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Drodzy czytelnicy
Trzeci e-biuletyn projektu MATURE „Kształcenie osób
dorosłych w sposób użyteczny, ciekawy oraz
odpowiadający potrzebom” przedstawia aktualny stan
programu
szkoleniowego
projektu,
broszurę
informacyjno-doradczą oraz działania partnerstwa
podjęte w celu tworzenia i testowania naszych
produktów. Projekt MATURE koncentruje się na
szkoleniu, które ma wspiera
instytucje oświatowe w zakresie skutecznego radzenia
sobie z potrzebami i oczekiwaniami starszych, mniej
sprawnych osób. Szkolenie wspomaga aangażowanie i
motywowanie potencjalnych uczestników, promuje
rolę ciągłego uczenia się w celu utrzymania dobrego
samopoczucia.
Szczegółowe informacje o projekcie i partnerach
dostępne
są
na
stronie
projektu:
http://matureproject.eu/

Tematyka szkolenia stacjonarnego
Zespół MATURE opracował treść dziesięciu jednostek
szkolenia stacjonarnego opierając się na teorii oraz
praktyce
zebranej
podczas
krajowych
i
międzynarodowych badań prowadzonych przez
partnerów (http://matureproject.eu/research-report).
Wybrane jednostki były testowane w pięciu krajach
partnerskich (Niemcy, Grecja, Polska, Słowenia i
Szwajcaria) przez grupy praktyków z różnych dziedzin
(nauczyciele osób dorosłych, mentorzy, przedsiębiorcy,
specjaliści i wolontariusze nie związani z edukacją).
Oceny i zalecenia kursu pilotażowego będą stanowiły
podstawę do opracowania programu, który zostanie
opublikowany we wrześniu 2014 roku.

Rys. 1. Szkolenie stacjonarne w Gdańsku

Jednostki szkoleniowe do samodzielnej
nauki
Opracowano i udostępniono na stronie projektu
MATURE (http://matureproject.eu/online-training-2)
pięć jednostek szkoleniowych do samodzielnej nauki
w językach angielskim, francuskim i niemieckim.
Jednostki te przeszły ocenę formalną w 4 krajach
partnerskich (Austria, Niemcy, Szwajcaria i Wielka
Brytania).
Zespół projektu MATURE jest zainteresowany
kontaktem z osobami, które chciałyby przetestować
wybrane lub wszystkie jednostki szkoleniowe. Uwagi
oraz sugestie prosimy wpisywać w polu „Leave a
reply”
(http://matureproject.eu/mature-self-studytraining). Jest to szansa dla każdego kto chciałby mieć
wpływ na treść oraz ostateczny wygląd szkolenia
realizowanego w ramach projektu MATURE. Czekamy
na Wasze komentarze!

Projekt MATURE i Ty – zapraszamy do
uczestnictwa

Projekt MATURE jest współfinansowany przez Komisję Europejską.
Publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów i Komisja nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tutaj treści.
Styczeń 2014
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Zespół projektu chciałby zaprosić Państwa do rodziny
MATURE teraz, gdy projekt jest w toku. Otrzymacie
najnowsze informacje na temat trwających działań,
zaproszenia
na
nasze
imprezy,
możliwość
komentowania i przekazywania swoich propozycji oraz
pomysłów. W szczególności chcielibyśmy nawiązać
kontakt z organizacjami czy osobami prywatnymi,
które chciałyby skorzystać ze szkoleń i broszury
teraz, w formie roboczej, bądź w wersji ostatecznej,
którą udostępnimy we wrześniu 2014.
Zakładka ‘MATURE and you’ na naszej stronie
internetowej jest specjalnie opracowana dla osób z
zewnątrz. (http://matureproject.eu/making-maturework-2)
Za pomocą tych stron można zapoznać się z
dotychczas
opublikowanymi
wiadomościami,
upowszechniać informacje o konferencjach i
imprezach związanych tematycznie z naszym
projektem, można sprawdzić, czy Państwa projekt,
publikacja, instytucja są widoczne na stronie MATURE
w sekcji „Conferences and events”, można też na
stronie „Have your say” wyrazić swoją opinię na temat
spraw związanych z uczeniem się w późniejszym
wieku. Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie MATURE
użyj
formularza
„Leave
a
reply”.
(http://matureproject.eu/conferences-and-events;
http://matureproject.eu/haveyoursay).

Najbliższe plany

Na spotkaniu partnerskim w Bernie spodziewamy się
debaty na temat uczenia się w późniejszym wieku,
osób mniej sprawnych, nieuczestniczących dotychczas
w aktywnościach edukacyjnych. Do udzialu w
spotkaniu zaprosiliśmy grupę szwajcarskich seniorów.

Zaznacz datę w kalendarzu
Końcowa konferencja projektu MATURE odbędzie się
w piątek, 19. września 2014 roku w Hamburgu, w
Niemczech. Językami roboczymi konferencji będą
angielski i niemiecki. Zaproszono już sporą liczbę
interesujacych prelegentów, którzy będą stymulować
żywą debatę odnośnie kwestii uczenia w późniejszym
wieku, niepełnosprawności i barier w uczestnictwie
seniorów.
Zespół MATURE jest bardzo silnie zaangażowany w
poszukiwanie rozwiązań dla potrzeb kształcenia
starzejącego się społeczeństwa europejskiego.
Konferencja jest okazją do wymiany informacji,
nawiązywania kontaktów, a także większego
zrozumienia inicjatyw dotyczących kształcenia w
późniejszym wieku, podejmowanych w całej Europie.
Wszystkie rezultaty projektu MATURE (kursy
szkoleniowe, broszura informacyjno-doradcza, raport z
badań) będą dostępne dla uczestników konferencji, a
cały nasz zespół będzie gotowy do odpowiedzi na
Państwa pytania.
Do zobaczenia!

Obecnie przygotowujemy się do trzeciego spotkania
międzynarodowego w Bernie, w Szwajcarii, w lutym
2014.
Zaproponowany
przez
koordynatora
harmonogram spotkania pozwoli na ustalenie
końcowej formy i treści programów szkoleniowych.
Partnerzy zweryfikują projekt zawartości broszury
informacyjno-doradczej przeznaczonej dla organizacji
pracujących ze starszymi osobami, zwłaszcza tych,
które nie w pełni wykorzystują skuteczne metody
angażowania seniorów w proces uczenia się.
Projekt MATURE jest współfinansowany przez Komisję Europejską.
Publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów i Komisja nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tutaj treści.
Styczeń 2014

