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Ce este ForAge?

Parteneriatul

Proiectul ForAge este o rețea multilaterală europeană
care are scopul de a împărtăși experiențele de
învățare la vârsta a treia și pentru a crea standarde
înalte de bune practici.

1. Leicester University, Leicester, UK
2. Bia-net, Graz,Austria
3. 50plus Hellas, Athens, Grecia
4. Trebag Property & Management Ltd, Budapest,
Ungaria
5. Lunaria, Rome, Italia
6. The Elephant in Diversity, Nijmegen, Olanda
7. PRO-MED sp. z o. o., Gdansk, Polonia
8. AidLearn, Lisbon, Portugalia
9. IMBD, Brno, Cehia
10. EUROED, Bucharest, Romania
11. Association for Education & Ageing – AEA, UK
12. Comenius University, Bratislava, Slovacia
13. MERIG, Graz, Austria
14. U3A, University of Ljubljana, Slovenia
15. Cordoba University, Cordoba, Spania
16. U3A at Age Action, Dublin, Irlanda

De ce am creat rețeaua?
Încă din anul 1993, primul an europen al îmbătrânirii
active și solidarității între generații au avut loc mai
mult de 1000 schimburi de experiență paneuropeană,
proiecte, evenimente, seminarii, programe și rețele
reprezentative pentru învățarea seniorilor. Numărul
seniorilor a crescut semnificativ odată cu programul
Grundtvig, care a impulsionat și finanțat creativitatea
și inovația în întreaga Europă.
În anul 2012, 11 dintre cele 61 de proiecte
multilaterale finanțate s-au adresat adulților seniori.
Cu toate acestea, este dificil să accesezi informații cu
privire la aceste inițiative odată ce finanțarea inițială
a încetat. Cu atât mai greu este să gasești o bază de
date cuprinzătoare, care să-ți ofere posibilitatea să
utilizezi experiențele bogate acumulate în timp, în
ceea ce privește continutul acestora, schimbul de
informații, analizele și evaluările impactului asupra
politicilor educaționale la adulților seniori, precum si
crearea de rețele. Cercetările recente în domeniul
învățarii la adulții seniori nu se bazează din pacate pe
dovezile experienței pan-europene.

Ce dorim să realizăm?
Educația adulților vârstnici nu a fost niciodată o
prioritate în Europa, din numeroase motive – dorința
de a se concentra asupra educației tinerilor și din
păcate s-a considerat că cheltuirea fondurilor cu
seniorii nu sunt eficiente. Dar experiența a arătat că,
beneficiile încurajării adulților seniori de a urma o
formă de educație, sunt enorme.
Învățarea la vârsta a treia, poate însemna implicarea
seniorilor în voluntariat și în activitățile comunității,
conduce la îmbunătățirea inserției profesionale,
construiește legături între generații, duce la
îmbunătățirea sanătății și a stării de bine. Ea permite,
de asemenea, transmiterea, schimbul și dobândirea
de cunoștințe în rândul seniorilor dar și între
generații. În societatea actuală bazată pe cunoaștere,
este de așteptat ca toate generațiile să învețe
continuu, deoarece toți suntem expuși în permanență
la noi provocări.
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Proiectele din ultimii 12 ani, finanțate prin programul
Grundtvig oferă exemple ale acestor beneficii.
Obiectivul bazei de date ForAge, este de a colecta și
de a pune la dispoziție informații despre proiectul
nostru și despre alte proiecte din acestă categorie.

Cui se adresează proiectul ForAge?
Rețeaua ForAge a identificat cinci grupuri principale
de utilizatori țintă cărora activitățile sale sunt
destinate:
1. Factorilor politici și altor factori de decizie la nivel
guvernamental național și regional;
2. Organizațiilor, furnizorilor de educație, cadrelor
didactice și formatorilor care lucrează în
domeniul învățării adulților seniori sau care
intenționează să facă acest lucru;
3. Agențiilor implicate în promovarea unei mai bune
calități a vieții persoanelor vârstnice, de exemplu
prin incluziune socială, îmbătrânirea activă și
sănătoasă, voluntariat și angajament între
generații;

Multe țări europene au dezvoltat politici de
îmbătrânire activă cu scopul de a încuraja învățarea
adulților seniori, cu toate că în această perioadă de
recesiune nu avem o dovadă a creșterii investițiilor în
acest domeniu. În plus, schimbările demografice din
societatea actuală, au dus la creșterea numărului
persoanelor de peste 50 de ani care au un cuvânt
important de spus în societate.
Forage dorește să pună laolaltă toate aceste
experiențe bogate - pentru a ne permite tuturor o
mai bună utilizare a lor precum și pentru a ne ajuta în
planificarea programelor, politicilor, cercetarilor, a
instruirii și a practicii.
Pe lângă baza de date ForAge, vor fi stimulate
dezbateri privind problemele și preocupările
seniorilor, la toate nivelurile de acțiune.

4. Persoanelor în vârstă implicate în procesul de
învățare;
5. Comunităților academice și de cercetare care
doresc să întreprindă cercetări având la bază
activitatea din ForAge și altor categorii de
utilizatori.
Aceste grupuri includ finantatori ai programelor de
educatie, factori de decizie și practicieni, organizații
care se ocupă de persoanele vârstnice; mass-media,
organizații de sănătate, sport și artă, centre pentru
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seniori și alte organizații care lucrează cu și pentru
persoanele în vârstă.

