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W dniach 8-9 października 2012 roku w Limassol na Cyprze 
odbyła się  konferencja projektu ForAge, zorganizowana przez 
Cypryjskie Stowarzyszenie   Kształcenia Dorosłych (CAEA). 
Podczas konferencji przedstawiono prezentacje na temat 
najnowszych krajowych i europejskich osiągnięć dotyczących 
kształcenia osób starszych.  Ponadto podczas warsztatów 
zapewniono  możliwości zadawania pytań  oraz dyskusji.  

 
Uczestnicy konferencji zostali 
powitani przez Prezesa CAEA                 
i przewodniczącego komitetu 
organizacyjnego, Symeonidesa 
Klitosa oraz przez profesora John'a 
Benyon'a  z Uniwersytetu                           
w Leicester w Wielkiej Brytanii, 
który pełni funkcję koordynatora 
projektu ForAge. Na wstępie 
odczytano list powitalny od Ministra 
Edukacji i Kultury Republiki 
Cypryjskiej, pana George'a 
Demosthenous'a. 

 
 
 
Ceremonia otwarcia rozpoczęła 
się imponującym pokazem tańca 
grupy osób głuchoniemych 
kształcących się w placówkach 
edukacji dorosłych na Cyprze. 

 
 
 
 

Wykład inaguracyjny pt. “Nigdy nie 
jest za późno na naukę”  wygłosiła 
pani Martina Ni Cheallaigh z Komisji 
Eurpejskiej ds Kształcenia i Kultury, 
sekcja Kształcenia Dorosłych                            
i programu Grundtvig. Podczas 
wykładu przedstawiła wybrane 
programy UE, w tym również program 
Grundtvig  oraz przykładowe akcje UE 
takie jak Europejski Rok Solidarności 
Międzypokoleniowej i Aktywnego 

Starzenia. Pani Cheallaigh podkreśliła pozytywne efekty tych 
inicjatyw. 
Następnie  Dr Katerina Popovic, z-ca prezydenta Europejskiego 
Stowarzyszenia Kształcenia Dorosłych (EAEA) przedstawiła 
interesującą I stymulującą prezentację  dotyczącą debaty, 
która odbyła  się w Brukseli  w dniu 27 września 2012 na 
temat europejskiej polityki Aktywnewgo Starzenia się poprzez 
Kształcenie Dorosłych .   
 

 
 
 

Poranna część konferencji 
zakończyła się prezentacją 
Jumbo Klercq'a, dyrektora 
“Elephant in Diversity”                       
w Holandii, członka 
komitetu organizacyjnego 
konferencji. 
Prezentacja ukazała 

kontekst kształcenia w późnym wieku            i zaprezentowała  
trzy scenariusze przyszłościowe społeczeństwa dla wszystkich 
grup wiekowych:    

1. Duża konkurencyjność wśród dostawców kształcenia, 
więcej niezależnych nauczycieli, więcej wolontariuszy. 

2. Edumade: pozytywne wyniki kształcenia dostosowane 
do potrzeb rynku, więcej zainteresowanych podmiotów,  
więcej inwestycji                    w środowiska edukacyjne. 

3. Powrót do wpływu państwa:  więcej wpływu                        
i interwencji  ze strony rządów; większa koncentracja               
na szansach  zatrudnienia, obowiązek wykazania 
społecznych pozytywnych aspektów z inwestycji                      
w kształcenie dorosłych. 

 

Każdy realizuje swój unikalny program 
nie w przestrzeni lecz w czasie. 
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Po lunchu rozpoczęły się sesje warsztatów nt.: 

 Włączenie większej liczby podmiotów w kształcenie osób 
starszych. 

 Sprawy płci: kształcenie mężczyzn i kobiet 

 Aktywizacja osób  starszych  poprzez uczenie się. 
Po warsztatach odbyła się  sesja plenarna poprowadzona 
przez  Jima Soulsby, moderatora  projektu ForAge.  Dyskusja 
umożliwiła wymianę wiedzy i doświadczeń  w kontekście 
trzech warsztatów  powiązanych tematycznie z  projektem 
ForAge. 

 
Kolejnym elementem programu były się 
trzy prezentacje na temat inicjatyw 
krajowych. Dr Alexis Kokkos przedstawił 
grecki system edukacji dorosłych od strony 
aktualnej sytuacji i  innowacyjnych zmian. 
 

