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Καλώς ήλθατε 

Αυτό είναι το δεύτερο ηλεκτρονικό δελτίο του 
προγράμματος MATURE (Making Adult Teaching 
Useful, Relevant and Engaging  - Κάνοντας την 
Εκπαίδευση Ενηλίκων Χρήσιμη Σχετική και 
Συμμετοχική) για την ενημέρωσή σας σχετικά με τις 
προόδους που έχουν πετύχει ως τώρα οι εταίροι, 
από την αρχή του προγράμματος τον Οκτώβριο του 
2012.  

Η ομάδα του MATURE σχεδιάζει ένα πακέτο 
εκπαίδευσης που έχει ως στόχο την ενίσχυση της 
ενασχόλησης των ηλικιωμένων με διαδικασίες 
μάθησης.   

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα MATURE 
και τους εταίρους του: http://matureproject.eu/ 

 

 

 

Τι έχουμε πετύχει ως τώρα; 

 Έχουμε δημιουργήσει και αναρτήσει την 
ιστοσελίδα μας: http://matureproject.eu/. 

 Ετοιμάσαμε φυλλάδια για το πρόγραμμα στις 
γλώσσες όλων των εταίρων και τα έχουμε 
μοιράσει σε όλο το εύρος του διεθνούς μας 
δικτύου: 

http://matureproject.eu/e-bulletins.  

 Έχουμε ήδη αποστείλει ένα ενημερωτικό δελτίο  
που περιγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα: 

http://matureproject.eu/publicity-flyers-2. 

 Έχουμε δημιουργήσει μία σελίδα στο Facebook 
που «Αρέσει» σε 114 άτομα!   

 Έχουμε θέσει τις αρχές του προγράμματος, έτσι 
ώστε κάθε εταίρος να γνωρίζει τι πρέπει να 
κάνει και πότε. Το Εγχειρίδιο για το Πρόγραμμα 
MATURE μας βοηθάει να εξασφαλίσουμε ότι 
όλες οι εργασίες θα πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τον προγραμματισμό.  

 Έχουμε σχεδιάσει στρατηγικές αξιολόγησης, 
διάδοσης και αξιοποίησης ώστε να 
εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα της δουλειάς 
μας με την προοπτική να φτάσει πέρα από τα 
σύνορα των χωρών και τους οργανισμούς των 
εταίρων της σύμπραξης. 

Η αναφορά Έρευνας του MATURE 
αναρτήθηκε! 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του ΜΑTURE 
βασίζεται στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι 
εταίροι σε εθνικό επίπεδο και στην  εξέταση των 
Ευρωπαϊκών πολιτικών και προγραμμάτων, 
εστιάζοντας στην εκπαίδευση εκπαιδευτών και στη 
μάθηση στην ώριμη ηλικία.  
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Η ομάδα ανάρτησε την έκθεση δύο εβδομάδες πριν 
από τη λήξη της προθεσμίας στα μέσα Ιουνίου 
2013.  Μπορείτε να τη διαβάσετε στο:  

http://matureproject.eu/research-report  

 

Διασυνδέσεις με το MATURE 

Η ομάδα του ΜATURE φιλοδοξεί να δημιουργήσει 
όσο το δυνατό περισσότερες διασυνδέσεις με 
άτομα και οργανισμούς, το αντικείμενο των οποίων 
συνδέεται με αυτό του προγράμματος. Δε θέλουμε 
απλώς ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας, 
θέλουμε να μοιράζεστε μαζί μας τις γνώμες και τις 
απόψεις σας ή πληροφορίες που θεωρείτε ότι 
μπορεί να φανούν χρήσιμες στην ομάδα. 
Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://matureproject.eu/haveyoursay για να 
επικοινωνήσετε με την ομάδα του προγράμματος.  

Εκπαίδευση MATURE 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του MATURE 
http://matureproject.eu/mature-training  χωρίζεται 
σε δύο μέρη: 

Το πρώτο μέρος είναι μία σειρά από 10 ενότητες 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή 
συνδυαστικά για τη δημιουργία σχεδίων 
μαθήματος για εκπαιδευτές ενηλίκων και φορείς:  
http://matureproject.eu/face-to-face-training.  

 

 

Οι διδακτικές αυτές ενότητες έχουν συνταχθεί από 
την ομάδα και θα δοκιμαστούν πιλοτικά από τους 
εταίρους στο διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 
2013. Η τελική μορφή των ενοτήτων θα είναι 
διαθέσιμη διαδικτυακά από την ιστοσελίδα μας το 
Σεπτέμβριο του 2014. 

