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Interview with Jim Soulsby (University of Leicester, UK), ForAge Network Facilitator
Jim: Το όνειρό μου είναι το πρόγραμμα να συνεχίσει και
μετά τα τρία χρόνια λειτουργίας και να δημιουργήσει
μια διαδικτυακή βάση όπου όλοι να μπορούν να
ανταλλάζουν πληροφορίες κάτι σαν Google for για
Μάθηση στην Τρίτη Ηλικία στην Ευρώπη. ‘Έτσι τα
επόμενα τρία χρόνια θα πρέπει να γνωρίσουμε το
πρόγραμμα σε περισσότερους και να αυξήσουμε τον
αριθμό των χωρών στο πρόγραμμα. Θα πρέπει να
βρούμε τρόπους να εμπεδώσουμε το πρόγραμμα.

Anna: Jim, Ποια είναι η αρχική ιδέα για το ForAge?
Jim: Εργάζομαι για πάνω από 25 χρόνια στον τομέα της
Επιμόρφωσης ατόμων Τρίτης Ηλικίας και έχω
παρατηρήσει
πολλά
εντυπωσιακά
μαθησιακά
προγράμματα που εμπλέκουν άτομα τρίτης ηλικίας.
Νομίζω ότι άλλα άτομα είναι καλό να γνωρίζουν για την
εργασία που έγινε και, ποιο ήταν το έναυσμα, ποιες οι
δυσκολίες και τα αποτελέσματα και ποια η εμπλοκή των
ατόμων τρίτης ηλικίας. Δυστυχώς όλες αυτές οι
εμπειρίες χάνονται με τα χρόνια και τώρα υπάρχει αυτή
η ευκαιρία να καταγραφούν και χρησιμοποιηθούν για
καλυτέρευση των προγραμμάτων όχι μόνο για να
υπερπηδήσουμε τις δυσκολίες αλλά και να
πολλαπλασιάσουμε τις εμπειρίες. Πιστεύω ότι θα
έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και να διατηρήσουμε
τα επιτεύγματα αν συνεργαστούμε..
Ενώ υπηρετούσα στο Εθνικό Συμβούλιο Συνεχούς
Εκπαίδευσης Αγγλίας και Ουαλίας (NIACE) προσπάθησα
να αναπτύξω μια βάση δεδομένων καλών πρακτικών
όλων των δραστηριοτήτων της τρίτης ηλικίας και να
είναι στη διάθεση των μελών της Ευρωπαικής
πλατφόρμας για την Τρίτη ηλικία. Η συμμετοχή μου σε
μεγάλο αριθμό σεμιναρίων, ανταλλαγών κ.α. μου
έδωσε της ευκαιρία να γνωρίσω πολλές εκπαιδευτικές
δραστηριότητες στην Ευρώπη. Πρόσφατα, η μεγάλη
επιθυμία γνωριμίας όλων αυτών των δραστηριοτήτων
σε πολλούς ευρωπαικόυς οργανισμούς γέννησε το
ευρωπαικό πρόγραμμα Grundtvig, ForAge .

Anna: Που θα ήθελες να βρίσκεται το ForAge σε τρία
χρόνια?
Jim: Νομίζω ότι ήδη απάντησα την ερώτηση, αλλά σε
τρία χρόνια πρέπει να παρουσιάσουμε τις νέες χώρες
που θα ενταχθούν ως συνεργάτες στο πρόγραμμα , το
εύρος των συνεργατών , την ανταλλαγή πληροφοριών
για τα αποτελέσματα κ.α . Τα επιτεύγματα δεν θα είναι
μόνο αριθμητικά-θα είναι ποσοτικά αλλά επίσης
ποιοτικά. Θα πρέπει να δείξουμε την επιτυχία του
προγράμματος στην συλλογή δεδομένων, δημιουργία
θεμάτων για συζήτηση, ενθάρρυνση ερευνών και
στατιστικών κ.α.
Anna: Πως το πρόγραμμα θα πρέπει να λειτουργεί ώστε
να είναι πιο αποτελεσματικό?
Jim: Είμαστε πρωτοπόροι και πρέπει να αποδείξουμε
ότι θέλουμε τη συνεργασία και να μοιραστούμε τις
επιτυχίες. Πρέπει να δείξουμε στα άλλα δίκτυα και
προγράμματα ότι δεν ανταγωνιζόμαστε μαζί τους, αλλά
ότι θέλουμε να διασπείρουμε και μοιραστούμε τα
αποτελέσματα Πρέπει να μας δουν ότι συμπληρώνουμε
τι επιτυγχάνουν άλλοι, αλλά και ως φορείς που μπορεί
να φέρουν μαζί, προγράμματα, πολιτικές ,χώρες ,τομείς
γενικά να τονίζουμε την αναγκαιότητά μας.
Το βασικό μας εργαλείο είναι η ιστοσελίδα αλλά είναι
ανάγκη να δημιουργήσουμε τα δικά μας δίκτυα, επαφές
με χρηματοδότες, εκφραστές πολιτικής, εκπαιδευτές
κ.α. Πρέπει να σκεφτόμαστε το ForAge στην εργασία
μας και όχι μόνο όταν χρειάζεται να προβάλουμε το
πρόγραμμα ή να εκτελέσουμε τις διάφορες ευθύνες
που έχουμε αναλάβει..
Anna: Ευχαριστώ πολύ Jim.

Anna: Τι αναμένεις να πετύχει το ForAge στα 3 χρόνια
ζωής του?
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