la experiențele dobândite în proiecte
europene din pucte de vedere al procesului de învățare
în rândul seniorilor și al schimbului de experința între
generații. Acestea au fost luate în considerare de către o
comisie de experți. Prima zi s-a încheiat cu o cină în stil
cipriot, cu dans și muzică specifică.
Îmbătrânirea activă și solidaritatea între generații
A doua zi a început cu
prezentări despre programele
europene, rețele și platforme.
Julie Melville, de la Fundația
Bet-Johnson și Centrul pentru
practici între generații din
Regatul Unit, a conturat Harta
europeană a Rețelei învățării
intergeneraționale (EMIL).
Jim Soulsby și Jumbo Klercq au
oferit
o
prezentare
a
cursurilor
și
seminariilor
pentru seniori pe
care
ei
le
organizează de
cinci ani în Cipru

ca parteneri în programele Grundtvig și Comenius.
În cadrul
conferinț
ei
s-au
organizat
grupuri
care au
discutat
despre
subiectele
cheie ale
rețelei,
cum ar fi eficientizarea rețelei, problemele de finanțare
și împărtășirea cunoștințelor. Aceasta a fost încă o
oportunitate pentru fiecare participant să învețe din
experința celorlalți.
In cursul dupa-amiezii, Marina
Efthymiadou, de la serviciile sociale
din cadrul Ministerului Muncii și
Asigurărilor Sociale, a vorbit despre
politicile și practicile din Cipru
pentru susținerea proceselor de
îmbătrânire activă și ale solidarității
între generații.
Dr
Nataša
Urbancikova, de la Universitatea
Tehnică din Kosice, a prezentat un
proiect denumit Open Inn 2.0: O
casa pentru învățare între generații
și un e-model de evaluare. Ulterior,
Iveta Orbanova a prezentat
proiectul SIGOLD, transformând
provocarea de argint a angajaților
vârstnici ‘într-o oportunitate de
aur’.
In urma întrebărilor detaliate și a
discuțiilor, Klercq Jumbo din Olanda
a vorbit despre bunăstarea
economică a persoanelor în etate:
Studiu
pentru
dezvoltarea
capacităților,
capabilitate
și
cetățenie.
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Proiectul ForAge dorește să le
mulțumească tuturor celor care
au luat cuvîntul la eveniment și
participanțiilor care au venit din
diferite părți ale Europei.
ForAge
ar dori
să le
mulțumească în mod special
comitetului de organizare Klitos
Symeonides, Klercq Jumbo și
Jim Soulsby.

Conferința s-a încheiat cu o sesiune de feedback final,
unde au fost expuse constatările cheie din grupurile de
lucru, urmată de o sesiune finală a comisiei de experți.

Există deja un aer de anticipare
cu privire la conferința ForAge
ce urmează în anul 2013, care va avea loc în Ungaria, pe
30 septembrie și 1 octombrie.

Informații utile și fascinante
Opinia generală a celor prezenți a fost că această
conferință a fost un mare succes și acest lucru a fost
confirmat de analiza ulterioară a formularelor de
evaluare a participanților. Pe parcursul celor două zile,
participanții la conferință au primit foarte multe
informații fascinante și utile despre cum să se îndrepte
spre o societate care să sprijine toate vârstele. Au avut,
de asemenea, s-a alocat timp suficient pentru întrebări și
discuții.
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