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A 2012-es ForAge
Konferenciát a Ciprusi Felnőtt Képzési
Szövetség (Cypriot
Adult
Education
Association, CAEA)
szervezte
meg
2012. október 8-9én,
Limassolban,
Cipruson.
Sokan
gyűltek össze a konferenciára, ahol élő, informatív
előadásokat hallhattak az egész életen át tartó
tanulással kapcsolatos legújabb nemzeti és európai fejleményekről. Kérdésekre és kiscsoportos beszélgetésekre
is adódott lehetőség.
A konferencia résztvevőit a
CAEA és a szervezőbizottság
elnöke, Klitos Symeonides
köszöntötte,
valamint
a
ForAge Hálózat részéről John
Benyon, a Leicesteri Egyetem
(UK) Professzora. A Ciprusi
Köztársaság
oktatási
és
Kulturális
Miniszterének,
George
Demosthenous-nak
nyitóüzenete is elhangzott.
A nyitóünnepség egy igen
lenyűgöző táncbemutatót is
tartalmazott, amelyet a
ciprusi
felnőttoktatási
központokban egész életen
át
tartó
tanulási
programokban
résztvevő
süket emberek adtak elő.

Sose túl késő tanulni
A nyitó alapgondolatokat
Martina Ni Cheallaigh-tól
hallhatták a résztvevők, az

Európai Unió Oktatási és
Kulturális Főigazgatóságának
Felnőttoktatási és Grundtvig
Szekciója képviselőjétől.
A
‘Sose túl késő tanulni’ témáról
szólva néhány EU programot is
áttekintett,
beleértve
a
Grundtvig programot, és egyéb
európai aktivitásokat, mint
amilyen A tevékeny időskor és
a nemzedékek közötti szolidaritás
európai
éve.
Ms
Cheallaigh ezeknek a kezdeményezéseknek különféle pozitív
hatásaira világított rá.
Dr Katerina Popovic, Az Európai Felnőttképzési Társaság
(EAEA) alelnökének érdekes és ösztökélő előadása
következett az EAEA Tevékeny időskor a felnőttképzésen
keresztül című politikai vitájáról, amelyet 2012.
szeptember 27-én rendeztek meg Brüsszelben.
Mindenki érzékel egy különleges rejtett
programot, nem a térben, hanem az időben.

A konferencia
első délelőttje
Jumbo Klercq, a
holland
Elephant in Diversity BV igazgatójának és a szervezőbizottság
egyik tagjának
előadásával
zárult.
Az életen át tartó tanulásról beszélt és három jövőbeli
forgatókönyvet vázolt fel a Minden korosztály
társadalmának:
1. Nagy versengés az oktatóintézmények között,
több független oktató és több önkéntes
munkacsoport.
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2. Edumade (kb. az oktatás által készített): az
oktatás pozitív eredményei a piacon, mértékre
készült oktatás, több érdekképviselet, és több
befektetés a tanulói környezetbe.
3. Vissza az államba: nagyobb befolyás és több
beavatkozás a kormányzat részéről, nagyobb
fókusz a munkáltathatóságra, a befektetés
társadalmi
megtérülése
bemutatásának
hangsúlyosabb kötelezése.
A lehetőségek világa nem a térben, hanem az idő
dimenziójában létezik – ez egy új fejezet a
könyvben az emberi tudásról.

Tudás és tapasztalat megosztása
Az ebédszünet után kiscsoportos szekciók következtek a
következő témákban:
 Több érdekképviselet bevonása az életen át tartó
tanulásba.
 Nemi ügyek: nők és férfiak tanulása.
 Hangot adni az idősebbeknek a tanulás által.