Activitățile
Baza de date
Dezvoltarea cu succes a bazei de date
ForAge a permis accesul, adunarea și stocarea datelor
pentru a putea fi folosite de cei interesați. Categoriile
de date includ politici, cercetări, evaluări,
studii statistice, teorie și practică, precum și proiecte
europene – cu scopul de a face căutarea mai ușoară.
Actuala colecție de date se bazează pe experiențele
și contactele organizațiilor partenere, dar și alte
organizații sunt încurajate să ne contacteze și să ne
transmită datele lor prin intermediul coordonatorilor
de baze de date. Gradul de utilizare a bazei de date
este evaluat în mod constant și va fi adaptat în cazul
în care și atunci când este necesar și posibil.

Site-ul WEB
Site-ul ForAge permite tuturtor partenerilor să
plaseze informații relevante în propria lor limbă. De
asemenea, oferă link-uri către alte organizații
relevante și domenii de interes. ForAge este, de
asemenea, prezent și pe Facebook. Ca și baza de date
site-ul este monitorizat și în cazul în care va fi
necesar, poate fi adaptat.

Probleme de interes
Un studiu inițial al partenerilor a evidențiat
problemele de interes pe care parteneriatul le-a
dezbătut în continuare prin ateliere de lucru, la prima
sa conferință pan-europeană în 2012 și prin forumul
de discuții al site-ului. Aceste discuții s-au axat pe
probleme de genul celor de învăţare pe tot parcursul
vieţii, asigurându-se că vocea persoanelor în vârstă se
face auzită și cu implicarea tuturor factorilor
interesați în susținerea învăţării pe tot parcursul
vieţii. Rezumatul acestor dezbateri se găsește pe
site-ul proiectului.
ForAge efectuează mai multe studii pentru a
evidenția și a promova problemele de interes. Este
angajat în dezbateri fie prin intermediul site-ului
rubrica dezbateri, conferințe, ateliere de lucru,
buletine informative, sondaje, corespondență cu
agențiile cheie și colaborarea cu rețele și organizații
relevante, pe multe dintre următoarele probleme:
 Aspecte intergeneraționale de învățare pe tot
parcursul vieţii
 Evidențierea nevoilor de învățare a persoanelor
vârstnice din cadrul minorităților etnice,
migranților și comunităților de romi
 Includerea lor în programe de învățare a
persoanelor care nu se implică în procesul de
învățare - aflarea motivelor neimplicării
 Învățare post-conflict și rolul persoanelor
vârstnice în comunitățile conflictuale
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Sănătatea și bunăstarea persoanelor în vârstă şi
rolul educației
Inserție profesională
Tehnologia și persoanele vârstnice
Engleza Europeană - folosirea limbii engleze ca
cea mai frecvent utilizată limbă în întreaga
Comunitate Eurpeană și posibilul impact asupra
persoanelor vârstnice.
Persoanele în vârstă și noul sistem de educație în
UE

ForAge pentru un mai bun schimb de informații și
expertiză asupra problemelor
și preocupărilor.
Întâlnirea inițială a parteneriatului din Leicester în
februarie 2012 şi a oferit oportunitatea de a implica
în discuții Agenția națională din Marea Britanie,
Comisia Europeană și reprezentanți ai guvernului
național britanic cu responsabilități în educația
adulților, ca un exemplu de bună practică.
Prima consultare la nivel paneuropean a avut loc la
conferința de la Limassol, Cipru în octombrie 2012,
oferind o oportunitate și pentru alte proiecte și rețele
europene de a împărtăși munca lor cu alți. Conferința
a oferit, de asemenea, ocazia ca factorii de decizie
din domeniul educației adulților din Cipru, să
împărtășească perspectiva lor cu participanții
prezenți.
ForAge a avut cea de a doua conferință și consultare
paneuropenă la Budapesta, Ungaria, în octombrie
2013, și urmează să organizeze evenimentul de
finalizare a proiectului în 2014, în Lisabona,
Portugalia. În Ungaria au participat o serie de experți
în domeniul educației adulților din întreaga Europă,
reprezentanți
guvernnamentali,
ai
mediului
academic, dar și practicieni, persoane în vârstă
implicate, manageri ai diferitelor proiecte europene.

Informare - Consultare
Parteneriatul ForAge utilizează pliantul creat pentru a
informa toate persoanele interesate, și în mod
deosebit organizaţiile relevante. Alte rețele,
programe și proiecte au fost invitate să colaboreze cu
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Newsletter
Șase ediții ale buletinului informativ ForAge axate pe
realizările și progresele noastre au fost larg difuzate și
puse la dispoziție în toate limbile partenerilor.
Newsletter va continua să promoveze și să
evidențieze problemele, dar și evoluția proiectului.

Depășirea dificultăților
Un parteneriat inițial de 17 organizații, într-o Europă
în continuă schimbare și cu o economie nestabilă, se
confruntă cu probleme iar parteneriatul ForAge nu a
făcut excepție.
Doi dintre partenerii inițiali, s-au retras datorită unor
dificultăți financiare. De asemenea au avut loc
schimbări în echipele de proiect, cauzând uneori
întârzieri, dar nu au avut un impact serios asupra
progresului proiectului.

Dacă doriți să vă conectați cu ForAge, fie prin
intermediul site-ul sau într-un mod mai activ (cum ar
să deveniți parteneri din rețea), atunci vă rugam să
ne contactați.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne întrebați.
Dacă aveți răspunsuri la întrebări vă rugăm să ni le
comunicați.
Dacă aveți date relevante, vă rugăm să ni le
trimiteți.
Daca vreți să deveniți un partener în rețea, vă rugam
să ne contactați.
www.foragenetwork.eu
jim.soulsby@btinternet.com
ForAge Facilitator
November 2013

ForAge pentru voi
Site-ul ForAge oferă informații despre toate munca
noastră și a parteneriatului. Baza de date are o
cantitate considerabilă de date utile, pe care vă
invităm să le accesați.
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