
  

Biuletyn 1 
Celem nowego europejskiego projektu ForAge jest stworzenie platformy do wymiany wiedzy                                       

i najlepszych praktyk dotyczących kształcenia osób starszych. 
 

Projekt ForAge jest współfinansowany przez Komisję Europejską. 
 Publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów i Komisja nie ponosi odpowiedzialności  

za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tutaj treści. 
 

Kwiecień 2012 

 

O projekcie ForAge  
Projekt ma na celu przyczynić się do podwyższenia 
standardów nauczania ustawicznego poprzez 
zbudowanie międzynarodowej skarbnicy dobrych 
praktyk.   
Ogłoszenie roku 1993 pierwszym Europejskim Rokiem 
Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej było 
impulsem do stworzenia wielu projektów, seminariów            
i szkoleń związanych z tematem uczenia  w późniejszym 
wieku. Ilość tego typu inicjatyw wzrosła znacząco wraz               
z powstaniem programu Grundtvig.  
Projekt ForAge ma pomóc w lepszym wykorzystaniu 
dostępnych informacji m.in. poprzez ocenę i analizę 
gromadzonych doświadczeń oraz wpływu jaki wywarły 
one na edukację i politykę dotyczącą kształcenia osób 
starszych. 

Partnerzy projektu: 
1. University of Leicester, Leicester, Wielka Brytania 
2. bia-net, Graz, Austria  
3. Cyprus Adult Education Association, Cypr  
4. Finnish Adult Education Association, Helsinki,   

Finlandia  
5. 50plus Hellas, Ateny, Grecja 
6. Trebag Property & Management Ltd, Budapeszt, 

Węgry 
7. Lunaria, Rzym, Włochy 
8. The Elephant Nijmegen, Holandia 
9. PRO-MED sp. z o. o., Gdansk, Polska 
10. AidLearn, Lizbona, Portugalia 
11. IMBD, Brno, Czechy  
12. EUROED Association, Bukareszt, Rumunia 
13. Association for Education & Ageing – AEA, Wielka 

Brytania 
14. Comenius University, Bratysława, Słowacja 
15. MERIG, Graz, Austria 
16. The Slovenian Third Age University, Ljubljana, 

Słowenia 
17. Cordoba University, Kordoba, Hiszpania 
18. Age Action Ireland, Dublin, Irlandia 

Pierwsze spotkanie projektowe w Leicester 
Koordynatorem projektu jest Uniwersytet w Leicester, 
Instytut Kształcenia Ustawicznego, który cieszy się 
zasłużoną renomą  w dziedzinie kształcenia przez całe 
życie i w ramach partnerstwa współpracuje ze 
Stowarzyszeniem dla Edukacji i Starzenia się. Zespół         
z Leicester prowadzi Jim Soulsby, moderator projektu.  
W inauguracji projektu  w środę, 8 lutego 2012 
uczestniczyli  Burmistrz Robert Wann i  Wicekanclerz 
Uniwersytetu prof. Robert Burgess.  

 
Członek zespołu projektowego prof. John Benyon                         
z Instytutu Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu                      
w Leicester na oficjalnym lunchu powiedział: 
"Istnieje ogromne zapotrzebowanie na kształcenie osób 
powyżej 50 roku życia. Jednak wydaje się, że obecne 
rządy i agencje brytyjskie umniejszają znaczenie kursów 
dla osób starszych. Kiedy 30 lat temu po raz pierwszy 
zająłem się edukacją dla dorosłych, większością naszych 
programów nie były akredytowane kursy i to wcale nie 
obniżało ich wartości".  
"Do końca życia będę powtarzał, że  nie ma nic złego       
w chęci  nauki  dla samej nauki. Edukacja dla edukacji 
jest dobrą rzeczą - wzbogaca życie jednostek                                   
i społeczności. Mamy nadzieję, że projekt ForAge 
umożliwi propagowanie uczenia  z korzyścią dla osób 
starszych i całej społeczności europejskiej".  