A kiscsoportos megbeszéléséket plenáris ülés követte
Jim Soulsby, a ForAge Hálózat vezetőjének vezényletével, a csoportos beszélgetések visszajelzéseiről. A
három téma kontextusáról,
időszerűségéről, és a ForAge
Hálózathoz való kapcsolódásának relevanciájáról folyt
a beszélgetés. Ez jó lehetőséget adott az említett
témákban felhalmozott tudás
és tapasztalatok megosztására és cseréjére.
Ezt követően három, nemzeti
kezdeményezésekről
szóló
előadás hangzott el. Dr Alexis
Kokkos felvázolta a görög
oktatási rendszert, annak jelenlegi helyzetét és legújabb
innovatív hozzáállását a témához.
Dr Simoni Symeonidou, a Ciprusi Egyetem adjunktusa,
teóriákat muta-tott
be a Minden korosztály Társadalma
és a hátrányos
helyzetűekkel kapcsolatos felmérések
fő eredményeinek
felhasználhatóságáról.
Dr Katerina Popovic, a Szerb
Felnőttképzési Társaság elnöke
pedig egy szerb, ‘Az élet
Aranykora’
című
fotózási
verseny
rendkívüli
eredményeiről számolt be.
A három előadás különleges
figyelmet fordított a képek nyelvének erejére és jelentésére, és
Paulo Freire népszerű és az
informális oktatással kapcsolatos
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ötleteit használták.
A konferencia szervezői buzdították a résztvevőket
véleményük kifejtésére és az egész életen át tartó és a
nemzedékek közötti tanulást célzó európai projektekkel
kapcsolatos tapasztalataik megosztására, mindezt pedig
egy szakértői bizottság koordinálta. Az első nap egy
zenés-táncos ciprusi esttel zárult.

Tevékeny időskor
szolidaritás

és

nemzedékek

közötti

A második nap európai programmok, hálózatok és platformok
bemutatásával indult. Julie Melville, a nagy-brittanniai Beth
Johnson Nemzedékek közötti
Gyakorlat Alapítvány és Központtól az Európai Nemzedékek közötti Tanulás Hálózatának Térképét mutatta be (European Map
of Intergenerational Learning
Network, EMIL).
Jim Soulsby és Jumbo Klercq bemutatták A későbbi életkori
tanulás
című, a Grundtvig és Comenius tréningkatalógusban is fellelhető oktató
kurzusukat, amelyet öt éve
minden évben

megszerveznek Cipruson.
A konferencia résztvevői ezt követően ismét kisebb csoportokra oszlottak, hogy beszélgessenek a ForAge olyan
kulcskérdéseiről, mint a
hatékony hálózathasználat,
támogatási
módok, és a
tapasztalatok
egymással való
megosztása.
Ily
módon
újabb lehetősége nyílt mindenkinek a tapasztalatcserére.
Délután Marina Efthymiadou, a
Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium Társadalmi Jóléti
Szervezeti Egységétől bemutatta
azokat a ciprusi politikai döntéseket és lépéseket, amelyek a Tevékeny időskor és a nemzedékek
közötti szolidaritás érdekében
történtek.
Dr
Nataša
Urbancikova, a Kosice-i Műszaki
Egyetemről az Open Inn 2.0 című
projektet mutatta be: egy Tudásgeneráló Házat és e-felbecsülő modellt; Iveta Orbanova pedig a SIGOLD projektről beszélt, amely az
idősebb dolgozók számára az
ezüst kihívásokat az ‘arany lehetőséggé’ formálja.
Részletekbe menő kérdések és
megbeszélés után Jumbo Klercq
Hollandiából az idősebb emberek
gazdasági jóllétéről beszélt: Tanulás
a Képességért, Teljesítményért és
az Állampolgárságért.
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A ForAge projekt szeretné
megköszönni az összejövetel
minden előadójának és az
Európa különböző részeiből
érkezett résztvevőknek a jelenlétet. Különösen a szervezőknek, Klitos Symeonides-nek,
Jumbo Klercq-nek és Jim
Soulsby-nak. Már várakozással
tekintenek a 2013-as ForAge
konferencia felé, amelyet 2013.
szeptember 30-október 1-én
Magyarországon tartanak.
A konferencia egy, a konferencia során tartott
kiscsoportos beszélgetések legfontosabb üzeneteiről
visszajelzéseket adó szekcióval, valamint egy utolsó, a
szakértőkkel történő beszélgetéssel zárult.

Lenyűgöző és hasznos információ
A jelenlévőkkel kitöltett kérdőívek alapján a konferencia
nagy sikerű volt. A két nap során a konferencia látogatói
rengeteg lenyűgöző és hasznos információt kaptak arról,
hogyan lehet továbbmozdítani egy minden korosztályt
magába
foglaló
társadalmat.
Kérdésekre
és
megbeszélésekre is bőven jutott idő.
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