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Νέο ευρωπαικό πρόγραμμα για συλλογή πληροφοριών και πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων και
καλών πρακτικών για μάθηση στα γηρατειά.

Τι είναι το ForAge?

Πρώτη συνάντηση στο Leicester

Είναι ένα ευρωπαικό δίκτυο συνεργασίας 18
οργανισμών από ισάριθμες χώρες που έχει στόχο να
προωθήσει τις εμπειρίες και καλές πρακτικές στη Δια
Βίου Μάθηση ατόμων Τρίτης Ηλικίας.

Το ForAge συντονίζει το Πανεπιστήμιο Leicester-Τμήμα
Δια Βίου Μάθησης- που έχει διεθνή φήμη για τη
συμβολή του στη μάθηση της τρίτης ηλικίας. Την ομάδα
καθοδηγεί ο Jim Soulsby.

Από το 1993 που γιορτάστηκε το ευρωπαικό έτος
διαγενεακής
μάθησης,
προωθήθηκαν
πολλές
ανταλλαγές ,προγράμματα , σεμινάρια, δίκτυα
συνεργασίας στον τομέα της Μάθησης της Τρίτης
Ηλικίας.

Ο Δήμαρχος του Leicester, Robert Wann, και ο
αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Leicester, καθηγητής
Sir Robert Burgess,παρακολούθησαν την έναρξη των
εργασιών του ForAge στο πανεπιστήμιο Leicester την
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012.

Με το πρόγραμμα Grundtvig ο αριθμός των
προγραμμάτων αυξήθηκε σημαντικά από τότε και φέτος
γιορτάζουμε το ευρωπαικό έτος δραστήρια γηρατειά
και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Το ForAge
σχεδιάστηκε για να κάνει ευρύτερη χρήση της πλούσιας
εμπειρίας που αποκτήθηκε, να βελτιώσει τις πολιτικές,
να διαδώσει τις γνώσεις και εμπειρίες και να ιδρύσει
δίκτυα συνεργασίας.

Ποιοι συμμετέχουν:
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.Comenius University, Bratislava, Slovakia
15.MERIG, Graz, Austria
16.The Slovenian Third Age University, Ljubljana,
Slovenia
17.Cordoba University, Cordoba, Spain
18.Age Action Ireland, Dublin, Ireland

Ο καθηγητής John Benyon, από το Τμήμα Δια βίου
Μάθησης του Πανεπιστημίου του Leicester, που είναι
μέλος στο ForAge είπε:
“Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για μάθηση από τα
άτομα άνω των 50 ετών αλλά οι πολιτικές πολλών
ευρωπαικών κρατών υποβαθμίζουν αυτή τη μάθηση
και ενδιαφέρον. Έχω ισχυρή άποψη ότι είναι αναγκαία η
μάθηση για να νοιώσουμε τη χαρά της μάθησης και της
ζωής –εμπλουτίζει τη ζωή των ατόμων και των
κοινοτήτων. Ελπίζουμε το ForAge να βοηθήσει να
προωθηθεί η μάθηση για το καλό των ατόμων τρίτης
ηλικίας και των ευρωπαικών κοινοτήτων.”

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με βοήθεια της Ευρωπαικής Ένωσης.
Αυτή η έκδοση εκφράζει τις απόψεις των εκδοτών και η Ευρωπαική ΄Ενωση δεν έχει ευθύνη για το περιεχόμενο της
έκδοσης.
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