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Drodzy czytelnicy 

Przekazujemy Wam drugi e-biuletyn na temat 
postępów w  naszym projekcie MATURE - 
Kształcenie osób dorosłych w sposób użyteczny, 
ciekawy oraz odpowiadający potrzebom. Poniżej 
opisujemy nasze działania od października 2012. 

Zespół projektu MATURE  opracowuje szkolenia 
oraz proponuje doradztwo mające na celu 
zwiększenie zaangażowania osób starszych w 
proces uczenia się. Szczegółowe  informacje o  
projekcie i partnerstwie można znaleźć na naszej 
strony internetowej: http://matureproject.eu/ 

 

 

 

Nasze osiągnięcia 

 Opracowaliśmy i udostępniliśmy stronę 
internetową  http://matureproject.eu/ 

 Opracowaliśmy ulotkę informacyjną o 
projekcie, która jest dostępna we wszystkich 
językach partnerskich i jest szeroko 
rozpowszechniana w sieciach narodowych 
http://matureproject.eu/e-bulletins 

 Wydaliśmy pierwszy e-biuletyn opisujący nasz 
projekt http://matureproject.eu/publicity-
flyers-2. 

 Uruchomiliśmy stronę na FaceBooku, którą 
lubi 113 osób. 

 Mamy ustalone zasady realizacji  prac 
projektowych. Opracowany przez nasz zespół 
podręcznik MATURE pomaga kontrolować 
terminy wykonania poszczególnych zadań.  

 W celu zapewnienia wysokiej jakości projektu 
opracowaliśmy plan ewaluacji, 
upowszechniania i wykorzystywania wyników  
projektu, w szczególności uwzględniając 
instytucje będące poza naszym partnerstwem.  

Raport badawczy MATURE jest już 
dostępny! 

Opracowanie szkoleń poprzedził raport badawczy 
gromadzący wiedzę na  temat polityki i projektów  
dotyczących szkolenia nauczycieli oraz uczenia się w 
późniejszym wieku.  

Ukończyliśmy raport w połowie czerwca 2013 roku, 
na dwa tygodnie przed zaplanowanym terminem.  

Raport jest dostępny pod adresem: 

http://matureproject.eu/research-report  

http://matureproject.eu/
http://matureproject.eu/
http://matureproject.eu/e-bulletins
http://matureproject.eu/publicity-flyers-2
http://matureproject.eu/publicity-flyers-2
http://matureproject.eu/research-report
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Projekt MATURE nawiązuje kontakty 

Zespół projektu MATURE chciałby nawiązać  jak 
najwięcej kontaktów z ludźmi i organizacjami, 
których praca dotyczy edukacji osób starszych. Od 
zainteresowanych oczekujemy nie tylko danych 
teleadresowych, zbieramy również  opinie i 
pomysły, które mogą być użyteczne w realizacji 
naszego projektu.  

Aby nawiązać z nami kontakt przejdź do: 
http://matureproject.eu/haveyoursay 

Szkolenie MATURE  

Szkolenie MATURE składa się z dwóch części: 
http://matureproject.eu/mature-training.  

Pierwsza część zawiera 10 jednostek szkoleniowych 
dotyczących ustawicznego rozwoju zawodowego, 
które mogą być wykorzystane pojedynczo lub w 
połączeniach, w kursach dla osób dorosłych, 
nauczycieli i animatorów edukacji:  

http://matureproject.eu/face-to-face-training.  

Wybrane przez partnerów jednostki szkoleniowe 
będą udostępnione w formie kursów pilotażowych 
w terminie od października do  grudnia 2013 roku. 
Ostateczne wersje szkoleń  będą dostępne online 
na stronie internetowej we wrześniu 2014 roku. 

Druga część programu szkoleniowego składa się z 
pięciu jednostek do samodzielnej nauki: 

http://matureproject.eu/online-training-2.   

Obecnie jednostki te są na etapie opracowania. 
Wersje w języku angielskim, francuskim oraz 
niemieckim będą dostępne na stronie internetowej 
na początku listopada 2013 i będą wówczas 
testowane przez wybranych uczestników z krajów 
partnerskich. Za pośrednictwem naszej strony 
internetowej zapraszamy wszystkich, którzy 
chcieliby wziąć udział w samokształceniu. 
Uczestnicy pilotażowego kursu online będą mieli  
możliwość wyrażenia swojej opinii na temat 
materiałów do samodzielnej nauki. 

Broszura informacyjna MATURE 

Zespół projektu MATURE gromadzi materiały 
doradcze dla organizacji pośredniczących, które  
pracują z osobami starszymi, przy czym edukacja nie 
jest ich priorytetowym działaniem. Broszura będzie 
oferowała porady i praktyczne informacje na temat 
nauki osób starszych:  
http://matureproject.eu/advice-booklet 

Projekt broszury informacyjnej w języku angielskim 
zostanie przygotowany przez nasz zespół  do lutego 
2014. Wersje we wszystkich językach partnerskich 
będą udostępnione online we wrześniu 2014 roku. 

Konferencja MATURE  
Ageing – Learning – Inclusion, czyli 
Włączanie osób starszych w process 
uczenia się 

Niemieccy partnerzy reprezentujący szkołę ludową 
w Hamburgu rozpoczęli przygotowania do ostatniej, 
podsumowującej konferencji projektu MATURE, 
która odbędzie się w piątek, 19 września 2014. 

Sesje plenarne i warsztaty pozwolą kolegom z całej 
Europy omówić zagadnienia związane z 
kształceniem osób dorosłych w  sposób użyteczny, 

http://matureproject.eu/haveyoursay
http://matureproject.eu/mature-training
http://matureproject.eu/face-to-face-training
http://matureproject.eu/online-training-2
http://matureproject.eu/advice-booklet
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ciekawy oraz odpowiadający potrzebom oraz 
przetestować wybrane produkty projektu MATURE. 

Najnowsze informacje o konferencji, w tym na 
temat  rejestracji będą dostępne pod adresem: 
http://matureproject.eu/about 

Drugie międzynarodowe spotkanie 
MATURE 

Drugie międzynarodowe spotkanie MATURE odbyło 
się w Polsce, w terminie 5-07 lipca 2013, w Toruniu. 
Było to bardzo udane spotkanie, które zachęciło 
partnerów do dalszej współpracy, umożliwiło 
wspólne rozwiązywanie problemów, które pojawiły 
się od czasu naszego pierwszego spotkania. 
Atmosfera panująca w zabytkowym polskim mieście 
Toruniu, sprzyjała pracy projektowej oraz  
społecznym interakcjom, które są  kluczowe dla 
budowania zespołu. 

 

Nasi polscy koledzy zaplanowali bardzo  napięty 
harmonogram spotkań, który obejmował udział w 
prestiżowej konferencji IWE (Informatyka w 
Edukacji). Sesja warsztatowa zorganizowana przez 
nasz zespół stała się  okazją do omówienia 
głównych zagadnień  projektu MATURE z 
nauczycielami z całej Polski  oraz z uczestnikami  z 
zagranicy. 

Prezentacje są dostępne pod adresem: 
http://matureproject.eu/conferences-and-events 

 

http://matureproject.eu/about
http://matureproject.eu/conferences-and-events

