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Uvod

Kaj smo dosegli?

Pred vami je druga številka e-biltena projekta
MATURE (Naj bo učenje odraslih koristno,
pomembno in mikavno), ki vas bo seznanila z
dosežki od začetka projekta v oktobru 2012 do
avgusta 2013.



Izdelali
smo
projektno
http://matureproject.eu/.



Izdelali smo informativno zloženko v vseh jezikih
partnerski držav in jih poslali po različnih
nacionalnih mrežah:

MATURE partnerji razvijamo program usposabljanja
in pripravljamo knjižico z nasveti, ki naj bi vplivala
na dvig udeležbe starejših odraslih v izobraževanju.
Za več informacij o samem projektu in partnerjih
vas vabimo, da obiščete spletno stran:
http://matureproject.eu/

spletno

stran

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


Prvi e-bilten o ciljih in namenu projekta smo že
posredovali javnosti:
http://matureproject.eu/publicity-flyers-2.



Ustvarili smo tudi Facebook stran projekta, ki jo
je “všečkalo” 113 oseb!



Zastavili smo projektna pravila in smernice, kjer
je vsak partner spoznal svoje zadolžitve.
MATURE priročnik nam pomaga, da vestno
sledimo zastavljenim ciljem.



Zastavili smo evalvacijski načrt, strategijo
diseminacije in rabe projekta v prihodnosti z
namenom, da bomo opravili kvalitetno delo, ki
bo seglo do držav in organizacij, ki jih zastopa
partnerstvo projekta.

MATURE raziskava je na spletu!
MATURE usposabljanje, ki je v pripravi, se opira na
raziskave, ki so bile opravljene na nacionalnem
nivoju ter na pregledu EU politik in projektov, ki se
osredotočajo na izobraževanje in učenje v tretjem
življenjskem obdobju.
Partnerji smo objavili raziskavo dva tedna pred
predvidenim rokom sredi junija 2013.
Raziskavo si lahko preberete na:
http://matureproject.eu/research-report
Izvedba projekta MATURE je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in
v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
avgust 2013
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Enote so še v nastajanju. Osnutki bodo dostopni v
angleškem, francoskem in nemškem jeziku
predvidoma novembra 2013, ko bodo sočasno
potekala pilotna testiranja v drugih partnerskih
državah. Tisti, ki želite preizkusiti naše enote za
samostojno učenje, ste vljudno vabljeni, da to
storite, mi pa vam bomo na projektni spletni strani
omogočili, da z nami delite vtise o uporabi MATURE
gradiva za samostojno učenje.

Stopite v stik z MATURE

MATURE knjižica nasvetov

MATURE partnerji želimo navezati stike s čim več
organizacijami in posamezniki, katerih delo se
navezuje na naš projekt. Ne želimo si samo imen in
kontaktnih podatkov, želimo vaše mnenje, ideje,
informacije za katere mislite, da bi za nas bile
koristne. Stopite v stik z nami na spodnji povezavi:

MATURE partnerji zbiramo informacije in gradiva o
vključenosti starejših odraslih v izobraževanju za
knjižico nasvetov, ki bo namenjena organizacijam
posrednikom. To so tiste organizacije, ki delajo s
starejšimi odraslimi, a po svojem poslanstvu niso
izobraževalno usmerjene. Knjižica bo vsebovala
nasvete in praktične informacije o učenju v tretjem
življenjskem obdobju.

http://matureproject.eu/haveyoursay

MATURE usposabljanje

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

MATURE program usposabljanja je sestavljen iz
dveh delov:

Prvi osnutek knjižice bomo pripravili februarja 2014.
Objava spletne različice bo v vseh partnerskih
jezikih septembra 2014.

http://matureproject.eu/mature-training.
Prvi del je sestavljen iz desetih enot, ki se lahko
uporabijo kot posamezne samostojne enote ali pa
se združijo v tečaj za učitelje starejših odraslih
oziroma izobraževalce:
http://matureproject.eu/face-to-face-training.
Osnutek enot je pripravil posamezen partner,
pilotna testiranja pa bodo potekala med oktobrom
in decembrom 2013. Končna verzija enot bo
dostopna na projektni spletni strani septembra
2014.

MATURE konferenca
Staranje – Učenje - Vključenost
Nemški partnerji Volkshochschule Hamburg se
intenzivno pripravljajo na zaključno konferenco, ki
jo bodo gostili v petek, 19. septembra 2014.

Drugi del programa usposabljanja sestavlja pet enot
za samostojno učenje:

Sestavni del konference bodo plenarni govori in
delavnice, ki bodo omogočile sodelavcem iz vse
Evrope, da razpravljajo o vprašanjih, ki jih
obravnava projekt in da preizkusijo projektne
izdelke. Sledite naši spletni strani za najnovejše
informacije o konferenci, kjer boste tudi izvedeli,
kako prijaviti udeležbo:

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

http://matureproject.eu/about

Izvedba projekta MATURE je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in
v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
avgust 2013
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Drugi MATURE projektni sestanek
Drugi projektni sestanek je potekal med 5. in 7.
julijem 2013 v Toruńu na Poljskem. Partnerji so
uspešno rešili odprta vprašanja iz prvega sestanka.
Vzdušje zgodovinskega poljskega mesta je bila
odlična vzpodbuda za nadaljnje timsko delo.

Poljski partnerji so imeli pester urnik, ki je vseboval
tudi udeležbo na prestižni IwE Konferenci
(Informatika v izobraževanju). Živahne delavnice so
bile priložnost za MATURE partnerje, da z učitelji,
profesorji in izobraževalci iz Poljske in sveta
razpravljajo o glavnih pobudah projekta.
Do predstavitve s konference lahko dostopate na
spodnji povezavi:
http://matureproject.eu/conferences-and-events

Izvedba projekta MATURE je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in
v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
avgust 2013

