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Mi a ForAge? 

A projekt egy multilaterális európai hálózat 

létrehozásáról szól, amely a későbbi életkori tanulásból 

származó tapasztalatokról szóló kommunikációt tűzte ki 

céljául, a magas standardok kialakítása érdekében. 

 

Miért hoztuk létre a hálózatot? 

Az első, 1993-as Aktív idősödés és a nemzedékek közötti 

szolidaritás európai éve óta több mint 1000, a későbbi 

életkori tanulással kapcsolatos projekt, oktatási kurzus, 

szeminárium, program és hálózat valósult meg szerte 

Európában. A számok szignifikánsan növekedtek a 

Grundtvig program révén, amely lendületet és anyagi 

támogatást nyújt a képzeletgazdag és innovatív 

munkához Európa-szerte. 2012-ben, 61-ből 11 

támogatást nyert multilaterális projekt az idősebb 

tanulókat részesítette előnyben. Mégis nehéz ezekről a 

kezdeményezésekről információhoz jutni a támogatásuk 

megszűnését követően, vagy megfelelő listát találni 

róluk, ami arról árulkodik, hogy nem a legmegfelelőbben 

használtuk fel a belőlük származó gazdag 

tapasztalatokat, nem építhetünk rájuk, megosztva az 

információt, elemezve és értékelve az értékeket és 

hatásokat, az oktatásban és a korosodással kapcsolatos 

politikában és kutatásban elért bizonyítékok dacára, és 

nem alkottunk hálózatokat mindennek 

megvalósításához. A jelenlegi, későbbi életkori tanulást 

célzó kutatások nem építenek a pán-európai 

tapasztalatokra, mint evidenciákra. 

A Partnerség: 

1. University of Leicester, Leicester, Nagy-Britannia 
2. Bia-net, Graz, Ausztria 
3. 50plus Hellas, Athén, Görögország 
4. Trebag Vagyon- és Projektmenedzser Kft., Budapest, 
Magyarország 
5. Lunaria, Róma, Olaszország 
6. The Elephant Learning in Diversity BV, Hollandia 
7. PRO-MED sp. z o. o., Gdansk, Lengyelország 
8. AidLearn, Lisszabon, Portugália 
9. IMBD, Brno, Cseh Köztársaság 
10. EUROED Association, Bukarest, Románia 
11. Association for Education & Ageing – AEA, Nagy-
Britannia 
12. Comenius University, Bratislava, Szlovákia 
13. MERIG, Graz, Ausztria 
14. The Slovenian Third Age University (U3A), Ljubljana, 
Szlovénia  
15. Cordoba University, Cordoba, Spanyolország 
16. U3A, Age Action, Dublin, Írország 

Mit akarunk elérni? 

