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Bem-vindo
Este é o terceiro boletim eletrónico do projeto
MATURE (Making Adult Teaching Useful, Relevant and
Engaging) com informação atualizada sobre a evolução
do programa de formação, o seu livreto de
recomendações e as atividades que a parceria se
comprometeu a desenvolver para criar e testar os seus
produtos.
O MATURE centra-se em formação para auxiliar as
entidades formadoras a lidar mais eficazmente com as
necessidades e expectativas de adultos desfavorecidos
mais velhos. A formação aborda o compromisso inicial
e motivação e promove a compreensão sobre o
potencial de aprendizagem para um bem-estar mais
prolongado.
Pode encontrar mais informação sobre o projeto
MATURE e os seus parceiros no nosso sítio web:
http://matureproject.eu/

Unidades para formação presencial
A equipa do MATURE desenvolveu conteúdos para 10
unidades de formação presencial, com base na
documentação, nacional e internacional, recolhida
(teoria e prática) pelos parceiros durante o período de
investigação.
(http://matureproject.eu/research-report).
As unidades foram testadas em 5 países parceiros
(Alemanha, Grécia, Polónia, Eslovénia e Suíça) com
grupos de profissionais de várias disciplinas
(professores de adultos, professores, mentores,
empresários, profissionais e voluntários fora do
sistema educativo.

As avaliações e as recomendações obtidas com este
processo serão a base para o desenvolvimento do
programa a publicar em setembro de 2014.

Fig.1. Formação presencial em Gdansk, Polónia

Unidades para autoestudo
Foram desenvolvidas 5 unidades para autoestudo,
estando de momento disponíveis uma primeira versão
em Inglês, Francês e Alemão, no sítio web do MATURE
(http://matureproject.eu/online-training-2).
Estas unidades foram submetidas a uma avaliação
formal em 4 países parceiros (Áustria, Alemanha, Suíça
e Reino Unido).
A equipa do MATURE deseja muito conhecer outras
opiniões, de pessoas que queiram experimentar
algumas ou todas as unidades. Por favor, deixe os seus
comentários e sugestões na caixa ‘leave a reply’ em:
(http://matureproject.eu/mature-self-study-training).
Esta é a sua oportunidade de influenciar o conteúdo e
design de um programa de formação pan-Europeu –
gostaríamos muito de receber os seus comentários e
recomendações!
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MATURE e você – envolva-se com o nosso
projeto
A equipa do MATURE gostaria de convidá-lo/a a fazer
parte da família do MATURE enquanto o projeto ainda
está em andamento. Receberá atualizações sobre o
progresso dos trabalhos, convites para os eventos do
MATURE e terá oportunidades de comentar e fazer
recomendações.
Em particular a parceria do MATURE quer estabelecer
contactos com pessoas e organizações que usarão as
unidades de formação e o livreto de recomendações,
ainda agora, em fase de projeto, ou as versões finais,
quando forem publicadas, em setembro de 2014.

As páginas ‘MATURE e você’ do nosso sítio web foram
concebidas para pessoas de fora da equipa do projeto.
(http://matureproject.eu/making-mature-work-2)
Através destas páginas, pode acompanhar as notícias;
divulgar as suas conferências e eventos que se
relacionam com os temas do MATURE; certifique-se de
que o seu projeto, publicações ou organizações têm
links na página MATURE e dê a sua opinião ‘have your
say’ sobre as questões relacionadas com a
aprendizagem na velhice. Por favor, use as caixas
‘leave a reply’ (deixe uma resposta) para garantir que
não perde esta oportunidade de se envolver com o
MATURE. (http://matureproject.eu/conferences-andevents; http://matureproject.eu/haveyoursay).

O que se segue?
A equipa do MATURE está a preparar-se para a sua
terceira reunião transnacional em Berna, Suíça, em
fevereiro de 2014.

A parceria irá determinar o formato e conteúdos finais
dos programas de formação.
A parceria irá também rever a primeira versões dos
conteúdos e do livreto, direcionados para organizações
em contato com as pessoas mia idosas, mas que não
estão familiarizados com o potencial da aprendizagem
ou dos processos para com ela se envolver.
A equipa deseja fortemente conhecer e debater a
aprendizagem na velhice com o público suíço, que foi
convidado a participar na reunião da parceria.

Uma data para a sua agenda
A conferência final do MATURE terá lugar na sextafeira 19 de setembro de 2014, em Hamburgo,
Alemanha.
As línguas da conferência serão o Inglês e o Alemão e
já aceitaram o convite vários oradores que
seguramente irão estimular um debate animado em
torno de questões da aprendizagem na velhice,
desvantagens entre os idosos e as barreiras à sua
participação.
A equipa MATURE está totalmente empenhada na
procura de soluções para as necessidades de
aprendizagem da população europeia envelhecida. A
conferência permite partilhar informações, contatar
com outras redes e compreender melhor as iniciativas
sobre a aprendizagem na velhice por toda a Europa.
Os produtos MATURE (cursos de formação; livreto de
recomendações; relatório de pesquisa) estarão
disponíveis para os participantes da conferência e a
equipa à disposição para responder a perguntas sobre
o trabalho realizado.
Vemo-nos lá!
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