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Τι είναι το πρόγραμμα MATURE; 

Το πρόγραμμα MATURE (Making Adult Teaching 
Useful, Relevant and Engaging - Κάνοντας την 
Εκπαίδευση Ενηλίκων Χρήσιμη, Σχετική και 
Συμμετοχική, είναι: 

 Ένα Ευρωπαϊκό πολυμερές σχέδιο Δια 
Βίου Μάθησης (Grundtvig). 

 Μία σύμπραξη επαγγελματιών που 
ενεργοποιούνται στο χώρο της 
εκπαίδευσης ηλικιωμένων από 8 
ευρωπαϊκές χώρες, κάτω από το 
συντονισμό του Ινστιτούτου Δια Βίου 
μάθησης του Πανεπιστημίου του 
Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 Ένα πρόγραμμα που εστιάζει στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτών 
ενηλίκων για την υποστήριξη του έργου 
τους κατά την εκπαίδευση ηλικιωμένων 
που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. 

 Μία σύμπραξη που στοχεύει στη 
συμμετοχή, τη συνεργασία, την ενεργό 
γήρανση και τη μάθηση.  

Οι εταίροι του MATURE θα σχεδιάσουν ένα 

πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών που θα 

προσφέρει θεωρητικές βάσεις, πρακτικές 

συμβουλές καθώς και πληροφορίες για την 

υποστήριξη της αποτελεσματικής μάθησης στην 

ομάδα.  Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη σημασία 

στη μάθηση για ηλικιωμένους που βρίσκονται 

σε μειονεκτική θέση για λόγους που σχετίζονται 

με την ηλικία, κυρίως αυτούς που απορρέουν 

από την κακή υγεία, την εξάρτηση από άλλους, 

το πολιτιστικό υπόβαθρο ή από αρνητικές 

στάσεις και προκαταλήψεις.   

Θα δημιουργηθούν ενότητες για τη διαρκή 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών, οι 

οποίες θα είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά και θα 

προσφέρονται για την αυτομόρφωσή τους ή θα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 

εκπαιδευτές για το σχεδιασμό διδακτικών 

ενοτήτων.  

Η ομάδα του προγράμματος θα διερευνήσει 

τρόπους για την αντιμετώπιση εμποδίων που 

δυσχεραίνουν τη συμμετοχή. Αυτό σημαίνει και 

διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ 

φορέων και οργανισμών εκπαίδευσης που 

ενεργοποιούνται για την προώθηση του «ευ ζην» 

στην τρίτη ηλικία.       

Η ομάδα εργασίας του MATURE θα 
δημιουργήσει ένα εγχειρίδιο συμβουλευτικού 
χαρακτήρα που θα αναδεικνύει τη δυνατότητα 
για μάθηση στην τρίτη ηλικία και θα προσφέρει 
συμβουλές για συνεργατικές πρακτικές. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
πρόγραμμα MATURE και τα ευρήματά του, 
μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας, 
όπου θα βρείτε επίσης πληροφορίες 
επικοινωνίας με τα μέλη της ομάδας του 
προγράμματος. 

Η Σύμπραξη 

Οι εταίροι του MATURE είναι από τις εξής 
χώρες: Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Πολωνία, 
Πορτογαλία, Σλοβενία, Ελβετία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα ΝΠΙΔ, 
εθελοντικών οργανισμών και ΜΚΟ. Όλα τα μέλη 
της ομάδας έχουν μακρά εμπειρία σε εθνικά και 
ευρωπαϊκά προγράμματα που εστιάζουν σε 
άτομα τρίτης ηλικίας και στην εκπαίδευσή τους. 
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Κάθε εταίρος φέρνει στην ομάδα ξεχωριστές 
πρακτικές στην εκπαίδευση εκπαιδευτών, στην 
ενασχόληση με την τρίτη ηλικία, στη διαχείριση 
προγραμμάτων, στην εθελοντική και κοινοτική 
προσφορά, στη διασφάλιση ποιότητας και 
έρευνας.        

Η πρώτη συνάντηση στο Leicester 

Το πρόγραμμα MATURE ξεκίνησε την 1η 
Οκτωβρίου 2012, η πρώτη όμως συνάντηση των 
εταίρων πραγματοποιήθηκε μεταξύ 5 και 7 
Φεβρουαρίου 2013, στο Πανεπιστήμιο Leicester, 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Σε αυτή την εναρκτήρια συνάντηση οι εταίροι 
αξιολόγησαν όσα είχαν ήδη επιτευχθεί, 
προγραμμάτισαν τα επόμενα βήματα και 
έλαβαν μέρος στην πρώτη δημόσια εκδήλωση 
του MATURE, ένα σεμινάριο με τίτλο «Γιατί έχει 
σημασία η εκπαίδευση στην τρίτη ηλικία;» 