Az idősebbek tanulása sosem tartozott az elsőbbséget 
élvező dolgok közé Európában, különböző okok miatt, 
mint pl. egy vágy, hogy a forrásokat a fiatalabbakra 
fókuszáljuk és egy szerencsétlen hit, hogy az 
idősebbekre fordított pénz nem költséghatékony. A 
tapasztalat azonban megmutatta, hogy rendkívüli haszna 
van annak, ha az idősebbeket arra bátorítjuk, hogy 
különböző oktatásokon vegyenek részt.  A későbbi 
életkori tanulás önkénteseket és közösségi aktivistákat 
hoz létre; előremozdítja a munkavállaló képességet, 
generációk közötti kapcsolatokat teremt, fokozza az 
egészséget és a jóllétet. Segíti továbbá a tudás átadását, 
cseréjét és létrehozását a generációk között és azokon 
belül. A mai ’tudás’ társadalomban minden generációtól 
elvárt, hogy folyamatosan tanuljon, hiszen minden 
generáció ki van téve az új kihívásoknak. 
Az elmúlt 12 év Grundtvig támogatásban részesült 
projektjei az első példák erre a nyereségre. A ForAge 
adatbázis célja, hogy összegyűjtse és elérhetővé tegye az 
ezekből a projektekből származó információkat, és 
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megfelelő kategóriákba rendezze őket. Ezeket az 
adatokat tanulmányozva megfigyelhetjük majd, hogy 
most már elegendő kutatási bizonyíték áll 
rendelkezésünkre – mind minőségi, mind mennyiségi – 
az egyének, családok, és a társadalom későbbi életkori 
tanulásba fektetett tőkéjének értékéről. Sok európai 
ország fejlesztett ki egészséges és aktív  korosodási 
politikát a későbbi életkori tanulás bátorítását célozva, 
noha a recesszió ezen korszakában nincs bizonyítékunk 
arra, hogy több pénzt fektettek volna be ebbe a 
területbe. Ezen túlmenően a társadalmunk demográfiai 
változásai az ötven felettiek számának és arányának 
növekedése irányába tolódtak el; ez a generáció nem 
tart a fejlődéstől és a hangja hallatásától az 
egyenlőséget és a korrektséget illetően. A ForAge ezeket 
a szálakat igyekszik összehozni, hogy együtt rajzolják ki 
még jobban a gazdag tapasztalatokat – és engedjenek 
minket, hogy még jobban használjuk őket, ahogy a jövő 
programjait, politikáját, kutatásait, képzéseit és 
gyakorlatát tervezzük. Az adatbázis mellett a ForAge 
ebben a témában vitákat is fog kezdeményezni, és 
remélhetőleg sürgetőleg fog hatni vagy legalább a 
megfontolás szükségét kiváltja a cselekedetek minden 
szintjén. 
 

 
 

A ForAge hallgatósága és közreműködői 

A ForAge hálózat a felhasználók öt fő célcsoportját 
azonosította, akik tevékenysége a következőkre irányul:  

1. Politikai és egyéb döntéshozók nemzeti és regionális 
kormányzati szinteken; 

2. Szervezetek, oktatóintézetek, tanárok és trénerek, 
akik a későbbi életkori tanulás területén dolgoznak, vagy 
ezt tervezik; 

3. Az idősebb emberek életminőségét előmozdító 
ügynökségek, például a társadalmi bevonás, az aktív és 
egészséges idősödés, az önkéntesség és a generációk 
közötti bevonódáson keresztül; 

4. Idősebb tanulók; 

5. Akadémikusok és kutatóközösségek, akik a ForAge és 
mások – akik a ForAge-en keresztül kívánják tesztelni az 
eredményeiket – munkája alapján informálódva keresik 
a kutatási lehetőségeket. 

Ezek a csoportok oktatási alapítványokat, politikai 
döntéshozókat és gyakorlókat; a korral számoló 
szervezeteket és idősebb emberek cselekedeteit; a 
releváns médiát, valamint az idősebbekkel és értük 
dolgozó egészségügyi, jóléti, lakásügyi, sport és 
művészeti testületeket egyaránt magukba foglalnak. 

Tevékenységünk 

ADATBÁZIS 

A ForAge adatbázis sikeres kifejlesztése azáltal segíti 
mások munkáját, hogy az adatokat hozzáférhetővé teszi, 
azokat összegzi és tárolja. A kialakított kategóriák – 
amelyek politikát, kutatási bizonyítékokat, 
kiértékeléseket, statisztikai elemzéseket, teóriákat és 
gyakorlatokat, valamint európai projekteket foglalnak 
magukba – célja, hogy a keresést és kielemzést 
megkönnyítsék. A jelenlegi gyűjtemény a partnerség 
tapasztalatain és kapcsolatain alapszik, de másokat is 
bátorítunk, hogy küldjék el adataikat az adatbázis 
koordinátorainak, kapcsolatba lépve velünk. Az 
adatbázis használhatóságát folyamatosan értékeljük, és 
amikor és ahol szükséges és lehetséges, illesztjük az 
igényekhez. 

