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Drodzy czytelnicy  

Przedstawiamy czwarty i ostatni biuletyn projektu 
MATURE (Kształcenie osób dorosłych w sposób 
użyteczny, ciekawy oraz odpowiadający potrzebom)  
Projekt MATURE koncentruje się na szkoleniu, które 
ma wspierać instytucje oświatowe w zakresie 
skutecznego radzenia sobie z potrzebami i 
oczekiwaniami starszych, mniej sprawnych osób. 
Szkolenie wspomaga angażowanie i motywację  
potencjalnych uczestników, promuje rolę uczenia 
się w celu utrzymania dobrego samopoczucia. 
Szczegółowe informacje o projekcie i partnerach są 
dostępne na stronie:  http://matureproject.eu/ 

 
Szkolenie MATURE 

Zespół projektowy opracował dwa programy 
szkoleniowe. Program szkolenia stacjonarnego 
obejmuje 10 jednostek szkoleniowych, z których 
można korzystać w różnych zestawieniach w 
zależności od potrzeb potencjalnych uczestników. 
Program do samodzielnego kształcenia obejmuje 8 
jednostek szkoleniowych do wyboru.  

 
W jaki sposób opracowano szkolenia 
MATURE? 

Szkolenia stacjonarne i szkolenia do samodzielnej 
nauki  zostały   opracowane z wykorzystaniem 
specjalistycznej wiedzy zespołu projektowego oraz 
przy użyciu wyników  badań sieci  krajowych i 
międzynarodowych.  
Prototypy  jednostek szkoleniowych zostały 
przetestowane i ocenione przez ponad 150 osób z  
różnych środowisk.  Niektórzy nasi ewaluatorzy 
uczestniczyli w szkoleniach pilotażowych 
(nauczyciele, mentorzy, wolontariusze,  

 
 
profesjonaliści i amatorzy),  bądź oceniali szkolenia 
do samodzielnej nauki (szkoleniowcy, eksperci, 
nauczyciele, wolontariusze). Nasz Portugalski 
partner, odpowiedzialny za ewaluację projektu, 
zlecił przegląd jednostek szkoleniowych panelowi 
ekspertów, który składał się z 21 ewaluatorów 
(m.in. nauczycieli-instruktorów, ekspertów 
kształcenia dorosłych, w tym osób starszych). Osoby 
te pochodziły z krajów partnerów projektu oraz 
spoza nich.  
Wszystkie jednostki szkoleniowe zostały 
przeredagowane w języku angielskim i obecnie 
partnerzy dokonują tłumaczeń na języki: francuski, 
niemiecki, grecki, polski, portugalski i słoweński.  Po 
zakończeniu tłumaczenia (wrzesień 2014) wszystkie 
jednostki szkoleniowe zostaną udostępnione 
bezpłatnie na stronie projektu MATURE: 
(http://matureproject.eu/face-to-face-training; 
http://matureproject.eu/online-training-2)  

 
Szkolenie MATURE  w dalszej perspektywie 

Intencją zespołu projektowego było złożenie 
wniosku na szkolenia MATURE do Europejskiej Bazy 
Szkoleń. Plany zostały zmienione z powodu  
zawieszenia tej bazy. Nasi partnerzy z Austrii i 
Wielkiej Brytanii opracowują model wykorzystania 
materiałów szkoleniowych pokazując jak zawartość 
szkoleń MATURE może być dostosowywana do 
wymagań kursów oferowanych w ramach nowych 
umów Erasmus+. Nasz model będzie dostępny na 
stronie projektu we wrześniu. 
(http://matureproject.eu/)  
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Broszura MATURE – “Uczenie w 
późniejszym wieku dla wszystkich” 

Szkolenie MATURE koncentruje się na potencjalnej 
roli ludzi i organizacji spoza edukacji w angażowaniu 
i uczeniu mniej sprawnych, starszych osób.  

Zespół projektowy współpracował z wieloma z tych 
pośredniczących agencji  na spotkaniach 
międzynarodowych, także w opracowaniu i 
udostępnieniu produktów szkoleniowych. Jednym z 
rezultatów jest broszura dla osób indywidualnych i 
organizacji, nieznających możliwości uczenia 
starszych osób i roli w tworzeniu pomostu między 
uczestnikami i nieaktywnymi seniorami.  Nasza 
broszura będzie dostępna we wszystkich językach 
partnerów na stronie projektu we wrześniu 2014. 
(http://matureproject.eu/advice-booklet).  

 

Projekt MATURE i Ty  –  dziękujemy i 
pozostańmy aktywni 

Zespół projektowy składa podziękowania wielu 
osobom zaangażowanych do tej pory w naszym 
projekcie – od uczestników naszych publicznych 
imprez do uczestników szkoleń i ewaluatorów – 
Wasz wkład jest naprawdę bardzo wartościowy.  
Pozostańmy w kontakcie “MATURE i Ty” na naszej 
stronie projektu 
(http://matureproject.eu/making-mature-work-2)  
 

Na stronach naszego projektu można przeczytać 
nasze najnowsze wiadomości, nagłośnić swoje 
konferencje i wydarzenia, które dotyczą tematyki 
projektu MATURE. Pamiętaj, aby Twój projekt, 
publikacja, działania  dotyczące zagadnień uczenia 
w późniejszym wieku były dostępne w postaci  
linków na stronie projektu MATURE:  

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

Zaproszenie, któremu nie można odmówić 
– konferencja MATURE “Uświadomienie 
korzyści uczenia się w późniejszym wieku”,     
19 wrzesień, 2014, Hamburg 

Konferencja – bez opłat uczestnictwa –  zapewni 
inspirujące połączenie światowej sławy 
prelegentów, warsztatów i sieci dotyczących 
uczenia w późniejszym wieku. Konferencja umożliwi 
bezpośrednie spotkanie z zespołem projektowym 
ekspertami i ewaluatorami zewnętrznymi, dowiemy 
się o ich pracy w poszukiwaniu rozwiązań 
poszerzenia uczestnictwa osób starszych w procesie 
uczenia się, pozwoli na wgląd w produkty oraz 
pokaże możliwości ich  wykorzystania, zainicjuje  
debatę z uczestnikami z całej Europy. Językami 
konferencji są angielski i niemiecki.  

Jeśli chciałbyś dołączyć do rosnącej listy 
uczestników konferencji, informacje znajdziesz na 
stronie: http://matureproject.eu/conference-details 
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