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Ce este Forage?  
Proiectul este o Reţea Multilaterală Europeană, care are ca scop promovarea şi împărtăşirea 
experienţelor de învăţare continuă pentru vârstnici şi crearea unor standarde ridicate de 
practică în întreaga Europă. [ForAge for later life learning – building on European Experience. 
518459-LLP-1-2011-1-UK-GRUNDTVIG-GNW/2011-4919] 
 
De ce am creat ForAge? 
Începând cu 1993, Primul An European dedicat Persoanelor Vârstnice şi  Solidarităţii  între 
Generaţii, s-au derulat peste 1000 de schimburi paneuropene, proiecte, evenimente de 
instruire, seminarii și programe privind procesul de învăţare pentru vârstnici.  
Numărul acestora a crescut semnificativ prin programul Grundtvig, care a stimulat şi 
finanţat activităţi inovatoare în toată Europa. [In anul 2012, 11 din cele 61 de proiecte 
multilaterale finanțate, au fost dedicate învățării la vârste înaintate]. 
 
Cu toate acestea, este destul de dificil să accesezi informații despre aceste inițiative, după ce 
finanțarea europeană a încetat și nici nu găsești o listă completă a acestora, ceea ce 
sugerează că nu a fost dată cea mai bună utilizare a tuturor acestor experiențe valoroase. 
Mai mult decât atât, cercetările recente privind beneficiile învățării la vârste înaintate nu au 
luat în calcul aceste rezultate ale experienței pan-europeane. 
 
Ce am făcut?  

BAZA DE DATE 
Dezvoltarea cu succes a bazei de date Forage a permis accesul, rezumarea și stocarea 
datelor pentru a putea fi utilizate de către toți cei interesați. Prin categoriile 
dezvoltate - incluzând politici, dovezi de cercetare, evaluări, studii statistice, teorie și 
practică, și proiecte europene – s-a urmărit ușurarea căutării și a studierii acestora. 
 
WEBSITE 
Site-ul ForAge permite tuturor partenerilor să plaseze informații naționale, regionale 
și europene relevante, în propria lor limbă. Site-ul oferă, de asemenea, link-uri către 
alte organizații și către documente relevante. Proiectul ForAge este prezent si pe 
Facebook. 
 
TEME DE INTERES 
Rețeaua ForAge, prin rețelele partenerilor săi, a reușit să identifice problemele de 
interes din domeniu. Acest lucru a dus la o mai bună conștientizare a acestor 
probleme, dar și la crearea de dezbateri în care sunt implicați specialiști din domenii 
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de expertiză diferite. A doua conferință pan europeană ForAge de la Budapesta din 
octombrie 2013, găzduită de partenerul maghiar Trebag, a constituit o altă 
oportunitate de a discuta aceste aspecte, precum și de a explora în detaliu multe 
dintre preocupările naționale (politici, cercetări, practici și nivelul de angajare al 
persoanelor în vârstă în procesul de învățare). 
 
PROCESUL DE CONSULTARE 
Rețeaua ForAge caută în mod constant informații despre politici, cercetări și proiecte 
finalizate sau aflate în derulare. Partenerii proiectului sunt în contact cu factorii de 
decizie relevanți la nivel național și regional pentru învățarea vârstnicilor și cu alte 
rețele paneuropene, proiecte și programe pentru a asigura o colaborare eficientă. 
Am folosit forumul de discuții on-line și ateliere de lucru în cadrul conferințelor 
pentru a ridica probleme și pentru a obține informații. 
http://www.foragenetwork.eu/en/forum/ 
În 2013 aceste teme au fost următoarele:  
 Nevoile educaționale ale persoanelor în vârstă din minoritățile etnice de romi 

și din comunitățile de imigranți  
 Activități intregeneraționale  
 Îmbătrânirea activă  
 Stereotipuri sociale privind îmbătrânirea în mass-media, cinema 
 Bune practici  
 Comentarii privind Anul european al persoanelor în vârstă 2012. 

 
 

Link-ul următor duce la sondajul nostru actual, prin care încercăm să 
obținem mai multe informații despre problemele cheie cu impact asupra 

învățării vârstnicilor în Europa. 
https://www.surveymonkey.com/s/VQNRJV5 

 
BULETIN INFORMATIV (NEWSLETTER) 
Nouă ediții ale buletinului informativ ForAge cu accent pe evoluțiile și progresele 
proiectului au fost larg difuzate și puse la dispoziția celor interesați,  în toate limbile 
partenerilor. Acestea au fost distribuite și în format hârtie dar sunt accesibile și pe 
site-ul ForAge. Cele mai recente ediții s-au concentrat asupra conferinței ForAge  din 
2013 de la Budapesta – Ungaria,  subliniind problemele de interes pentru persoanele 
în vârstă și pentru potențiali cursanți din minorități etnice, migranți și comunitățile 
de romi. 

Ce mai avem de făcut? 
ForAge mai are unele aspecte "nerezolvate", pe care dorește să se concentreze în ultimele 
luni de finanțare a proiectului. 