 
 

 
Dr Simoni Symeonidou, 
wykładowca Uniwersytetu na 
Cyprze, przedstawiła teorie 
społeczeństwa otwartego na 
wszystkie grupy wiekowe w tym 
badania dotyczące  niepełnosprawności.  
 

 
 
 
Dr Katerina Popovic, prezes 
Serbskiej Organizacji Kształcenia 
Dorosłych, zaprezentowała 
niezwykłe wyniki konkursu 
fotograficznego w Serbii pt. “Złoty 
wiek życia”. 
 

 
 

 
Trzy omówione prezentacje zwróciły szczególną uwagę na siłę 
i znaczenie języka obrazów wykorzystując idee Paulo Freire - 
edukacji popularnej i nieformalnej. Uczestników konferencji 
zaproszono do wyrażenia swojej opinii dotyczącej  
doświadczeń w  projektach europejskich dedykowanych 
uczeniu się w późniejszym wieku i kształceniu 
międzypokoleniowemu.  

 

 
Podsumowanie zaprezentował panel ekspertów. Pierwszy 
dzień konferencji zakończyła Cypryjska noc, pełna muzyki                  
i tańca.  
 

 
 

 

Świat nowych możliwości istnieje w wymiarze 
czasu, a nie w wymiarze przestrzeni i jest nowym 

rozdziałem w historii ludzkiej wiedzy. 
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Aktywne starzenie się i solidarność 
międzypokoleniowa 

 

Drugi dzień rozpoczęły prezentacje programów europejskich, 
sieci i platform.  
 

 
Julie Melville,  z Fundacji Beth Johnson               
i Centrum Praktyk Międzypokoleniowych 
w Wielkiej Brytanii przedstawiła  
europejską mapę sieci kształcenia 
międzypokoleniowego (EMIL).  

 
 

 
Jim Soulsby i  Jumbo Klercq przedstawili prezentację na temat 
szkolenia dotyczącego kształcenia w późnym wieku, które 
prowadzili na Cyprze przez 5 lat. Kurs ten znajduje się                
w katalogu  szkoleń programu Grundtvig i Comenius.   

 

Następnie  uczestnicy konferencji debatowali w mniejszych 

grupach dyskusyjnych rozważając kluczowe tematy projektu 

ForAge , takie jak skuteczne  budowanie sieci, kwestie 

finansowania oraz dzielenie się posiadaną wiedzą.  Była to 

kolejna szansa dla uczestników, aby 

uczyć się od innych.  

Po południu  Marina Efthymiadou ze 

Służb Opieki Społecznej                         

w Ministerstwie Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych na Cyprze przedstawiła 

zadania i praktyki dotyczące 

aktywności osób starszych                            

i solidarności między pokoleniami.  

 
 
Dr Nataša Urbancikova z Politechniki w 
Koszycach w Słowacji zaprezentowała 
projekt “Open Inn 2.0:  A Knowledge 
Generating House and e-Assessment 
Model”. 
 
 
 
                                                                                                                        
 

Iveta Orbanova przedstawiła projekt 
SIGOLD,  który ma pomóc starszym 
pracownikom zmienić “srebrne 
wyzwanie” w “złotą szansę”. 
 
 
 
 
Po szczegółowych pytaniach i dyskusji, Jumbo Klercq                  
z Holandii mówił o ekonomicznym dobrobycie osób starszych, 
który można zapewnić poprzez  doskonalenie umiejętności 
oraz uczenie się obywatelstwa.  
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Konferencja zakończyła się sesją, na której panel ekspertów 
sformułował kluczowe wnioski opracowane na podstawie 

sprawozdań grup roboczych.  
 

 
Ciekawe oraz użyteczne informacje 

 

Analiza formularzy ewaluacyjnych potwierdziła, że konferencja 
była wielkim sukcesem. Podczas dwóch dni uczestnicy 
konferencji zgromadzili wiele interesujących informacji                    
na temat działania na rzecz społeczeństwa wszystkich grup 
wiekowych. Podczas obrad było również sporo czasu                      
na pytania i dyskusje. 
 

 

Partnerzy projektu ForAge 
podziękowali prelegentom 
oraz uczestnikom, którzy 
przybyli z różnych części 
Europy.   Szczególnie ciepło 
podziękowano komitetowi 
organizacyjnemu w składzie 
Klitos Symeonides, Jumbo 
Klerc i Jim Soulsby.  
Oczekujemy już następnej 
konferencji w 2013 roku, 
która odbędzie się na 
Węgrzech w dniach od 30 
września  do 1 października. 
 
 

 

 

 


