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Novo projeto europeu que irá reunir informação relevante, criar uma plataforma para a troca de
conhecimentos e informar sobre as melhores práticas para a aprendizagem na idade mais tardia

O que é o ForAge?

Primeira Reunião em Leicester

O projeto é uma rede multilateral europeia que tem
como objetivo central promover e comunicar as
experiências de aprendizagem ao longo da vida para os
idosos de forma a criar uma prática com padrões mais
elevados em toda a Europa.
Desde o primeiro Ano Europeu dos Idosos e da
Solidariedade Intergeracional em 1993, houve muitos
intercâmbios pan-europeus, projetos, eventos de
formação, seminários, programas e redes envolvidos
com a aprendizagem na vida mais tardia.
Os números aumentaram significativamente com o
ímpeto do programa Grundtvig que financiou trabalho
imaginativo e inovador em toda a Europa. ForAge foi
concebido para alargar e usar melhor todas estas ricas
experiências, construindo sobre elas, partilhando
informações, analisando e avaliando o valor e o impacto
na educação das políticas sobre o envelhecimento,
divulgando os resultados de pesquisa e criando redes
para fazer tudo isso.

O projeto ForAge é coordenado pelo Instituto de
Aprendizagem ao longo da Vida da Universidade de
Leicester, que tem reputação internacional pelo seu
trabalho no campo das pessoas idosas e de
aprendizagem ao longo da vida, e está em parceria com
a Associação do Reino Unido para a Educação e o
Envelhecimento. A equipa de Leicester é liderada por
Jim Soulsby, como Facilitador da Rede ForAge.
O Senhor Presidente da Câmara de Leicester, Robert
Wann, e o Vice-Chanceler da Universidade de Leicester,
Professor Sir Robert Burgess, participaram no
lançamento oficial do ForAge na Universidade de
Leicester, na quarta-feira 8 de Fevereiro de 2012.

A Parceria:
1. Universidade de Leicester, Leicester, Reino Unido
2. bia-net, Graz, Áustria
3. Cyprus Adult Education Association, Chipre
4. Finnish Adult Education Association, Helsínquia, Finlândia
5. 50plus Hellas, Athens, Grécia
6. Trebag Property & Management Ltd, Budapeste, Hungria
7. Lunaria, Roma, Itália
8. The Elephant Learning in Diversity BV, Holanda
9. PRO-MED sp. z o. o., Gdansk, Polónia
10. AidLearn, Lisboa, Portugal
11. IMBD, Brno, República Checa
12. EUROED Association, Bucareste, Roménia
13. Association for Education & Ageing – AEA, Reino Unido
14. Comenius University, Bratislava, Eslováquia
15. MERIG, Graz, Áustria
16. The Slovenian Third Age University, Ljubljana, Eslovénia
17. Cordoba University, Córdoba, Espanha
18. Age Action Ireland, Dublin, Irlanda

O Professor John Benyon, do Instituto de Aprendizagem
ao Longo da Vida da Universidade de Leicester, é um dos
membros da equipa do ForAge. Ao falar no lançamento
oficial, disse:
“Há uma procura enorme de educação pelas pessoas
com mais de 50 anos, mas as recentes políticas de
muitos governos e agências europeias parecem dar
menor relevância à aprendizagem mais tardia e existem
agora menos cursos para os idosos.“
“Irei para a minha sepultura a dizer que é bom aprender.
Educação é uma coisa boa – enriquece as vidas dos
indivíduos e das comunidades. Esperamos que o ForAge
ajude a promover a aprendizagem para o benefício das
pessoas idosas e da nossa sociedade europeia, em
geral.”

O projeto ForAge é financiado com o apoio da Comissão Europeia.
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