e-Bulletin 4
Bem-vindo
Este é o quarto e ultimo boletim de atualização
sobre o projeto MATURE (Making Adult Teaching
Useful, Relevant and Engaging).
O foco do MATURE é formar e ajudar os
fornecedores de aprendizagem a lidar mais
efetivamente com as necessidades e expectativas
dos idosos, em desvantagem.
A formação aborda estratégias iniciais de
envolvimento e motivação, e promove a
compreensão do potencial da aprendizagem para o
bem-estar a longo prazo.
Visite o o nosso website para mais informação
acerca do projeto MATURE e dos nossos parceiros:
http://matureproject.eu/

Formação MATURE
A equipa do projeto MATURE criou dois programas
de formação. A formação presencial que é
composta por 10 unidades que podem ser
lecionadas em diferentes combinações dependendo
das necessidades dos potenciais formandos. A
formação MATURE de autoestudo tem à escolha 8
unidades para serem usadas pelos participantes
autonomamente.

Como é que foi desenvolvida a formação
MATURE?
Fazendo uso da experiência e expertise dentro da
equipa do projeto MATURE, equipas nacionais,
redes europeias e mundiais, o conteúdo das

unidades de formação foi pesquisado e elaborado
em unidades presenciais e de autoestudo. A
primeira versão das unidades foi extensivamente
testada e avaliada por mais de 150 pessoas de
diferentes áreas. Parte dos nossos avaliadores
participou em sessões de formação piloto
(professores; mentores, voluntários, profissionais e
não-profissionais); e outra parte testou as unidades
de autoestudo (formadores; peritos; professores;
voluntários). O nosso parceiro Português,
responsável pela avaliação no âmbito do projeto,
organizou um quadro de especialistas de 21
avaliadores (professores-formadores; especialistas
nas áreas da educação de adultos, a educação dos
idosos e dos problemas em idosos) para fazer a
revisão de cada uma das unidades de formação. Os
avaliadores em todas as categorias foram chamados
a partir dos países da parceria MATURE mas não só.
Todas as unidades de formação foram revistas em
Inglês e agora os parceiros estão a proceder à sua
tradução para Francês, Alemão, Grego, Polaco,
Português e Esloveno. Uma vez terminada a sua
tradução (Setembro de 2014) serão colocados no
site do projeto MATURE onde poderão ser
consultados GRATUITAMENTE.
(http://matureproject.eu/face-to-face-training;
http://matureproject.eu/online-training-2)

Formação MATURE – cursos mais longos
Tinha sido a intenção da equipa do projeto,
apresentar a proposta de um curso de formação
MATURE para a Base de Dados de Formação
Europeia. Com a suspensão desta base de dados os
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planos mudaram. Assim os nossos parceiros
austríacos e britânicos estão a conduzir o
desenvolvimento de um esquema que torna mais
claro o uso de material e todas as unidades de
formação. Este processo demonstra como o
conteúdo MATURE pode ser adaptado para
desenvolver cursos que possam atrair aqueles que
querem oferecer formação no âmbito dos projetos
Erasmus +. Este nosso esquema estará disponível a
partir de setembro no nosso site.
(http://matureproject.eu/)

A Brochura de orientação do MATURE – “A
aprendizagem na vida adulta para todos”
A formação MATURE tem incidido sobre o potencial
papel das pessoas e organizações fora da educação
no envolvimento e aprendizagem dos idosos
desfavorecidos. A equipa do projeto trabalhou com
algumas destas agências 'intermediárias' em
reuniões transnacionais e no desenvolvimento e
fornecimento de produtos de formação. Um dos
resultados foi uma brochura destinada a indivíduos
e organizações que não estão familiarizados com as
oportunidades de aprendizagem para os idosos
e/ou do seu papel em particular para fazer a ponte
entre a participação e a não-participação. Este
folheto será GRATUITO e disponível em todas as
línguas parceiras a partir do site em setembro de
2014 (http://matureproject.eu/advice-booklet).

MATURE e você – “obrigado” e continue
envolvido
A equipa do projeto MATURE gostaria de agradecer
às muitas pessoas que estiveram envolvidas nas
mais diferentes maneiras com o nosso projeto até
agora - dos participantes nos nossos eventos
públicos, aos participantes da formação e
avaliadores - todos vocês fizeram uma contribuição
verdadeiramente valiosa para o nosso projeto e os
seus produtos.
Por favor, fique em contato connosco através das
páginas "MATURE e você” no nosso website.
(http://matureproject.eu/making-mature-work-2)
Nestas páginas você pode acompanhar as
novidades; divulgar as suas conferências e eventos
que estejam ligados a temas MATURE; certificar-se
de que seus projetos, publicações ou organizações
são apresentados na página de links MATURE e "dê

a sua opinião" sobre as questões relacionadas com
a aprendizagem na velhice.
(http://matureproject.eu/conferences-and-events;
http://matureproject.eu/haveyoursay).

Um convite que não poderá recusar - a
conferência MATURE "Aperceber-se dos
benefícios da aprendizagem na velhice", 19
de Setembro, 2014, em Hamburgo.
Esta conferência – GRATUITA para os participantes proporcionará uma estimulante variedade de
palestrantes de renome internacional, workshops e
networking sobre o tema da aprendizagem na
velhice. A conferência vai permitir: que conheça a
equipa do projeto MATURE e alguns de seus peritos
e avaliadores; saber mais sobre o seu trabalho na
busca de soluções para alargar a participação dos
idosos de difícil alcance; obter uma visão sobre os
produtos do projeto e como podem ser usados;
debater assuntos e criar equipas de rede e com o
público atraído por toda a Europa. Os idiomas da
conferência serão Inglês e Alemão. Se tiver gosto
em se juntar à lista de participantes para esta
conferência
visite
http://matureproject.eu/conference-details
para
obter instruções.

