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Καλώς ήλθατε

Αυτό  είναι  το  τρίτο  ηλεκτρονικό  δελτίο  του 
προγράμματος  MATURE (Making Adult Teaching 
Useful,  Relevant and Engaging)  για  την  ενημέρωσή 
σας  σχετικά  με  τις  εξελίξεις  στο  πρόγραμμα 
εκπαίδευσης  MATURE, το συμβουλευτικό εγχειρίδιο 
και  τις  δραστηριότητες  των  εταίρων  για  τη 
δημιουργία και την εφαρμογή των προϊόντων του. 
Το  MATURE στοχεύει  στην  εκπαίδευση  φορέων 
εκπαίδευσης  για  την  αποτελεσματικότερη 
εκπλήρωση  των  αναγκών  και  των  προσδοκιών  των 
ατόμων  μεγαλύτερης  ηλικίας  που  βρίσκονται  σε 
μειονεκτική θέση. Η εκπαίδευση αυτή εστιάζει στην 
ενθάρρυνση και παρώθηση για συμμετοχή, αλλά και 
στη διάδοση των πλεονεκτημάτων και του ρόλου της 
μάθησης στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου για τις 
μεγαλύτερες ηλικίες. 
Επισκεφθείτε  την  ιστοσελίδα  μας  για  περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα  MATURE και 
τους εταίρους του: http  ://  matureproject  .  eu  /  

Διδακτικές  ενότητες  για  δια  ζώσης 
εκπαίδευση

Η ομάδα του MATURE έχει συντάξει 10 διδακτικές 
ενότητες δια ζώσης εκπαίδευσης, που βασίζονται στη 
θεωρία και τις πρακτικές που έχει συλλέξει από 
έρευνες που πραγματοποίησαν οι εταίροι σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο 
(http  ://  matureproject  .  eu  /  research  -  report  ). 

Οι ενότητες έχουν δοκιμαστεί σε 5 χώρες (Γερμανία, 
Ελλάδα,  Ελβετία,  Πολωνία και Σλοβενία) με ομάδες 

επαγγελματιών από διάφορους χώρους (εκπαιδευτές 
ενηλίκων,  συμβούλους,  επιχειρηματίες,  αλλά  και 
επαγγελματίες  και  εθελοντές  που δεν  ανήκουν  στο 
χώρο της εκπαίδευσης). 

Οι  αξιολογήσεις  και  οι  προτάσεις  από  αυτή  τη 
διαδικασία  θα  αποτελέσουν  τη  βάση  για  το  τελικό 
εγχειρίδιο που πρόκειται  να εκδοθεί  το Σεπτέμβριο 
του 2014.

Εικ. 1. Πιλοτική εφαρμογή στο Γκντανσκ της Πολωνίας

Διδακτικές  ενότητες  για  εξ  αποστάσεως 
εκπαίδευση

Υπάρχουν  σχέδια  5  ενοτήτων  για  εκπαίδευση  εξ 
αποστάσεως σε αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά στην 
ιστοσελίδα  του  MATURE 
(http  ://  matureproject  .  eu  /  online  -  training  -2  ). 

Οι  ενότητες  αυτές  έχουν  ήδη  αξιολογηθεί  από  4 
χώρες-εταίρους  (Αυστρία,  Γερμανία,  Ελβετία  και 
Ηνωμένο Βασίλειο). 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο 
τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Η  ομάδα  MATURE ενδιαφέρεται  ιδιαιτέρως  για  τη 
γνώμη όσων θα ήθελαν ενδεχομένως να δοκιμάσουν 
κάποια από τις ενότητες ή και όλες. Παρακαλούμε να 
αφήσετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας στο ειδικό 
κουτάκι  ‘leave a reply’ 
(http  ://  matureproject  .  eu  /  mature  -  self  -  study  -  training  ).

Έτσι  σας  δίνεται  η  ευκαιρία  να  επηρεάσετε  το 
περιεχόμενο και το σχεδιασμό ενός πανευρωπαϊκού 
εκπαιδευτικού  προγράμματος.  Αναμένουμε  τις 
συμβουλές σας. 

Το MATURE και η δική σας συμμετοχή στο 
πρόγραμμα 

Η ομάδα  MATURE θα ήθελε να σας προσκαλέσει να 
γίνετε  μέλος  της  οικογένειας  MATURE ενώ  το 
πρόγραμμα  βρίσκεται  σε  εξέλιξη.  Θα  λαμβάνετε 
ενημερωτικά δελτία για  τις  εξελίξεις  των εργασιών, 
προσκλήσεις  για  τις  εκδηλώσεις  του  MATURE και 
ευκαιρίες  να  συμβάλετε  με  τα  σχόλια  και  τις 
συμβουλές σας. 

