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Anna: Jim, kako je nastala zamisel o ForAge?  
Jim: V izobraževanju starejših odraslih delam že 25 let in 
v tem času sem spoznal številne čudovite, inovativne in 
sploh fantastične izobraževalne programe za starejše. 
Toliko jih je bilo, da se ne morem spomniti vseh! Ves čas 
sem si želel, da  bi jih lahko spoznali tudi drugi; kako je 
do njih prišlo, na kakšne težave so iniciatorji programov 
naleteli, kaj vse so dosegli, in želel sem si, da bi tudi 
drugi zvedeli, kakšen je bil pri tem delež starejših samih.  
Skozi leta sem spoznaval nove in nove programe in mislil 
sem si, da je res že napočil čas, da vse to izkustvo 
zberemo skupaj, da bi nam služilo v prihodnosti, da bi se, 
obroženi s tem izkustvom, lahko ognili težav  in jih 
premagali, da bi vse pridobljeno znanje lahko bilo v 
pomoč drugim. Pri tem me je spremljalo prepričanje, da 
bi vsi skupaj lahko bili uspešnejši, če bi lahko  sodelovali. 
V času, ko sem na National Institute for Adult Continuing 
Education (NIACE) v Angliji delal na projektu “Older and 
Bolder” (slov. Starejši in držnejši) sem že poskušal razviti 
bazo podatkov o dobrih praksah, ki smo jih odkrili,  
bodisi jaz sam, bodisi moji kolegi. To bazo sem poskušal 
popularizirati skozi Age Platform Europe. Ker sem 
sodeloval v številnih evropskih programih, ker sem bil na 
številnih konferencah, ker sem bil vključen v številne 
izmenjave, sem seveda spoznal mnoge izobraževalne 
dejavnosti za starejše širom Evrope. Ker sem se zadnja 
leta pogosto posvetoval z različnimi evropskimi partnerji 
in sem z mnogimi sodeloval v Grundtvigovih programih 
usposabljanja, sem ugotovil, da bo nazadnje le mogoče 

narediti pregled narejenega v izobraževanju starejših in 
združiti akterje. ForAge je projekt, ki nam je ponudil to 
priložnost.  
 
Anna:  Kaj si želiliš, da bi s projektom dosegli?  
Jim: Predvsem, takšne so moje sanje, si želim, da bi se 
projekt po preteku treh let nadaljeval, da bomo ustvarili 
internetno podlago, aplikacijo za širjenje informacij in da 
bo ta na razpolago vsem. No, neke vrste Google za 
učenje v poznejših letih širom Evrope. To pomeni, da 
bomo morali postati vidni, poznani  naslednjih treh letih 
in bomo morali poskrbeti za to, da bo projekt živel 
naprej kot stalna dejavnost in seveda, narediti bomo 
morali vse, kar smo doslej obljubili.  
 
Anna: Kako si predstavljaš  ForAge čez tri leta? 
Jim: Mislim, da sem na to vprašanje že odgovoril, a naj 
bo. V treh letih naj bi se število članic projekta povečalo 
in v novih državah bomo našli  pridružene partnerje. 
Povečala se bo raznolikost partnerjev. Povečala se bo 
pestrost partnerskih organizacij, povečalo se bo število 
razprav in veliko več bo rezultatov, več bo raziskav in 
izsledkov. Vendar tu ne gre le za kvantitativne rezultate. 
Pokazati bomo morali predvsem, da nas je v prostoru 
čutiti. To pomeni, da moramo delovati vnaprej in ne le 
reagirati na posamezne situacije. Vnaprej bomo morali 
dojeti ključna vprašanja, o njih razpravljati, iskati 
podatke in relevantne statistične podatke. 
 
Anna: Kako naj bi naša mreža delovala, da bi lahko bili 
vidnejši in učinkoviti? 
Jim: Mi nismo podobni drugim, in takšni naj bi tudi 
ostali! Moramo ostati. Dokazati moramo, da si želimo 
sodelovati in si deliti znanje med seboj. Pokazati 
moramo drugim mrežam in nosilcem projektov, da ne 
tekmujemo z njimi, da si želimo pomagati pri širjenju 
dosežkov, vedenja o njih. Pri tem moramo biti vsi skupaj 
komplementarni, pa tudi delovati moramo kot 
katalizator, ki zbira in povezuje, tudi navdušuje  ljudi, ki 
povezuje projekte, sektorje, vede in države. In seveda, 
naše delo mora postati bistveno, tako zelo bistveno, da  
bi nas drugi pogrešali, če nas ne bi bilo! 
Naše napomembnejše orodje pri tem bo spletna stran, a 
še zmeraj bodo pomembni vsi naši stiki, vsi politiki, s 
katerimi se srečujemo, naši sponzorjI, izobraževalci in vsi 
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drugi za nas pomembni akterji. O ForAge bomo 
razmišljali ob vsem, kar bomo počeli, pa tudi povsod 
bomo projekt predstavljali. In seveda, to se razume, 
opravili bomo naloge zajete v delovnih sklopih.  
  
Anna: Hvala za razmišljanja, ,Jim.  


