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Kaj je ForAge?
ForAge je evropska multilateralna mreža, ki si želi
posredovati izkušnje z učenjem v poznejših letih življenja
in ustvariti visoke standarde za prakso tovrstnega učenja.

Zakaj smo ustvarili to mrežo?
Več kot tisoč vseevropskih izmenjav, projektov, oblik
usposabljanja, seminarjev, programov in mrež, ki se
ukvarjajo z izobraževanjem v poznejših letih življenja,
je nastalo od leta 1993 dalje, od Evropskega leta
starejših in medgeneracijskega sodelovanja. Njihovo
število je močno naraslo, odkar je v programu
Grundtvig učenje v poznejših letih življenja postalo
središčna tema, ki je bila deležna financiranja v vseh
evropskih državah. Leta 2012 je bilo 11 od 61 multilateralnih projektov, ki so bili deležni financiranja,
namenjenih starejšim učencem. Kljub velikemu številu
navedenih dejavnosti pa je težko priti do informacij o
njih, ko se enkrat zaključi financiranje. Težko je tudi
najti pregleden seznam tovrstnih dejavnosti.
Povedano kaže na to, da bogatih izkušnje, ki so
posledica teh dejavnosti, nismo znali uporabiti. Da
nismo znali izmenjati informacij, analizirati in oceniti
vrednosti in vpliva teh dejavnosti na politike starosti in
staranja in izobraževalne politike. Prav tako nismo
znali uporabiti raziskovalnih izsledkov. Še več, nedavne
raziskave o pozitivnih učinkih izobraževanja v
poznejših letih življenja se niso oplajale z izkušnjami in
izsledki vse-evropskih projektov, programov itd.

Partnerstvo
1. University of Leicester, Leicester, UK
2. Bia-net, Graz, Austria
3. 50plus Hellas, Athens, Greece

4. Trebag Property & Management Ltd, Budapest,
Hungary

5. Lunaria, Rome, Italy
6. The Elephant in Diversity, Nijmegen, Nederland
7. PRO-MED sp. z o. o., Gdansk, Poland
8. AidLearn, Lisbon, Portugal
9. IMBD, Brno, Czech Republic
10. EUROED, Bucharest, Romania
11. Association for Education & Ageing – AEA, UK
12. Comenius University, Bratislava, Slovakia
13. MERIG, Graz, Austria
14. Slovenian Third Age University
15. Cordoba University, Cordoba, Spain
16. U3A at Age Action, Dublin, Ireland

Kaj si želimo doseči?
Iz različnih vrzorkov izobraževanje starejših nikoli ni bilo
prednostno področje v Evropi. Želja je bila, da se
sredstva osredotočijo na vprašanja mladih ljudi.
Prevladovalo je mnenje, da sredstva, porabljena za
izobraževanje starejših niso smiselno naložena.
Vendarle pa so izkušnje pokazale, da spodbujanje
starejših k izobraževanju v poznejših letih življenja ima
velike učinke. Zaradi izobraževanja se mnogi starejši
uvrstijo med prostovoljce in skupnostne aktiviste.
Izboljša se zaposljivost starejših, nastanejo medgeneracijske vezi, boljša se zdravje in dobro počutje.
Izobraževanje starejših tudi omogoča prenos, izmenjavo
in ustvarjanje znanja med starejšimi in med različnimi
rodovi. V današnji učeči se družbi od vseh generacij
pričakujemo, da se bodo nenehno učile, kajti vse
generacije so nenehno izpostavljene novim vprašanjem.
Projekti, ki so v zadnjih dvanajstih letih prejeli podporo
programa Grundtvig, so najboljši primer dobrih posledic
učenja v poznejših letih. Z ustvarjanjem podatkovne
baze ForAge imamo namen zbrati in dati na razpolago
informacije o teh in drugih projektih in jih razporediti v
ustrezne kategorije. Preučevanje teh podatkov bo
pokazalo, da imamo opraviti z veliko raziskovalnih
rezultatov, kvalitativne in kvantitativne narave,
rezultatov, ki bodo koristili posameznikom, družinam in
družbi.
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Številne evropske države so oblikovale zdravstvene
politike in politike dejavnega staranja, s katerimi želijo
spodbuditi učenje in izobraževanje v poznejših letih
življenja, četudi v zdajšnji recesiji ni videti, da bi se
naložbe v to področje povečale. Razen tega so prebivalstvene spremembe v naših družbah povečale število
starejših, ki se zavzemajo za enakost in družbeno
pravičnost. ForAge želi opozoriti na ta dejstva in zbrati
bogate izkušnje, omogočiti, da jih uporabimo pri
načrtovanju prihodnjih programov, politik, raziskovanja,
usposabljanja in prakse. Skupaj z bazo podatkov bo
ForAge opogumljal razprave o vprašanjih, ki se nanašajo
na vse ravni delovanja in seveda zahtevajo našo
pozornost.

