UUTISKIRJE 1
Uusi eurooppalainen hanke kerää tietoa ikäihmisten oppimisesta
sekä rakentaa alustan tiedonvaihtoa ja parhaiden käytänteiden jakamista varten.

Mikä on ForAge?

Kick off –tapaaminen Leicesterissä

Hanke muodostaa monitahoisen eurooppalaisen
verkoston, jonka keskeinen tehtävä on tukea ja välittää
ikäihmisten elinikäisen oppimiseen liittyviä kokemuksia
ja kehittää entistä korkeampia laatuvaatimuksia sen
käytännöille kaikkialla Euroopassa.

Hanketta koordinoi Leicesterin yliopiston Elinikäisen
oppimisen instituutti, joka on kansainvälisesti tunnettu
ikäihmisten ja elinikäisen oppimisen edistämiseksi
tekemästään työstä. Sen yhteistyö Yhdistyneen
kuningaskunnan Association for Education and Ageing –
järjestön kanssa on kiinteää. Leicesterin ryhmää vetää
Jim Soulsby (kuvassa 1. oikealta), joka toimii ForAge –
verkoston johtajana.

Ensimmäisestä
Euroopan
ikäihmisten
ja
sukupolvienvälisen solidaarisuuden vuodesta 1993
lähtien on toteutettu monia ikäihmisten oppimisen
yleiseurooppalaisia
vaihto-ohjelmia,
hankkeita,
koulutuksia ja seminaareja sekä verkostoja. Grundtvig ohjelmien määrä kasvoi merkittävästi, mikä antoi
liikevoimaa ja rahoitusta kekseliäälle ja innovatiiviselle
työlle eri puolilla Eurooppaa. ForAge on suunniteltu
tehostamaan ja laajentamaan kertynyttä monipuolista
kokemusta – hanke jakaa tietoa, analysoi ja arvioi
koulutuksen ja ikäpolitiikan arvoa ja vaikutuksia, levittää
tutkimustuloksia ja rakentaa verkostoja tämän kaiken
toteuttamiseen.

Leicesterin kaupungin pormestari Robert Wann ja
Leicesterin yliopiston varakansleri professori Sir Robert
Burgess (2. ja 3. vasemmalta) osallistuivat ForAge –
hankkeen viralliseen avaukseen 8.2.2012.

Kumppanit:
1. University of Leicester, Yhdistynyt kuningaskunta
2. bia-net, Graz, Itävalta
3. Cyprus Adult Education Association, Kypros
4. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö, Suomi
5. 50plus Hellas, Kreikka
6. Trebag Property & Management Ltd, Unkari
7. Lunaria, Italia
8. The Elephant Learning in Diversity BV, Alankomaat
9. PRO-MED sp. z o. o., Puola
10. AidLearn, Portugali
11. IMBD, Tsekin tasavalta
12. EUROED Association, Romania
13. Association for Education & Ageing – AEA, Yhdistynyt
kuningaskunta
14. Comenius University, Slovakia
15. MERIG, Itävalta
16. The Slovenian Third Age University, Slovenia
17. Cordoba University, Espanja
18. Age Action Ireland, Irlanti

Professori John Benyon (1. vasemmalta) Leicesterin
yliopiston Elinikäisen oppimisen instituutista kuuluu
ForAge-teamiin. Avajaistilaisuudessa hän totesi:
“Yli 50-vuotiaiden ihmisten koulutukselle on valtava
tarve Euroopassa, mutta hallitusten ja virastojen
viimeaikainen politiikka näyttää väheksyvän ikäihmisten
oppimista. Vanhenevalle väestölle on nyt vähemmän
koulutusmahdollisuuksia.“
“Aion kuolemaani asti vakuuttaa, että oppiminen on
hyväksi oppimisen itsensä takia. Se rikastaa yksilöiden ja
yhteisöjen elämää. Toivomme, että ForAge auttaa
oppimisen edistämisessä ikäihmisten ja laajemman
eurooppalaisen yhteisömme hyväksi.”

ForAge –hanketta rahoittaa ja tukee Euroopan komissio.
Tämä julkaisu edustaa vain tekijöidensä mielipiteitä. Komissio ei vastaa tämän julkaisun tietojen mahdollisesta käytöstä.
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