Colectarea și analizarea datelor 
Este dificil să se evalueze procentul real de participare a persoanelor în vârstă în 
procesul de învățare în Europa. Principala sursă de date este Eurostat, dar multe țări 
europene nu colectează astfel de date. Acest lucru face dificilă evaluarea. În mod 
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similar, există probleme cu privire la compatibilitatea între diferite țări, 
departamente guvernamentale și alte organizații care colectează date folosind 
diferite grupuri de vârstă. (În unele cazuri sunt luate în considerare doar persoanele 
cu vârsta peste 65 de ani). 
Erasmus + 
Noul program nu pare a oferi oportunități imediate de finanțare relevante pentru 
persoanele în vârstă aflate în procesul de învățare și potențialii cursanți. ForAge va 
explora modul în care se dezvoltă noul program și va monitoriza felul în care și dacă 
persoanele în vârstă și profesorii lor / formatori / facilitatori pot fi  beneficiari. 
Învățarea post conflict 
Forage folosește canalele de comunicare proprii – discuții pe site, Facebook și 
buletine informative - pentru a evidenția potențialul educativ și pentru a reflecta 
asupra unor inițiative bazate pe experiențele oamenilor în vârstă ce au trăit în zone 
de conflict, actualmente sau în trecut. Europa a cunoscut multe conflicte de-a lungul 
ultimilor 50 de ani și experiențele persoanelor în vârstă, care le-au trăit, constitue 
valori, ce trebuie înregistrate, cercetate și de la care avem ce învăța.  
Sănătate și bunăstrare 
Rețeaua ForAge dorește să fie un liant și să colaboreze cu alte rețele și inițiative în 
încercarea de a promova îmbătrânirea sănătoasă și activă. Educația și învățarea nu 
sunt privite întotdeauna ca elemente relevante în acest concept dar ForAge se 
angajează să facă conexiuni mai bune cu astfel de inițiative. 
Învățatea intergenerațională 
Forumul de discuții  ForAge,  ridică întrebări cu privire la calitatea învățării 
intergeneraționale ca instrument pentru îmbunătățirea și sprijinirea îmbătrânirii 
active. 

 
Unde am dori să fim anul viitor? 
ForAge va fi în continuare o rețea activă, cu o bază de date și un site accesibile pentru toți 
cei care doresc să le utilizeze. 
  
Pe lângă aceasta dorim să: 

 Organizăm evenimente - la nivel național, regional și european, în parteneriat cu alte 
agenții care promovează învățarea la vârste înaintate. Cea mai recentă consultare / 
conferință va fi în Porto, Portugalia între 7 și 8 noiembrie 2014. 
http://aidlearn.wix.com/forageconference14  

 Discutăm probleme dacă și atunci când este necesar 
 Păstrăm legătura și să informăm agențiile relevante la toate nivelurile, cu privire la 

aspectele importante în învățarea la vârste înaintate 
 Colaborăm cu alte rețele europene și agenții care promovează îmbătrânirea activă, 

persoanele în vârstă și problemele lor educaționale 
 Dezvoltăm și să extindem de numărului de membri ai rețelei ForAge pentru a facilita 

accesul la informații și expertiză. 
 Organizăm activități de formare adecvate, cum ar fi cel organizat de partenerul 

asociat din Cipru. Cei interesați de obținerea unei finanțari Erasmus pentru 
participarea la acest training trebuie să utilizeze numărul PIC de mai jos. 
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PROGRAM DE TRAINING 

ÎNVĂȚAREA LA VÂRSTE ÎNAINTATE – ÎNVĂȚAREA INTERGENERAȚIONALĂ 

PROFESIONALIZAREA PERSONALULUI ȘI VOLUNTARILOR CARE LUCREAZĂ CU PERSOANE IN 
VÂRSTA ȘI CU TINERI 

Oferit în asociere cu rețeaua ForAge  

PENTRU ORGANIZAȚII CARE LUCREAZĂ CU PERSOANE IN VÂRSTA ȘI CU TINERI 

Curs cu durata de 5 zile 

Cipru 18-23 februarie 2015 

CAEA PIC NUMBER: 947596008 

Ce puteți face? 
 Alăturați-vă rețelei ForAge – realizați un link către site-ul nostru 
 Participați la una sau mai multe din discuțiile noastre de pe forum 
 Ridicați noi teme de interes pentru noi 
 Invitați parteneri ForAge pentru a participa la evenimentele dumneavoastră 
 Participați la activități de formare în domeniu 
 Participați la conferințele noastre anuale europene 
 Participați la finalizarea studiului curent 
 Trimiteti date pentru baza noastră de date 
 Diseminați informațiile ForAge către alte persoane și instituții care ar putea fi 

interesate. 
 

www.foragenetwork.eu 
 

jim.soulsby@btinternet.com 
ForAge facilitator 
JS August 2014 
 

 Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul  Comisiei Europene. Această publicaţie 
reflectă doar viziunea autorilor iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru folosirea  inadecvată a 
informaţiilor pe care le contine. 
 

 


