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Dobrodošli  

Pred vami je četrta, zadnja izdaja e-biltena MATURE 
(Naj bo učenje odraslih koristno, pomembno in 
mikavno) v kateri vas seznanjamo z novostmi na 
projektu. 
MATURE se osredotoča na usposabljanje v podporo 
ponudnikom izobraževanj pri bolj učinkoviti 
obravnavi potreb in pričakovanj starejših, socialno 
izključenih odraslih. Usposabljanje se ukvarja z 
vključevanjem in spodbujanjem k udeležbi ter 
promovira razumevanje pomembnosti vpliva učenja 
na splošno dobro počutje. 
 
Za več informacij o projektu MATURE in naših 
partnerjih obiščite spletno stran: 
http://matureproject.eu/ 

 
Usposabljanje MATURE  

Projektna skupina MATURE je oblikovala dva 
programa usposabljanj. Program za skupinsko 
usposabljanje, ki ima deset enot, katere se lahko 
glede na potrebe udeležencev poljubno 
dopolnjujejo. Drugi je program za samostojno 
učenje in ponuja osem enot, ki jih udeleženci lahko 
uporabljajo samostojno. 

 
Kako smo oblikovali usposabljanje 
MATURE? 

Uporabili smo znanje projektne skupine MATURE 
ter nacionalnih, evropskih in globalnih mrež ter 
oblikovali vsebine za skupinsko in samostojno 
učenje. Osnutek enot usposabljanj je preizkusilo 
150 ljudi. Nekateri naši zunanji ocenjevalci 
programa so se udeležili pilotnega testiranja 
skupinskega usposabljanja (učitelji, mentorji, 
prostovoljci, strokovnjaki in drugi), nekateri pa so 
preizkusili program za samostojno učenje 
(izobraževalci, strokovnjaki, učitelji, prostovoljci). 

 
Portugalski partner, ki je odgovoren za evalvacijo 
projekta, je sestavil odbor 21-tih zunanjih 
ocenjevalcev (učitelji, izobraževalci, strokovnjaki s 
področja izobraževanja odraslih in problematike 
starejših), da bi pregledali enote za usposabljanje. 
Ocenjevalce smo pridobili iz vseh partnerskih držav 
projekta MATURE. 
Enote so bile napisane v angleškem jeziku, sedaj pa 
jih partnerji prevajamo v francoski, nemški, grški, 
poljski, portugalski in slovenski jezik. Predvidoma 
septembra 2014 bodo dostopne na spletni strani 
MATURE, BREZPLAČNO 
(http://matureproject.eu/face-to-face-training; 
http://matureproject.eu/online-training-2). 

 
Usposabljanje MATURE – obsežnejši tečaji 

Projektna skupina je nameravala v evropski bazi 
usposabljanj objaviti tudi predlog obsežnejšega 
tečaja MATURE, a so se z ukinitvijo baze naši načrti 
spremenili. Avstrijski in angleški partnerji nas vodijo 
pri oblikovanju zasnove obsežnejšega tečaja, kjer bo 
zajeta vsebina našega programa. Slednje dokazuje, 
da se lahko vsebina MATURE poljubno prilagodi in 
preoblikuje v tečaj, ki bi bil morda zanimiv za 
ponudbo v okviru nove sheme Erasmus+. Ta 
zasnova bo prav tako na voljo septembra na spletni 
strani (http://matureproject.eu/). 
 
 

Knjižica nasvetov MATURE – ‘Učenje v 
pozni življenjski dobi za vse’ 

Usposabljanje MATURE se osredotoča na vlogo ljudi 
in organizacije, ki niso nujno neposredno povezane 
z izobraževanjem, pri vključevanju in izobraževanju 
starejših, socialno izključenih odraslih.  
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Projektna skupina je sodelovala s takšnimi 
“posrednimi” organizacijami na projektnih 
sestankih in pri oblikovanju projektnih izdelkov. Od 
teh je najbolj vsestranska knjižica nasvetov, ki je 
namenjena posameznikom in organizacijam, ki niso 
seznanjene z učnimi priložnostmi za seniorje ali/in 
njihovo posebno vlogo pri premoščanju ovir med 
udeležbo in neudeležbo. Knjižica nasvetov bo na 
voljo BREZPLAČNO v vseh jezikih držav partneric, in 
sicer septembra 2014 na spletni strani 

(http://matureproject.eu/advice-booklet).  

 

MATURE in vi – ‘zahvala’ in ostanite v stiku 

Projektna skupina MATURE se zahvaljuje vsem, ki so 
do sedaj na različne načine prispevali h projektu. Dd 
udeležencev na javnih dogodkih, ki smo jih 
organizirali, do udeležencev pilotnih testiranj in 
ocenjevalcev, vsi ste dali dragocen prispevek 
našemu projektu in njegovim izdelkom. 
 
Prosimo ostanite v stiku z nami preko spletnega 
zavihka ‘MATURE in vi’: 
(http://matureproject.eu/making-mature-work-2)  
 
Na tej povezavi lahko berete novosti, objavljate 
svoje konference in dogodke, ki se povezujejo s 
temami MATURE. Poskrbite, da bo kateri izmed 
vaših projektov in publikacij objavljen na spletni 
strani MATURE ter 'povejte svoje mnenje' o temah, 
ki se navezujejo na vseživljenjsko učenje. 
(http://matureproject.eu/conferences-and-events; 
http://matureproject.eu/haveyoursay).  

 
 
 
 
 

 
Vabilo, ki ga ne morete zavrniti - 
konferenca MATURE ‘Zavedati se učnikov 
učenja v pozni življenjski dobi’, 19. 
septembra 2014 v Hamburgu.  

Konferenca (udeležba je brezplačna) bo ponudila 
zanimivo mešanico mednarodno uveljavljenih 
govorcev, delavnic in mreženja na teme učenja v 
pozni življenjski dobi. Konferenca vam bo 
omogočila, da spoznate projektno skupino MATURE 
ter nekaj njenih zunanjih ocenjevalcev. To bo tudi 
priložnost, da izveste kaj več o našem delu in 
iskanju rešitev, kako povečati udeležbo starejših, 
socialno izključenih v izobraževanju. Prejeli boste 
projektne izdelke in izvedeli, kako jih uporabiti. 
Imeli boste priložnost komunikacije z evropsko 
publiko. Uradna jezika konference bosta angleščina 
in nemščina. Če se želite pridružiti seznamu 
udeležencev za podrobnosti obiščite: 

http://matureproject.eu/conference-details  
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