ηλεκτρονικό δελτίο 4
Καλώς ήλθατε
Αυτό είναι το τέταρτο και τελευταίο ηλεκτρονικό
δελτίο του προγράμματος MATURE (Making Adult
Teaching Useful, Relevant and Engaging).
Το αντικείμενο του προγράμματος MATURE είναι η
εκπαίδευση για την υποστήριξη φορέων παροχής
εκπαίδευσης, ώστε να εκπληρώσουν πιο
αποτελεσματικά τις ανάγκες και τις προσδοκίες των
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που βρίσκονται σε
μειονεκτική θέση. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει
μεθόδους και τεχνικές για την αρχική προσέλκυση
και δέσμευση των ηλικιωμένων σε μια μαθησιακή
διαδικασία, τονίζοντας παράλληλα τα οφέλη της
μάθησης στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα
MATURE και τους εταίρους του θα βρείτε στο:
http://matureproject.eu/

Η εκπαίδευση MATURE
Η ομάδα MATURE έχει δημιουργήσει δύο
προγράμματα εκπαίδευσης. Το πρώτο που είναι
πρόγραμμα δια ζώσης εκπαίδευσης, αποτελείται
από 10 εκπαιδευτικές ενότητες που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με πολλούς συνδυασμούς,
ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Το
πρόγραμμα MATURE εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
περιλαμβάνει 8 ενότητες που μπορούν να
εφαρμοστούν για ανεξάρτητη εκπαίδευση.

Ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης MATURE
Το περιεχόμενο των διδακτικών ενοτήτων του
προγράμματος MATURE ορίστηκε με βάση την
εμπειρία των εταίρων αλλά και εθνικών,
ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων. Στη συνέχεια οι
ενότητες
δοκιμάστηκαν
πιλοτικά
και
αξιολογήθηκαν από περισσότερα από 150 άτομα
με διαφορετικό μορφωτικό υπόβαθρο. Κάποιοι
αξιολογητές μας παρακολούθησαν τις πιλοτικές

εφαρμογές (εκπαιδευτές, μέντορες, εθελοντές,
επαγγελματίες και μη). Κάποιοι άλλοι εφάρμοσαν
τις ενότητες (εκπαιδευτές, ειδικοί, εκπαιδευτικοί,
εθελοντές). Ο εταίρος μας από την Πορτογαλία,
υπεύθυνος για την αξιολόγηση του προγράμματος,
ανέθεσε την αξιολόγηση σε μία ομάδα 21
αξιολογητών (εκπαιδευτών, εμπειρογνωμόνων από
το χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και ατόμων
μεγαλύτερης ηλικίας). Οι αξιολογητές που
επιλέχθηκαν, προέρχονταν κυρίως από τις χώρες
των εταίρων του προγράμματος MATURE.
Όλες οι ενότητες έχουν πλέον επανασυνταχθεί
στην αγγλική γλώσσα και τώρα οι συνεργάτες μας
τις μεταφράζουν στη γαλλική, την ελληνική, την
πολωνική, την πορτογαλική και τη σλοβενική. Στη
συνέχεια, το Σεπτέμβριο του 2014, θα αναρτηθούν
για ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στην ιστοσελίδα του
MATURE:
(http://matureproject.eu/face-to-facetraining; http://matureproject.eu/online-training-2)

Εκπαίδευση MATURE μεγαλύτερης
διάρκειας
Υπήρξε πρόθεση της ομάδας του προγράμματος να
υποβάλει πρόταση για ένα πρόγραμμα κατάρτισης
MATURE στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων
Κατάρτισης. Με την αναστολή αυτής της βάσης
δεδομένων τα σχέδιά μας έχουν αλλάξει. Οι
συνεργάτες μας από την Αυστρία και το Ηνωμένο
Βασίλειο εργάζονται για τη δημιουργία ενός
σχεδίου για εκπαίδευση μεγαλύτερης διάρκειας,
αξιοποιώντας το υλικό από όλες τις διδακτικές
ενότητες. Αυτή η διαδικασία δείχνει πώς το
περιεχόμενο του MATURE μπορεί να τροποποιηθεί
για τη δημιουργία μαθημάτων για όσους
ενδιαφέρονται να προσφέρουν εκπαίδευση στο
πλαίσιο του νέου Erasmus+. Το σχέδιό μας θα
διατίθεται από την ιστοσελίδα μας από το
Σεπτέμβριο. (http://matureproject.eu/)

