2. Hírlevél
Interjú Jim Soulsby-val (University of Leicester, UK), A ForAge Hálózat Moderátorával
felhalmozott, elvégzett nagyszerű munkát össze lehet
kovácsolni. Így megszületett a ForAge.
Anna: Mit szeretne, hogy a ForAge elérjen a projekt ideje
alatt?
Jim: A fő álmom, hogy a ForAge a projekt három éve után is
folytatódjon, ezért létrehozunk egy internet-alapú
információ-megosztó adatbázist, amely mindenki számára
elérhető és megbízható – egyfajta Google az időskori
tanulás számára Európában. Tehát a következő három év
során ismertté kell válnunk, és növelnünk kell a bevont
országok számát. Látnunk kell, hogyan tudjuk fenntartani a
munkát és nyilvánvalóan biztosítani az ígéreteinknek
megfelelő eredményeket.

Anna: Jim, hogyan jött létre a ForAge?
Jim: Több, mint 25 éve dolgoztam már ezen a területen, és
ez alatt az idő alatt számos csodálatos, leleményes és
lenyűgöző oktató programot vizsgáltam, amelyek az
idősebb embereket vonják be a tanulásba. Képtelenség
mindet észben tartani! Úgy gondoltam, más embereknek is
tudniuk kell arról, hogy milyen munka folyik, hogyan
történt, milyen nehézségek merültek fel és milyen
sikerekről számolhatnak be, és hogyan lettek az idősebb
emberek bevonva, hogy mindezek megvalósulhassanak. Az
évek során a dolgok nyilvánvalóan ismételték önmagukat,
és mindig is úgy gondoltam, hogy szégyen, hogy semmilyen
módon nem gyűjtötték össze ezeket a tapasztalatokat,
pedig használhatnánk őket a jövőbeli fejlesztésekhez, nem
csupán a nehézségek megelőzéséhez vagy túljutni azokon,
hanem segítségképpen használni a tapasztalatokat. Mindig
is úgy tartottam, hogy sokkal sikeresebbek lehetnénk, és
könnyebben
fenntarthatóvá
tudnánk
tenni
az
eredményeinket, ha jobban együttműködnénk egymással.
Amikor az Idősek Továbbtanulását Támogató Nemzeti
Intézetnél (National Institute for Adult Continuing
Education, NIACE) dolgoztam Angliában, az “Idősebb és
merészebb”
(“Older
and
Bolder”)
programon,
megpróbáltam létrehozni egy adatbázist a jó
gyakorlatokról, hogy jobban rögzíthessem mindazt, amit én
és a kollégáim tapasztaltunk vagy felkeltette a figyelmünk.
Megkíséreltem megosztani ezt az adatbázist az Európai Age
Platform tagjaival. A személyes részvételem számos
európai programban, konferenciákon és csereútjaim során
számos oktatási gyakorlatra lettem figyelmes szerte
Európában. Az utóbbi években, európai partnerek és más
Grundtvig oktató programokban együttműködők tanácsát
keresve felfedeztem, hogy mindezt, az évek során

Anna: Mit szeretne, mi legyen a ForAge sorsa három év
múlva?
Jim: Azt hiszem ezt a kérdést már megválaszoltam, de
három év múlva fel kell tudnunk mutatni a velünk
együttműködő országok számát, a partnerek sorát, a
nagyon
változatos
érdeklődéseket,
amelyekkel
számolhatunk, a vitákat, amiket kiváltottunk és a munkánk
eredményeit. Teljesítményünk nem csak numerikus lesz –
mennyiségi lesz persze, de minőségi is. Azt is magába fogja
foglalni, hogy bizonyítani tudjuk a befolyásunkat –
szerepünknek többnek kell lenni egy reaktív szerepnél,
sokkal inkább proaktívaknak kell lennünk – előrebocsátani
témákat, vitákat kreálni, kérdéseket feltenni, kutatásokra
buzdítani, adatokat és releváns statisztikákat keresni.
Anna: Hogyan kell tevékenykednie a hálózatnak ahhoz,
hogy észrevehetőbb és hatékonyabb legyen?
Jim: Különlegesek vagyunk, és annak is kell maradnunk.
Meg kell mutassuk azt a szándékunkat, hogy megosztásra
és együttműködésre törekszünk. Meg kell mutassuk más
hálózatoknak, hogy partnerségeknek és projekteknek, hogy
nem versenyezni, hanem segíteni szándékozunk a
disszeminációban, és abban, hogy hatásukat kifejthessék.
Úgy kell ránk tekintsenek, mint kiegészítőkre, és mint egy
olyan ügynökségre, aki tud segíteni abban, hogy összehozza
az embereket, projekteket, szektorokat, tudásokat és
országokat. És, természetesen, nélkülözhetetlenként kell
feltűnnünk – hogy a világ ne tudjon nélkülünk létezni!
A fő eszközünk a honlap lesz, de be kell majd vonnunk saját
hálózatainkat,
kapcsolatainkat,
politikusainkat,
alapítóinkat, oktatóinkat is, és mindenkit, aki a témában
releváns személy. Minden munkánk kapcsán gondolnunk
kell a ForAge-re, és nem csak akkor, amikor úgy érezzük
promótálnunk kell a projektet, vagy amikor egyes
feladatokat el kell látnunk a munkacsomagokhoz.
Anna: Köszönöm Jim.
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