HONLAP 

A ForAge weboldal minden partner számára 
engedélyezi, hogy a saját honlapjukra a témába vágó 
nemzeti, regionális és európai információkat 
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helyezzenek ki a saját nyelvükön. Ezen túlmenően más 
releváns szervezetekhez és érdekesnek tűnő 
területekhez is kapcsolódási pontokat biztosít. A ForAge 
elérhető a szociális médiában is, mint amilyen a 
Facebook. Ahogy az adatbázist, a weboldalt is 
ellenőrizzük a használat és a használhatóság 
szempontjából, és ha szükséges, igazítunk rajta. 

AZ ÉRINTETT ÉS ÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT 
TARTÓ TÉMÁK 

Egy kezdeti partnerfelmérés feltárta a fontos, érintendő 
témákat, ezeket a továbbiakban a partnerség az első, 
2012-es pán-európai konferenciája workshopjain és a 
honlap vitafórumain dolgozta ki. Ezek a megbeszélések a 
későbbi életkori tanulás nemi különbözőségeire, az 
idősebb tanulók hangjának hallatására, a későbbi 
életkori tanulás fenntartása érdekében az abban minden 
érdekelt fél bevonására fókuszáltak. A viták összefoglalói 
felkerültek a honlapra, és a visszajelzésekből új 
megvitatások születtek. További felméréseket is 
készítettünk azóta. 
A ForAge további felméréseinek célja, hogy jobban 
rávilágítson a fontos pontokra és előmozdítsa a lényeges 
ügyeket. Elkötelezetten megbeszéléseket indítványoz a 
következő témák közül sokban a honlapján, konferencia 
workshopokon, a ForAge hírlevelekben, felmérésekkel, a 
kulcsfontosságú ügynökségekkel folytatott levelezéssel, 
valamint releváns hálózatokkal és szervezetekkel való 
együttműködése során: 
· A későbbi életkori tanulás generációk közötti 
aspektusai 
· Kisebbségek, migránsok és Roma közösségek idősebb 
tagjai – az ő későbbi életkori tanulási igényeinek 
feltárása  

· Nem-tanulók és a befogadásért tanulók – a nem-
tanulóknak is hangot adni 
· Az adatok védelme – Az adatgyűjtés és az oktatásban 
való részvételhez magasabb korhatár (vagy a korhatár 
eltörlésének) propagálása – a kettő között kompatibilitás 
keresése 
· Konfliktusok utáni tanulás és az idős emberek szerepe 

– annak felderítése, hogy az idősebb emberek hogyan 

illeszkednek bele a konfliktusokat produkáló 
közösségekbe 
· Egészség és jóllét a későbbi életkorban és az oktatás 
szerepe 
· Foglalkoztathatóság 
· Technológia és az idősebb tanulók 
· Európai angol – az angol nyelv új formáinak 
megjelenése, mint az Európai Unióban leggyakrabban 
beszélt nyelv, és ennek lehetséges hatása az idősebb 
tanulókra 
· Idősebb emberek és az új Európai Uniós oktatási 
programok – a fejlesztések ellenőrzése és kommentálása  

