NEWSLETTER 1
Nieuw Europees project dat informatie gaat verzamelen en moet leiden tot
een platform voor kennisdeling en uitwisseling van good practices over leren op latere leeftijd.

Wat is FORAGE?

Kick off meeting in Leicester

FORAGE is een Europees multilateraal netwerk dat als
doel heeft uitwisseling kennis en ervaring m.b.t.
oudereneducatie te bevorderen en uit te dragen om de
kwaliteit van leren op latere leeftijd in heel Europa te
verbeteren. Sinds het eerste Europese Jaar Oudere
Mensen en Solidariteit Tussen generaties in 1993 zijn er
vele
paneuropese
uitwisselingen,
projecten,
opleidingsactiviteiten,
seminars
en
trainingen,
programma's en netwerken geweest. Het totale aantal
steeg beduidend met de impuls van het Grundtvigprogramma en
de financiering van innovatieve
educatieve projecten in Europa. FORAGE is ontstaan om
een breder en beter gebruik van al deze rijke ervaringen
mogelijk te maken, informatie te delen en de waarde
en het effect van beleid m.b.t ouderen en educatie te
analyseren en te beoordelen, om onderzoeksresultaten
te verspreiden en netwerken met elkaar te verbinden.

FORAGE wordt gecoördineerd door het Institute of
Lifelong Learning van de Universiteit van Leicester, die
een internationale reputatie voor het werk op het
gebied van oudere mensen en een leven lang leren
heeft, en die nauw samenwerkt met de Britse
Association for Education and Ageing. Het team van
Leicester wordt geleid door Jim Soulsby als netwerkfacilitator van FORAGE. De burgemeester van Leicester,
Lord Robert Wann, en de Rector Magnicus van de
universiteit, Professor Sir Robert Burgess, woonden de
officiële FORAGE launch op de Universiteit van Leicester
bij op woensdag 8 Februari 2012.

Het partnerschap:
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

Professor John Benyon van het Institute of Lifelong
Learning van de Universiteit van Leicester, is lid van het
FORAGEteam. Bij de officiele start zei hij:
„Er is een enorme vraag naar onderwijs van 50-plussers,
maar het actuele beleid van veel Europese overheden en
agentschappen lijkt oudereneducatie gedegradeerd te
hebben, want er zijn nu minder cursussen voor oudere
mensen dan vroeger.Vanuit mijn graf zal ik blijven
zeggen dat leren om te leren een waarde in zichzelf is het verrijkt het leven van individuen en
gemeenschappen.We hopen dat FORAGE zal helpen
leren ten gunste van ouderen in de hele Europese
gemeenschap te bevorderen.”
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