Komu je ForAge
namenjen in kdo v
ForAge sodeluje?
Mreža ForAge je namenjena predvsem petim ciljnim
skupinam uporabnikov in boljšanju njihovih dejavnosti:
1. Nosilci političnega odločanja in tisti, ki oblikujejo
politike na nacionalni in regionalni ravni oblasti.
2. rganizacije, predvsem organizacije izobraževanja
odraslih, učitelji in izobraževalci, ki delajo na
področju izobraževanja v poznejših letih življenja
ali se na to delo pripravljajo.
3. agencije, ki si prizadevajo za boljšo kakovost
življenja starejših, npr. tako, da spodbujajo
njihovo vključevanje v družbo, dejavno in
zdravo staranje, prostovoljstvo in
medgeneracijsko delovanje.

4. Starejši učenci.
5. Učne in raziskovalne skupnosti, ki vodijo
raziskovanje, za katero potrebujejo izsledke mreže
ForAge in druge organizacije, ki si želijo svoja
spoznanja preveriti skozi to mrežo .
V teh skupinah so tisti, ki financirajo izobraževanje,
oblikovalci politik in praktiki. Otrganizacije starejših in
za starejše, družbena gibanja starejših, posamezna
javna občila, zdravstveni, socialno varstveni, športni. in
stanovanjski ter umetnostni odbori in organi, ki delajo s
starejšimi ali za njih.

Kaj delamo?
BAZA
PODATKOV
Uspešen razvoj baze podatkov omogoča mreži ForAge,
da dostopa do podatkov, jih povzema in hrani za svojo
uporabo in za uporabo drugih. Kategorije, ki smo jih
postavili, na primer politika, raziskovanje, evalvacija,
statistični podatki in študije, teorija in praksa ter
evropski projekti naj bi omogočile hitrejše iskanje in
lažjo analizo podatkov. Zbirka podatkov, ki je tako
nastala, črpa iz izkušenj in stikov, ki jih imajo
partnerske organizacije. Druge organizacije pa
spodbujamo, da ob pomoči koordinatorjev baze
podatkov posredujejo svoje podatke in stopijo z nami v
stik. Uporabnost baze podatkov je podvržena
nenehnemu ocenjevanju. Bazo podatkov prilagajamo,
kadar in kjer je to potrebno in mogoče.
SPLETNA
STRAN
Spletna stran mreže ForAge hrani domače strani vseh
partnerjev. Tam lahko objavljajo relevantne nacionalne,
regionalne in evropske informacije v svojem jeziku. Na
tej spletni strani so tudi povezave do relevantnih
organizacij in področij, ki se navezujejo na predmet
delovanja mreže ForAge. ForAge je prisotna tudi v
socialnih omrežjih, kot je FaceBook. Tako kot baze
podatkov, tudi spletno stran urejamo na način, ki
najbolj ustreza uporabnikom, prilagoditve pa opravimo,
če so potrebne.
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ZANIMIVA VPRAŠANJA
Začetna raziskava, ki so se je udeležili partnerji v
projektu, je pokazala, katera vprašanja so za partnerje
zanimiva ali so predmet njihovega preučevanja. Še bolj
so se ta vprašanja pokazala v delavnicah na Prvi
vseevropski konferenci v letu 2012 in v diskusijskem
forumu, ki ga je moč najti na spletni strani. Diskusijski
forum je postavil v ospredje naslednje vprašanje:
vprašanje socialno-kulturnega spola v poznejših letih
življenja, odločanje starejših v javnem življenju,
vključevanje deležnikov v trajnostno izobraževanje
starejših. Povzetki teh razprav so na spletni strani in
odzivi nanje uvajajo nove razprave. Nove raziskave
bodo vsak čas oblikovane.



Evropska angleščina - nova angleščina kot
najpogosteje uporabljan jezik v evropski
skupnosti in vpliv te angleščine za starejše
učence.
Starejši in novi evropski izobraževalni programi,
vodenje, nadzorovanje in komentiranje razvoja.

ForAge pripravlja nove raziskave, ki bodo osvetlile
pomembna vprašanja učenja starejših. Mreža ForAge
tudi sproža razprave na spletu, na konferencah, v
delavnicah, ob pomoči novic ForAge, z raziskavami
mnenja, dopisovanjem med najpomembnejšimi
organizacijami in s sodelovanjem, ki poteka z različnimi
mrežami in organizacijami. Teme so naslednje:
 Medgeneracijski vidiki učenja v poznejših letih
življenja.


Starejši iz manjšinskih, etničnih, priseljeniških in
romskih skupnosti. Gre za preučevanje učnih
potreb pri starejših predstavnikih teh skupnosti.

