
  

1. HÍRLEVÉL 
Az új európai projekt információkat fog gyűjteni és egy platformot fog létrehozni az élet későbbi 

szakaszában végzett tanulással kapcsolatos tudáscseréhez és a legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos 
információk terjesztéséhez. 

  

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott a ForAge projekt költségeihez. 
Ez a kiadvány (közlemény) a szerzők nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak 

bárminemű felhasználásért. 
2012. április 

Mi a ForAge? 

A projekt egy európai multi-laterális hálózat, központi 
célja az idősebbek számára az életen át tartó tanulást 
támogatni és a tapasztalatokat megosztani, annak 
érdekében, hogy szerte Európában magasabb 
standardokat hozhassunk létre. 1993, az Idősebbek és a 
Generációk közötti Szolidaritás Első Európai Éve óta 
Európa-szerte számos változás, projekt megvalósítás, 
oktatás, képzés, szeminárium, programok és hálózatok 
kiépítése történt az életen át tartó tanulással 
kapcsolatban.  
A számok szignifikánsan növekedtek a Grundtvig 
program révén, amely lendületet és anyagi támogatást 
nyújt a képzeletgazdag és innovatív munkához Európa-
szerte. A ForAge-t úgy alkotjuk meg, hogy ezeknek a 
gazdag tapasztalatoknak a szélesebb és jobb 
felhasználását lehetővé tegyük, azokra építve megosszuk 
az információkat, kielemezzük és megbecsüljük az 
értékét, és az oktatásra és az idősödéssel foglalkozó 
ügynökségekre gyakorolt hatását, a kutatási 
bizonyítékokat terjesszük, és mindezek elvégzéséhez 
hálózatokat hozzunk létre.  

A Partnerség: 

1. University of Leicester, Leicester, Nagy-Britannia 
2. bia-net, Graz, Ausztria 
3. Cyprus Adult Education Association, Ciprus 

4. Finnish Adult Education Association, Helsinki, 
Finnország  
5. 50plus Hellas, Athén, Görögország 
6. Trebag Vagyon- és Projektmenedzser Kft., Budapest, 
Magyarország 
7. Lunaria, Róma, Olaszország 
8. The Elephant Learning in Diversity BV, Hollandia 
9. PRO-MED sp. z o. o., Gdansk, Lengyelország 
10. AidLearn, Lisszabon, Portugália 
11. IMBD, Brno, Cseh Köztársaság 
12. EUROED Association, Bukarest, Románia 
13. Association for Education & Ageing – AEA, Nagy-
Britannia 
14. Comenius University, Bratislava, Szlovákia 
15. MERIG, Graz, Ausztria 

16. The Slovenian Third Age University, Ljubljana, 
Szlovénia  
17. Cordoba University, Cordoba, Spanyolország 
18. Age Action Ireland, Dublin, Írország 

Nyitó találkozó Leicester-ben 

A ForAge projektet a Leicesteri Egyetem Életen át tartó 
Tanulás Intézete koordinálja, amely nemzetközi hírnévre 
tett szert az idősebbek és az életen át tartó tanulás 
terén, és partnerségben áll a Nagy-Britanniai 
Felnőttképzési Társasággal. A Leicester-i csoportot a 
ForAge Hálózatot támogató Jim Soulsby irányítja. 
Leicester polgármestere, Robert Wann, és a Leicester-i 
Egyetem rektora, Professor Sir Robert Burgess jelen 
voltak a ForAge project hivatalos megnyitóján a 
Leicester-i Egyetemen 2012. február 8-án, szerdán. 

 

Professor John Benyon, a Leicester-i Egyetem Életen át 
tartó Tanulás Intézetéből, egyik tagja a ForAge 
csapatnak. A hivatalos megnyitói beszédében a 
következőket mondta:  
“Az 50 év felettiek részéről igen nagy az igény a 
tanulásra, de úgy tűnik, hogy sok európai kormány és 
ügynökség jelenlegi politikája alulértékeli az élet későbbi 
szakaszában végzett tanulást és mostanában kevesebb 
az idősebbek részére tartott képzés.“ 
“Halálomig azt fogom mondani, hogy tanulni magáért a 
tanulás öröméért érdemes. Tanulni a tanulás kedvéért jó 
dolog – ez mind az egyének, mind a közösségek életét 
gazdagítja. Reméljük, hogy a ForAge segíteni fog a 
tanulás hirdetésében az idősebbek és a tágabb európai 
társadalmunk hasznára.” 