Το δεύτερο μέρος του εκπαιδευτικού 
προγράμματος περιλαμβάνει 5 ενότητες 
αυτομόρφωσης: http://matureproject.eu/online-
training-2.   

Οι ενότητες αυτές είναι υπό σχεδιασμό. Οι πρώτες 
αρχικές ενότητες στα αγγλικά, γαλλικά και 
γερμανικά, θα είναι διαθέσιμες από την ιστοσελίδα 
στις αρχές Νοεμβρίου 2013, όταν θα έχουν 
εφαρμοστεί από επιλεγμένους συμμετέχοντες από 
τις χώρες - εταίρους. Άλλοι που θα ήθελαν να 
εφαρμόσουν πιλοτικά αυτές τις ενότητες είναι 
ευπρόσδεκτοι.  Θα έχουν τότε την ευκαιρία να μας 
διηγηθούν την εμπειρία τους μέσω της ιστοσελίδας 
σχετικά με τη χρήση των υλικών αυτoμόρφωσης 
του MATURE.  

Το εγχειρίδιο ΜΑTURE 

Η ομάδα του MATURE συλλέγει στοιχεία και 
πληροφορίες για συμμετοχή στη μάθηση που 
απευθύνεται σε ενδιάμεσους μεσολαβούντες 
οργανισμούς. Οι οργανισμοί αυτοί είναι φορείς 
που προσφέρουν υπηρεσίες σε ηλικιωμένους, αλλά 
δεν είναι κατ’ εξοχήν εκπαιδευτικοί. Το εγχειρίδιο 
θα δίνει οδηγίες και πρακτικές συμβουλές για τη 
μάθηση στην ώριμη ηλικία. 

 http://matureproject.eu/advice-booklet.  

Το πρώτο σχέδιο του εγχειριδίου θα ετοιμαστεί 
από τους εταίρους μέχρι το Φεβρουάριο του 2014 
και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, σε όλες τις 
γλώσσες των εταίρων, το Σεπτέμβριο του 2014. 
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Το Συνέδριο MATURE 

Γήρανση- Μάθηση – Κοινωνική Ενσωμάτωση 

Οι Γερμανοί εταίροι μας στο Volkshochschule του 
Αμβούργου έχουν αρχίσει ήδη τις ετοιμασίες για το 
τελικό συνέδριο του MATURE που θα 
πραγματοποιηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου 2014. 

Ολομέλειες και ομάδες εργασίας θα δώσουν την 
ευκαιρία σε συναδέλφους από όλη την Ευρώπη να 
εξετάσουν τα ευρύτερα θέματα που προκύπτουν 
από τις δραστηριότητες του MATURE και να 
εφαρμόσουν πιλοτικά τα αποτελέσματα του 
προγράμματος.  

Παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του 
προγράμματος για τα τελευταία νέα σχετικά με το 
συνέδριο, καθώς και πληροφορίες για τη 
συμμετοχή σας: http://matureproject.eu/about 

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση MATURE 

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του MATURE 
πραγματοποιήθηκε από 5 έως 7 Ιουλίου στο Torun 
της Πολωνίας. Η πετυχημένη αυτή συνάντηση 
έδωσε την ευκαιρία στους εταίρους να 
συνεργαστούν για την πρόοδο του προγράμματος 
και για να λύσουν ζητήματα που είχαν προκύψει 
κατά την πρώτη συνάντηση. Το περιβάλλον της 
ιστορικής Πολωνικής πόλης ήταν τέλειο για τη 
φιλοξενία μίας πολύ δημιουργικής συνάντησης, 
προσφέροντας ευκαιρίες για κοινωνικές στιγμές, 
σημαντικές για το δέσιμο της ομάδας.  

  

 

 

Οι Πολωνοί συνάδελφοί μας είχαν ετοιμάσει ένα 
γεμάτο πρόγραμμα, το οποίο περιελάμβανε και τη 
συμμετοχή στο αναγνωρισμένου κύρους συνέδριο 
για την Πληροφορική στην Εκπαίδευση IwE 
Conference (Informatics in Education). Μία πολύ 
ενδιαφέρουσα συνεδρία που πραγματοποιήθηκε 
από εταίρους του MATURE έδωσε την ευκαιρία για 
συζήτηση σχετικά με τους κύριους 
προβληματισμούς του προγράμματος με 
εκπαιδευτές από όλη την Πολωνία.  

Για πρόσβαση στις παρουσιάσεις που έγιναν στο 
συνέδριο αυτό πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://matureproject.eu/conferences-and-events  
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