NEWSLETTER 1
Un nou proiect European care va aduna informaţii, va crea o platformă pentru schimbul de experienţe şi
va informa asupra celor mai bune practici cu privire la procesul de învăţare în rândul vârstnicilor.

Ce reprezintă Forage?
Proiectul este o Reţea Multilaterală Europeană, care are
ca scop promovarea şi împărtăşirea experienţelor de
învăţare continuă pentru vârstnici şi crearea unor
standarde ridicate de practică în întreaga Europă.
Începând cu 1993, Primul An European dedicat
Persoanelor Vârstnice şi Solidarităţii între Generaţii, sau derulat o mulţime de schimburi paneuropene,
proiecte, evenimente de instruire, seminarii, programe
şi reţele privind procesul de învăţare pentru vârstnici.
Numărul acestora a crescut semnificativ prin programul
Grundtvig, care a stimulat şi finanţat activităţi
imaginative şi inovatoare în toată Europa. ForAge este
conceput pentru a da o mai bună şi mai largă utilizare a
acestor bogate experienţe, în sensul de a construi pe
baza acestora, de a analiza şi evalua impactul asupra
politicilor educaţionale şi a celor pentru vârstnici, de a
disemina rezultatele cercetărilor şi de a crea reţele
pentru a împărtăşi toate acestea.

Kick off Meeting în Leicester
Coordonatorul proiectului este Institutul de Învăţare pe
tot Parcursul Vieţii al Universităţii din Leicester, cu o
reputaţie de nivel internaţional pentru activitatea sa în
parteneriat cu Asociaţia pentru Educaţie şi Îmbătrânire
din UK. Echipa din Leicester este condusă de Jim Soulsby
ca ForAge Network Facilitator.
La lansarea proiectului din 8 februarie 2012, la
Universitatea din Leicester, au participat Robert Wann primarul Leicesterului, şi vicecancelarul Universităţii din
Leicester - Profesor Sir Robert Burgess.

Membrii parteneriatului:
1. University of Leicester, Leicester, UK
2. bia-net, Graz,Austria
3. Cyprus Adult Education Association, Cipru
4. Finnish Adult Education Association, Helsinki,Finlanda
5. 50plus Hellas, Atena, Grecia
6. Trebag Property & Management Ltd,
Budapesta,Ungaria
7. Lunaria, Roma, Italia
8. The Elephant Learning in Diversity BV, Olanda
9. PRO-MED sp. z o. o.,Gdansk, Polonia
10.AidLearn, Lisabona, Portugalia
11.IMBD, Brno, Republica Cehă
12.Asociaţia 'EUROED', Bucureşti, România
13.Association for Education & Ageing – AEA, UK
14.Comenius University, Bratislava, Slovacia
15.MERIG, Graz, Austria
16.The Slovenian Third Age University, Ljubljana,
Slovenia
17.Cordoba University, Cordoba, Spania
18.Age Action Ireland, Dublin, Irlanda

Profesorul John Benyon, de la Institutul de Învăţare pe
tot parcursul vieţii al Universităţii din Leicester, membru
al echipei proiectului, în cuvântarea sa de la lansarea
oficială, a spus:
“Există o cerere foarte mare pentru educaţie din partea
persoanelor de peste 50 de ani, însă politicile recente ale
multor guverne şi agenţii Europene, par să nu mai
acorde importanţă cursurilor care se adresază
persoanelor vârstnice.”
“Până la moartea mea voi fi afirma că nu este nimic rău
în dorinţa de-a învăţa doar de dragul de-a învăţa.
Educaţia de dragul educaţiei este un lucru bun –
îmbogăţeşte viaţa fiecăruia şi a comunităţiilor. Avem
speranţa, că proiectul ForAge va contribui la promovarea
învăţării în beneficiul persoanelor vârstnice dar şi al
întregii noastre societăţi Europene.”
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