Συντονιστής
προγράμματος

Ομάδες στόχος
Οι κύριες ομάδες - στόχος του προγράμματος MATURE
περιλαμβάνουν επαγγελματίες από το χώρο της εκπαίδευσης
ενηλίκων (εκπαιδευτές, συντονιστές και σχεδιαστές
εκπαιδευτικών προγραμμάτων), άτομα 3ης ηλικίας που
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, εθελοντές και
φορείς που εμπλέκονται στη Δια Βίου Μάθηση και την
Εκπαίδευση ηλικιωμένων, ερευνητές του πεδίου, πολιτικούς
όπως και φορείς χάραξης πολιτικής.
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Για μια Εκπαίδευση Ενηλίκων
Χρήσιμη, Σχετική και Συμμετοχική
Το πρόγραμμα MATURE

Στόχοι

Το MATURE είναι ένα πολυμερές σχέδιο Grundtvig που έχει ως
στόχο τη διαρκή υποστήριξη για την επαγγελματική ανάπτυξη
των επαγγελματιών στην τυπική και τη μη-τυπική εκπαίδευση.
Εστιάζει στην ευαισθητοποίηση, την εμπλοκή και την
παρώθηση των ατόμων 3ης ηλικίας για συμμετοχή.



Η ανάλυση των παραγόντων που εμποδίζουν τη συμμετοχή
των ηλικιωμένων σε εκπαιδευτικές διαδικασίες.



Η ανεύρεση παραδειγμάτων καλών πρακτικών όπου
εμπλέκονται ηλικιωμένοι, οι οποίοι βρίσκονται κοινωνικά
αποκλεισμένοι.

Ένας επιμέρους στόχος του MATURE είναι η ανάπτυξη στρατηγικών για
 Η διερεύνηση του ρόλου εμπλεκομένων φορέων, οργανισμών
για την αντιμετώπιση εμποδίων στη μάθηση που σχετίζονται με την
και ατόμων στην υποστήριξη και ενθάρρυνση των ηλικιωμένων
ηλικία, ιδίως αυτά που απορρέουν από την κακή υγεία, την εξάρτηση,,,
για δράση.
το πολιτιστικό υπόβαθρο ή από αρνητικές στάσεις και
προκαταλήψεις. Το πρόγραμμα, αναγνωρίζοντας το ρόλο που
 Η ανάπτυξη δια ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως κατάρτισης
μπορούν να έχουν οι εμπλεκόμενοι φορείς στην ενδυνάμωση των
για φορείς εκπαίδευσης, αμειβόμενους ή και εθελοντικούς.
ηλικιωμένων για ενεργή συμμετοχή, παρουσιάζει ένα μοντέλο
μάθησης, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης αλλά και πέρα από αυτό,
 Η ανάπτυξη συμβουλευτικής και καθοδήγησης για φορείς
αποσκοπώντας σε ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο για τους
που θα υποστηρίξουν την ανάγκη για εκπαίδευση.
ηλικιωμένους, μέσω ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.

Τα οφέλη της μάθησης στην 3η ηλικία
η

Η μάθηση στην 3 ηλικία μπορεί να επιφέρει πολλά διαφορετικά
οφέλη σε ατομικό, οικογενειακό, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο,
στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Μπορεί να βοηθήσει στην
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της απομόνωσης
και μπορεί να ενισχύσει την πνευματική και σωματική υγεία των
ηλικιωμένων. Η εκπαίδευση ενηλίκων θα μπορούσε να βοηθήσει
στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και στη γενικότερη ευεξία
στην 3η ηλικία, ωφελώντας όχι μόνο τους ηλικιωμένους, αλλά
και τις κοινότητες στις οποίες ζουν.
Το πρόγραμμα MATURE στοχεύει αφ’ ενός στην προώθηση των
πιο αποτελεσματικών τρόπων για να αναγνωριστούν τα οφέλη
της μάθησης στην 3η ηλικία και αφ’ ετέρου στη διάδοση των
δραστηριοτήτων αυτών, ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν
περισσότεροι. Στόχος είναι να γίνει η εκπαίδευση ενηλίκων
χρήσιμη και ελκυστική, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες και τις προσδοκίες των ηλικιωμένων.
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Αντιμετωπίζοντας πρακτικά
ζητήματα
Προηγούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από την
ομάδα του MATURE, έδειξε ότι οι Ευρωπαίοι μεγαλύτερης ηλικίας
που έχουν την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες για να συμμετέχουν σε διαδικασίες μάθησης, αποκομίζουν ποικίλα οφέλη. Παρ’ όλα
αυτά, ο αριθμός τους είναι σχετικά περιορισμένος και η επιτυχία
της συμμετοχής τους σχετίζεται με την προηγούμενη εμπειρία τους,
τις προηγούμενες γνώσεις και την προσαρμογή των ευκαιριών
μάθησης στις ατομικές τους προσδοκίες.
Είναι έκδηλη η ανάγκη για μεγαλύτερη κινητοποίηση, ώστε να
βοηθηθούν περισσότεροι ηλικιωμένοι και με την κατάλληλη υποστήριξη να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
Το κλειδί στην πρωτοβουλία αυτή είναι η προσφορά πόρων, ιδεών
και μεθόδων, ώστε να δίνεται στους ηλικιωμένους που βρίσκονται
αποκλεισμένοι, βοήθεια για την αντιμετώπιση των πρακτικών
προκλήσεων της εκπαίδευσης στην 3η ηλικία.
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Δραστηριότητες
Ένας από τους στόχους του προγράμματος MATURE είναι η
μεγιστοποίηση παροχής ποιοτικών πρακτικών σε όλη την
Ευρώπη. Σκοπός είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδικασιών
για την υπερπήδηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι
ηλικιωμένοι σχετικά με τη μάθηση. Ακόμη, να βρεθούν τρόποι
ευαισθητοποίησης και παρώθησης των ηλικιωμένων για
συμμετοχή.
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αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των μεθόδων για την
αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους, συγγραφή, πιλοτική
εφαρμογή και τελειοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού,
εφαρμογή των αποτελεσμάτων στην πράξη και διάδοσή τους
μέσω δημοσιεύσεων, του διαδικτύου και συνεδρίου.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα


Ευέλικτες, αυτόνομες ενότητες κατάρτισης διαρκούς
επαγγελματικής ανάπτυξης για ατομική χρήση, για χρήση
σε ομάδες ή σε συνδυασμό αυτών των δύο.



Ένα πρόγραμμα κατάρτισης που να συγκεντρώνει γνώσεις
αλλά και πρακτικές συμβουλές σε ένα εύχρηστο πακέτο
για την αποτελεσματική εμπλοκή και την παρώθηση των
ηλικιωμένων για συμμετοχή.



Ένα εγχειρίδιο που θα απευθύνεται σε φορείς για την
ενίσχυση μιας βαθύτερης κατανόησης της αξίας της μάθησης
στην 3η ηλικία και των οργανισμών που μπορούν να την
παρέχουν.



Ένα ευρωπαϊκό συνέδριο με στόχο το διάλογο για την
ενίσχυση της συμμετοχής των ηλικιωμένων στη μάθηση.
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The MATURE project aims to promote the most effective
ways of realising the benefits of learning for older people
and of promoting these activities for wider numbers of
people. The project aims to make adult teaching useful,
Tο σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
relevant and engaging.
Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν.

