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Uvod  

Pred vami je tretji bilten projekta MATURE (Naj bo 

učenje odraslih koristno, pomembno in mikavno), s 

katerim vas seznanjamo z novostmi o MATURE 

programu usposabljanja, knjižici nasvetov in 

aktivnostmi, ki smo jih partnerji izvedli s testiranjem 

izdelkov. 

MATURE se osredotoča na usposabljanje, ki naj bi 

podprlo izobraževalce, da bolj učinkovito obravnavajo 

potrebe in pričakovanja starejših, deprivilegiranih 

odraslih. Usposabljanje se spopada z začetno 

vključenostjo in motivacijo, ter promovira 

razumevanje potenciala učenja za dolgotrajnejše 

splošno dobro počutje. 

Za več informacij o projektu MATURE in projektnih 

partnerjih obiščite: http://matureproject.eu/ 

Enote za skupinsko usposabljanje 

Ekipa MATURE je oblikovala vsebino desetih enot za 

skupinsko usposabljanje, na osnovi teorije in praks, ki 

so jih zbrali partnerji v času nacionalnih in 

mednarodnih raziskav 

(http://matureproject.eu/research-report).  

Enote so bile preizkušene v petih partnerskih državah 

(Nemčiji, Grčiji, na Poljskem, v Sloveniji in Švici) s 

skupino izvajalcev iz različnih strok (učitelji odraslih, 

mentorji, podjetniki, izobraževalci, prostovoljci). 

 

Evalvacije in priporočila iz testiranj bodo osnova za 

razvoj programa, ki bo objavljen septembra 2014. 

 

 

 

Slika 1: Skupinsko usposabljanje v Gdańsku, Poljska. 

Enote za samostojno učenje 

Trenutno je na voljo osnutek petih enot za 

samostojno učenje v angleškem, francoskem in 

nemškem jeziku, in sicer na MATURE spletni strani 

(http://matureproject.eu/online-training-2). Enote so 

bile podvržene formalni evalvaciji v štirih partnerskih 

državah (Avstriji, Nemčiji, Švici in Veliki Britaniji). 

Ekipa MATURE si želi povratnih informacij vseh, ki bi 

jih zanimalo testiranje katere izmed enot. Prosimo 

vas, da svoje komentarje in predloge objavite pod 

rubriko ‘leave a reply’ na spodnji povezavi: 

(http://matureproject.eu/mature-self-study-training). 

To je vaša priložnost, da vplivate na vsebino in obliko 

panevropskega programa usposabljanja – veseli bomo 

vašega nasveta. 

 

http://matureproject.eu/
http://matureproject.eu/research-report
http://matureproject.eu/online-training-2
http://matureproject.eu/mature-self-study-training
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MATURE in vi – vključite se v naš projekt 

Ekipa MATURE vas vabi, da tekom projekta postanete 

del družine MATURE. Prejemali boste novosti o 

tekočem delu, vabila na MATURE dogodke, dobili 

priložnost za komentarje in nudili nasvete. 

MATURE partnerstvo si še posebej želi stika s 

posamezniki in organizacijami, ki bodo uporabili enote 

usposabljanja in knjižico nasvetov bodisi sedaj v delovni 

verziji bodisi kasneje, ko bodo objavljene končne verzije 

septembra 2014. 

Stran ‘MATURE and you’ je namenjena ljudem izven 

projektne ekipe 

(http://matureproject.eu/making-mature-work-2)  

Prek te strani se lahko seznanite z novostmi; objavite 

vaše konference in dogodke, ki so povezani z MATURE 

temami; poskrbite, da so vaši projekti ali organizacija 

promovirani na MATURE spletnih povezavah in 

“imejte svojo besedo” pri stvareh, ki zadevajo 

vseživljenjsko učenje. Prosim uporabite »leave a 

reply« kotiček in ne zamudite priložnosti, da se 

povežete z MATURE. 

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

http://matureproject.eu/haveyoursay)  

Kaj nas čaka? 

Ekipa MATURE se pripravlja na tretji projektni 

sestanek v Bernu, Švici, ki bo februarja 2014. Natrpan 

urnik bo poskrbel, da bodo partnerji sprejeli končen 

format in vsebine programa usposabljanja. 

 

 

Partnerstvo bo pregledalo osnutke vsebin za knjižico 

nasvetov organizacijam, ki so v stiku s starejšimi, a 

niso toliko seznanjeni s potencialom učenja ali 

procesom, kako se vključiti vanj. 

Ekipa se veseli sestanka in debat o vseživljenjskem 

učenju, deprivilegiranosti in neudeležbi s švicarsko 

publiko, ki bo povabljena na sestanek. 

Datum za vaš koledar 

Končna MATURE konferenca bo v petek, 19. 

septembra 2014 v Hamburgu, Nemčiji. 

Konferenca bo potekala v angleškem ter nemškem 

jeziku z zanimivimi govorci, ki bodo spodbudili živahno 

diskusijo o učenju v tretjem življenjskem obdobju, 

deprivilegiranosti in ovirah za udeležbo. 

Ekipa MATURE je zelo angažirana v iskanju rešitev in 

odgovorov na učne potrebe starajoče evropske 

populacije. Konferenca ponuja priložnost za izmenjavo 

informacij, mreženje in boljše razumevanje pobud 

vseživljenjskega učenja v Evropi. 

MATURE izdelki (program usposabljanja, knjižica 

nasvetov, raziskava) bodo dostopni za udeležence 

konference, člani projektne ekipe pa bodo na voljo za 

morebitna vprašanja.  

Vidimo se v Bernu! 

http://matureproject.eu/making-mature-work-2
http://matureproject.eu/conferences-and-events
http://matureproject.eu/haveyoursay