Η συνάντηση εργασίας έδωσε την ευκαιρία στην 
ομάδα να εδραιώσει μία κοινή γραμμή 
συνεργασίας σχετικά με τις ευθύνες και τα 
βασικά σημεία του προγράμματος. 
Αποτελεσματική ομαδική δουλειά έγινε τόσο 
κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια όσο και στις 
συζητήσεις σε μικρότερες ομάδες. Η βεβαιότητα 
ότι οι εταίροι ήταν σε θέση να φέρουν σε πέρας 
μία σειρά απαιτητικών αποτελεσμάτων ήταν 
έκδηλη. Επικράτησε το θετικό κλίμα, όπου η 
έννοια του σκοπού συνάντησε το καλό χιούμορ 
των συμμετεχόντων.  

Οι εταίροι συζήτησαν σχετικά με τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα της φάσης της 
έρευνας. Συντάχθηκε μία αναφορά 32 σελίδων 
με στοιχεία και αποτελέσματα από μελέτες 
περίπτωσης που πραγματοποίησαν οι εταίροι 
πριν τη συνάντηση (το τελικό κείμενο αυτής της 

αναφοράς θα είναι προσβάσιμο στην 
ιστοσελίδα μας από τον Ιούνιο 2013). 

 

Αξιοποιώντας πληροφορίες από την αναφορά, 
οι εταίροι ξεκίνησαν μία περίπλοκη διεργασία 
με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου για το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης του MATURE.  

Το σεμινάριο «Γιατί έχει σημασία η εκπαίδευση 
στην τρίτη ηλικία;» προσέλκυσε ένα κοινό 65 
ατόμων από εκπροσώπους ενός μεγάλου πεδίου 
οργανισμών. Ένας σημαντικός αριθμός 
ηλικιωμένων παρακολούθησε και συμμετείχε σε 
συζητήσεις σχετικά με τη μάθηση, τη 
συμμετοχικότητα και την ενεργό γήρανση. 

Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Καθηγητής John 
Benyon από το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης 
του Πανεπιστημίου του  Leicester 
(http://www2.le.ac.uk/departments/lifelong-
learning) ο οποίος είναι συντονιστής του 
προγράμματος MATURE, ο Jim Soulsby, 
συντονιστής του δικτύου ForAge EU 
(http://www.foragenetwork.eu/en/), το οποίο 
στοχεύει στη διάδοση αποτελεσμάτων καλών 
ευρωπαϊκών πρακτικών στην εκπαίδευση 
ηλικιωμένων, η Melissa March, Διευθύνουσα 

http://www2.le.ac.uk/departments/lifelong-learning
http://www2.le.ac.uk/departments/lifelong-learning
http://www.foragenetwork.eu/en/
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Σύμβουλος της Μάθησης για την Τέταρτη Ηλικία 
(http://www.l4a.org.uk/) από το Leicester του 
Ηνωμένου Βασιλείου, μία κοινωνική οργάνωση 
που προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης σε 
πλαίσια φορέων φροντίδας ηλικιωμένων 
ατόμων, η Jane Watts, Διευθύντρια 
Προγράμματος από το Εθνικό Ινστιτούτο 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
(www.niace.org.uk), ο Diarmuid Moore, Βοηθός 
Διευθυντή του Οργανισμού Κατάρτισης 
Εργαζομένων της Βόρειας Ιρλανδίας 
(http://www.wea-ni.com/) και μέλος της 
Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Σύμπραξης GATE 
(Generations Ageing together in Europe). 

Μέσα από την αξιολόγηση, αναδύθηκαν 
στοιχεία μιας δράσης όπου γεννήθηκαν νέες 
ιδέες, καινούργιες δικτυώσεις αλλά και μία 
τελείως διαφορετική προσέγγιση της τεχνικής 
γιόγκα σε ομάδες, με την καθοδήγηση των 
Γερμανών μας εταίρων του προγράμματος 
MATURE. 

 

Οι εταίροι καλούμαστε τώρα να φέρουμε σε 
πέρας διάφορες εργασίες κατά την 
προετοιμασία μας για τη δεύτερη συνάντηση, 
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην πόλη 

Τορούν της Πολωνίας, τον Ιούλιο του 2013. 
Είμαστε ιδιαιτέρως ευχαριστημένοι που η 
συνάντηση αυτή θα συμπέσει με το 10ο Διεθνές 
Συνέδριο για την Πληροφορική στην 
Εκπαίδευση. Τα μέλη της ομάδας MATURE ήδη 
σχεδιάζουν τρόπους να δημιουργήσουν νέες 
επαφές προς όφελος του προγράμματος σε 
αυτό το αναγνωρισμένου κύρους, γεγονός.  

http://www.l4a.org.uk/
http://www.niace.org.uk/
http://www.wea-ni.com/