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.
Αύγουστος 2014
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Το συμβουλευτικό εγχειρίδιο MATURE –
«Μάθηση σε μεγαλύτερη ηλικία για
όλους»
Η εκπαίδευση MATURE δίνει μεγάλη βαρύτητα στο
ρόλο ατόμων και φορέων που βρίσκονται εκτός του
χώρου εκπαίδευσης, για την προσέγγιση και
εκπαίδευση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Η ομάδα του
προγράμματος έχει συνεργαστεί με ένα μεγάλο
αριθμό τέτοιων «ενδιάμεσων» φορέων κατά τη
διάρκεια διεθνών συναντήσεων αλλά των
πιλοτικών εφαρμογών του εκπαιδευτικού υλικού.
Ένα από τα προϊόντα του προγράμματος είναι ένα
εγχειρίδιο, το οποίο απευθύνεται σε πρόσωπα και
οργανισμούς που θα ήθελαν να μάθουν
περισσότερα σχετικά με τις ευκαιρίες μάθησης για
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και του ρόλου
που μπορούν να διαδραματίσουν στη γεφύρωση
του χάσματος ανάμεσα στη συμμετοχή και τη μησυμμετοχή. Το εγχειρίδιο αυτό θα παρέχεται
ΔΩΡΕΑΝ σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του
προγράμματος από την ιστοσελίδα μας, από το
Σεπτέμβριο 2014. (http://matureproject.eu/advicebooklet).

Το MATURE και εσείς – Σας ευχαριστούμε
Η ομάδα του προγράμματος MATURE θα ήθελε να
ευχαριστήσει όλους όσους συνεισέφεραν ως τώρα
στο πρόγραμμά μας με διάφορους τρόπους– από
τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις μας μέχρι
τους συμμετέχοντες στις πιλοτικές εφαρμογές των
ενοτήτων και τους αξιολογητές. Η συνεισφορά σας
στο πρόγραμμά μας και τα προϊόντα του ήταν
πραγματικά πολύτιμη.
Παρακαλούμε να διατηρήσετε την επαφή σας μαζί
μας μέσω της σελίδας μας ‘MATURE and you’ στην
ιστοσελίδα του προγράμματος.
(http://matureproject.eu/making-mature-work-2)

Εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι νεότερο,
να δημοσιοποιείτε δικές σας εκδηλώσεις και
συνέδρια που να σχετίζονται με το περιεχόμενο
του MATURE, αλλά και συνεισφέρετε τη γνώμη σας
στη σελίδα ‘have your say’ σχετικά με θέματα που
αφορούν τη μάθηση στις μεγαλύτερες ηλικίες.
(http://matureproject.eu/conferences-and-events;
http://matureproject.eu/haveyoursay).

Το συνέδριο MATURE «Αναγνωρίζοντας τα
οφέλη της μάθησης στις μεγαλύτερες
ηλικίες», 19 Σεπτεμβρίου, 2014, Αμβούργο.
Το συνέδριο αυτό με δωρεάν συμμετοχή, θα
περιλαμβάνει ομιλίες επιστημόνων διεθνούς
φήμης, εργαστήρια και σπουδαίες ευκαιρίες για
δικτύωση σχετικά με το θέμα της μάθησης στις
μεγαλύτερες ηλικίες. Στο συνέδριο θα έχετε την
ευκαιρία να γνωρίσετε την ομάδα του
προγράμματος MATURE και κάποιους από τους
αξιολογητές του, να μάθετε περισσότερα για την
προσπάθεια που έκαναν για την εξεύρεση λύσεων
για μεγαλύτερη συμμετοχή περιθωριοποιημένων
ατόμων, να γνωρίσετε τα προϊόντα του
προγράμματος και πώς μπορείτε να τα
χρησιμοποιήσετε και τέλος να δικτυωθείτε με
άλλους οργανισμούς από όλη την Ευρώπη. Η
γλώσσες του συνεδρίου είναι η αγγλική και η
γερμανική. Εάν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στο
Συνέδριο, θα βρείτε οδηγίες συμμετοχής στο:
http://matureproject.eu/conference-details

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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