KONZULTÁCIÓ 

A ForAge partnerség az újonnan létrehozott információs 
szórólapját használta arra, hogy a világ nagy részével 
tudassa létrejöttét, majd szisztematikusan kereste meg a 
releváns célszervezeteit. Más hálózatokat, programokat 
és projekteket hívtunk együttműködésre, hogy jobban 
megosztható legyen az információ és a szakmai tudás, és 
előmozdítsuk az ügyeket és érdekeltségeket. A nyitó 
partnertalálkozó 2012. februárjában Leicester-ben volt, 
amely azonnal lehetőséget adott a brit nemzeti 
ügynökség, az Európai Bizottság és a brit nemzeti 
kormány felnőtt oktatásért felelős részlegének vitába 
vonására, egyikeként azoknak a lehetőségeknek, amikkel 
a ForAge Hálózatnak lehetősége van élni az értékének és 
befolyásának megmutatása céljából. Az első pán-európai 
konzultáció és konferencia Limassol-ban volt 2012. 
októberében. Ezen a rendezvényen más európai 
projektek és hálózatok is megismertethették munkájukat 
a többiekkel, valamint egy ciprusi perspektíva is 
bemutatkozott, a Ciprusi Kormány és más 
együttműködők segítségével. 
A mostani körben a ForAge partnereitől a saját nemzeti 
és regionális kormányzatuk, és más releváns 
kulcsfontosságú hivatalok felé történő kommunikációval 
a legfontosabb témákra igyekszünk rávilágítani, 
hozzászólásokat keresünk, és bátorítjuk a ForAge 
Hálózattal történő kapcsolódást és együttműködést. 
A ForAge a 2. pán-európai konzultációját és 
konferenciáját Magyarországon, Budapesten tartotta 
2013. októberében, az utolsó rendezvényt pedig 2014. 
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októberére tervezzük Portugáliába, Lisszabonba. A 
zárókonferenciára számos előadót és közreműködőt 
várunk Európa minden területéről, kormányzatokat, 
akadémiai kutatókat, idősebb embereket és gyakorlati 
programokat képviselve.  
 
A nemzeti és regionális kormányzatokkal vállalt 
párbeszéd folytatódik majd, és a fent említett témákat 
szelektíven fogjuk érinteni néhány levelünkben. A 
ForAge csapata által kifejlesztett kérdőíveket, mint 
konzultációs eszközöket is fogunk használni, nemcsak 
arra, hogy több információt fedjünk fel a ForAge által 
felvetett ügyek érdekében, hanem azért is, hogy további 
témákat találjunk és a ForAge szerepét is bővítsük. 

HÍRLEVÉL 

A fejlesztéseinkre és előmenetelünkre fókuszáló ForAge 
hírlevelek hat kiadását széleskörűen terjesztettük és 
elérhetővé tettük az összes partner nyelvén is. 
A hírlevelek kibocsátását továbbra is folytatjuk az ügyek 
előmozdítása és hangsúlyozása érdekében, de a ForAge 
saját fejlesztéseiről szintén beszámolunk.  
 

 

Túljutni a nehézségeken 

Egy kezdetben 17 tagú partnerségnek egy gyorsan 
változó, gazdaságilag is rendkívül változékony Európában 
egyértelműen néha szembe kell néznie nehézségekkel, 
és ez alól a ForAge sem volt kivétel. Két partnernek ki 
kellett lépni a hálózatból gazdasági okok miatt. A 
munkacsomagok irányítása vagy eredményeik 
átadásának legfontosabb pillanataiban bekövetkezett 

személycserék vagy egyes személyek elérhetetlensége a 
működés és tervezés nagyon fontos területeire hatott ki, 
szükségszerűen magával vonva a munka minden más 
területének újratervezését. Ezek a nehézségek időbeli 
megcsúszásokhoz vezettek, de nem sújtották komolyan 
a ForAge előmenetelét vagy irányítását. 

 

A ForAge és Ön 

A ForAge honlap információt biztosít minden 
munkánkról és a partnerségről. Az adatbázisban 
tekintélyes mennyiségű, hasznos adat érhető el.  
Kérjük, használja mindkettőt! 
Ha szeretne kapcsolatba lépni a ForAge hálózattal, akár a 
honlap linkjein vagy egy aktívabb úton (például segíteni 
szeretne minket a jövőt feltárni és részese lenni) kérjük, 
lépjen kapcsolatba velünk! 
Ha bármilyen kérdése felmerült, tegye az(oka)t fel! 
Ha válasza(i) van(nak) bármelyik kérdésre, mondja el 
nekünk! 
Ha releváns adatokat tud rendelkezésünkre bocsátani, 
legyen szíves, küldje el azokat nekünk! 
Ha szeretne a hálózat tagja lenni, csatlakozzon 
hozzánk! 
 
 

 jim.soulsby@btinternet.com 
ForAge Facilitátor 
2013. november 
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