 Ne-učenci in učenje za vstop v glavno dogajanje v
družbi. Gre za to, da tisti, ki se ne učijo, lahko
izrazijo svoje mnenje.
 Pridobivanje podatkov - zbiranje podatkov in
prizadevanje za udeležence višje starosti ter za
udeležbo v izobraževanju brez starostnih
omejitev.
 Učenje kot posledica množičnih konfliktov ter
vloga starejših. Iskanje možnosti za to, da se
starejši umestijo v skupnost, pri čemer so te
možnosti po množičnih konfliktih drugačne.
 Zdravje in dobro počutje v poznejših letih
življenja in vloga izobraževanja.
 Zaposljivost
 Tehnologija in starejši učenci
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KONZULTACIJE
Partnerji v mreži ForAge uporabljajo informacije v
zgibanki, ki smo jo oblikovali, da z njimi opozarjajo na
svoj obstoj, pa tudi da jih posredujejo posameznim
ciljnim organizacijam. Druge mreže, programi in projekti
sodelujejo z mrežo ForAge in tako lahko bolje posredujejo svoje informacije in znanje ter postavijo v
središče pozornosti vprašanja, ki jih zanimajo ali
zadevajo. Začetno srečanje parterjev v Leicestru v
februarju 2012 je ponudilo priložnost, da se Nacionalna
agencija Velike Britanije, Evropska komisija in
predstavniki nacionalne in britanske vlade, ki je
odgovorna za izobraževanje odraslih srečajo in
razpravljajo med seboj. To je le eden od primerov, kjer
mreža ForAge izkazuje svojo vrednost in vpliv. Prvo
vseevropsko posvetovanje in konferenca v Limassolu v
oktobru 2012 je omogočilo že mnogim evropskim
projektom in mrežam, da se predstavijo, kakor tudi
Cipru, da predstavi svoja vprašanja ob prisotnosti
njihove vlade in drugih sodelujočih.
Partnerji v mreži ForAge o delu in namenu mreže
obveščajo nacionalne in regionalne vlade, ter
najpomembnejše organizacije v državi. Opozarjajo na
bistvena vprašanja, spodbujajo odzive in si prizadevajo
za povezovanje in sodelovanje z mrežo ForAge.
Drugo vseevropsko posvetovanje in konferenca ForAge
sta se odvila v Budimpešti na Madžarskem, oktobra
2013. Končni dogodek pa načrtujemo v istem času v leti
2014 v Lizboni na Portugalskem. V Lizboni bo nastopila
vrsta govornikov, ki bodo zastopali vsa področja Evrope.
Med njimi bodo predstavniki vlad, akademskih krogov,
raziskovalcev, starejših in predstavniki praks.
Dialog z nacionalnimi in regionalnimi oblastmi se bo
nadaljeval in vprašanja, ki smo jih navedli, bodo
obravnavana v dopisih med organizacijami in oblastjo.
Raziskave mnenja, ki jih je uvedel team ForAge, bodo
služile tudi kot pripomoček za posvetovanja. Odkrile bodo
informacije o vprašanjih, ki jih obravnava ForAge.
Raziskave pa bodo tudi dale možnost, da drugi spoznajo
vlogo mreže ForAge.
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NOVICE
Šest številk novic ForAge se osredotoča na razvoj in
napredek mreže ForAge in te številke smo posredovali
širokemu krogu bralcev v vseh jezikih partnerskih
organizacij. Novice obravnavajo vprašanja, so pa tudi
prostor za poročanje o napredovanju mreže ForAge.

ForAge in vi
Stran ForAge prinaša informacije o delu partnerskih
organizacij. Baza podatkov hrani veliko število
uporabljivih podatkov. Priporočamo vam, da jo
večkrat uporabite.

Premoščanje težav
Mreža ForAge je v začetku štela 17 partnerjev. Število
partnerjev se je znižalo zaradi sprememb in
gospodarske rahlosti Evrope. Usoda ForAGe je usoda
Evrope. Izgubili smo dva partnerja zaradi spremenjenih
ekonomskih razmer. Prišlo je do sprememb kadrovske
zasedbe in to prav v času, ko bi morali opraviti
pomembno delo znotraj delovnih sklopov in postaviti
temelje svojemu delu. Zaradi teh težav je prišlo do
zamude, vendar ne moremo reči, da je to dejstvo
zavirajoče vplivalo na napredovanje in razvoj mreže
ForAge.

Če bi se radi povezali s ForAge na spletni strani ali kako
drugače, bolj dejavno (morda si želite, da bi nam
pomagali načrtati prihodnost mreže ForAge), prosimo,
stopite z nami v stik.
Če imate vprašanja, jih prosim postavite.
Če imate odgovore na vprašanja, nam jih, prosimo,
zaupajte.
Če razpolagate z ustreznimi podatki, nam jih
pošljite.
Če bi bili radi partnerji v mreži, prosimo,
stopite z nami v stik.

www.foragenetwork.eu
jim.soulsby@btinternet.com
Koordinator mreže ForAge
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