Συγκεκριμένα,  οι  εταίροι  του  MATURE επιθυμούν  να 
έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες και φορείς που 
θα χρησιμοποιήσουν τις  διδακτικές  ενότητες και  το 
συμβουλευτικό  εγχειρίδιο,  είτε  τώρα  σε  πρόχειρη 
μορφή,  είτε  όταν  θα  έχει  εκδοθεί  επισήμως  το 
Σεπτέμβριο του 2014. 

Οι σελίδες «Εσείς και το  MATURE» της ιστοσελίδας 
μας είναι σχεδιασμένες για όσους βρίσκονται εκτός 
της  ομάδας  του  προγράμματος. 
(http  ://  matureproject  .  eu  /  making  -  mature  -  work  -2  ) 

Μέσω  αυτών  των  σελίδων  θα  μπορείτε  να 
ενημερώνεστε, να ενημερώνετε εσείς για τα δικά σας 
συνέδρια και  τις  εκδηλώσεις  που σχετίζονται  με  το 

MATURE,  να  προσθέσετε  προγράμματα, 
δημοσιεύσεις  ή  οργανισμούς  στη  σελίδα  με  τους 
συνδέσμους του MATURE και να πείτε τη γνώμη σας 
για θέματα σχετικά με τη μάθηση στις μεγαλύτερες 
ηλικίες.  Παρακαλούμε  χρησιμοποιήστε  τα  κουτάκια 
που  είναι  σχεδιασμένα  να  δέχονται  τα  σχόλιά  σας 
ώστε  να  μη  χάσετε  την  ευκαιρία  να  συμβάλετε  κι 
εσείς. 

(http  ://  matureproject  .  eu  /  conferences  -  and  -  events  ; 
http  ://  matureproject  .  eu  /  haveyoursay  ). 

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η  ομάδα  του  MATURE ετοιμάζεται  για  την  τρίτη 
διεθνή  συνάντηση  στη  Βέρνη  της  Ελβετίας  το 
Φεβρουάριο του 2014. Εκεί οι εταίροι θα ορίσουν την 
τελική μορφή και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.  

Οι  εταίροι  θα  εξετάσουν  τα  σχέδια  για  ένα 
συμβουλευτικό  εγχειρίδιο  που  προορίζεται  για 
φορείς  που είναι  σε  επαφή με άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας,  αλλά δεν  γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της 
μάθησης  ούτε  τις  διαδικασίες  για  την  ενθάρρυνσή 
τους να δεσμευτούν σε μια εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η ομάδα προσμένει να συναντηθεί με κοινό από την 
Ελβετία και να συζητήσουν στο πλαίσιο της διεθνούς 
συνάντησης για  θέματα σχετικά με τη μάθηση στις 
μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και την περιθωριοποίηση 
και την έλλειψη ευκαιριών μάθησης.  

Μία ημερομηνία για το ημερολόγιό σας

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο 
τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Το  τελικό  συνέδριο  του  MATURE θα 
πραγματοποιηθεί  την  Παρασκευή,  19  Σεπτεμβρίου, 
στο Αμβούργο της Γερμανίας.  Το συνέδριο θα είναι 
στα αγγλικά και στα γερμανικά και ήδη ένας μεγάλος 
αριθμός  αξιόλογων  ομιλητών  έχει  δεχθεί  να 
συμμετάσχει  και  να  συμβάλει  στην  ανάπτυξη 
διαλόγου  σχετικά  με  θέματα  που  αφορούν  τη 
μάθηση  στις  μεγαλύτερες  ηλικίες,  την 
περιθωριοποίηση  των  ηλικιωμένων  και  τα  εμπόδια 
που  αντιμετωπίζουν  για  τη  συμμετοχή  τους  σε 
διαδικασίες μάθησης. 

Η ομάδα  MATURE έχει  ως αποστολή την ανεύρεση 
λύσεων  για  την  εκπλήρωση  των  αναγκών  του 
πληθυσμού της Ευρώπης που γερνάει.  Το συνέδριο 
θα δώσει την ευκαιρία για ανταλλαγή πληροφοριών, 
για  δικτύωση  και  για  ενημέρωση  σχετικά  με  τις 
πρωτοβουλίες μάθησης στις μεγαλύτερες ηλικίες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. 

Τα  προϊόντα  του  ΜATURE (διδακτικές  ενότητες, 
συμβουλευτικό εγχειρίδιο, έκθεση έρευνας) θα είναι 
διαθέσιμα  για  τους  συμμετέχοντες  του  συνεδρίου 
και όλα τα μέλη της ομάδας του προγράμματος  θα 
είμαστε  εκεί  για  να  απαντήσουμε  σε  ερωτήσεις 
σχετικά με το έργο μας. 

Σας περιμένουμε!
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