
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Grupy docelowe 
Głównymi grupami docelowymi projektu  MATURE są  
nauczyciele, menedżerowie i planiści pracujący na 
rzecz edukacji dorosłych,  osoby starsze, które chcą się 
uczyć,  wolontariusze    i  organizacje   zaangażowane  
w kształcenie ustawiczne i edukację osób starszych, 
badacze tej dziedziny, politycy i decydenci. 

 
 
Czas trwania projektu 
Projekt rozpoczął się 1 października 2012 i trwać będzie 
do 30 września 2014. Koordynatorem jest Instytut 
Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet w Leicester, 
Wielka Brytania. 

 
 
Kontakt w Polsce 
PRO-MED sp. z o.o. 
80-379 Gdańsk 
Śląska 35/49 
www.pro-med.org.pl 
senior.eu@gmail.com 
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Koordynator projektu 
Uniwersytet w Leicester, 
Instytut Kształcenia 
Ustawicznego  
Leicester, Wielka Brytania 
www.le.ac.uk/lifelonglearning 

 
 

Partnerzy projektu 
AidLearn 
Lizbona, Portugalia 
www.aidlearn.com 

 
bia-net 
Graz, Austria 
www.bia-net.org 

 
Hamburger Volkshochschule 
Hamburg, Niemcy 
www.vhs-hamburg.de 

 
50plus Hellas 
Ateny, Grecja 
www.50plus.gr 

 
PRO-MED sp. z o.o. 
Gdańsk, Polska 
www.pro-med.org.pl 

 
Verband der Schweizerischen  Volkshochschulen 
Association des Universités Populaires 
Suisses 
Berno, Szwajcaria 
www.up-vhs.ch 

 
ZDUS 
Ljubljana, Słowenia 
www.zdus-zveza.si 
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Kształcenie osób starszych w sposób użyteczny, ciekawy oraz odpowiadający potrzebom 
 
 

Projekt MATURE 
MATURE jest wielostronnym projektem programu 
Grundtvig, który ma na celu zapewnienie stałego rozwoju 
zawodowego dla praktyków formalnego oraz poza 
formalnego kształcenia osób dorosłych. Projekt koncentruje 
się na dotarciu, angażowaniu i motywowaniu osób 
starszych. 
Jednym z elementów projektu MATURE jest opracowanie 
strategii pokonywania barier na drodze kształcenia osób 
starszych, spowodowanych stanem zdrowia, 
przyzwyczajeniami, czynnikami kulturowymi. Projekt bada 
rolę agencji pośredniczących w umożliwianiu osobom 
starszym udziału w kształceniu oraz konstruuje model, który 
wspiera wspólne działanie edukacyjne zgodne z faktycznym 
zapotrzebowaniem, zapewniając tym samym lepszą jakość 
życia osób starszych. 

Korzyści z nauki osób starszych 
Kształcenie w późniejszym wieku przynosi wiele różnych 
korzyści dla osób indywidualnych, rodzin, społeczeństw, 
krajów w Europie oraz poza nią. Może mieć wpływ na 
przezwyciężenie wykluczenia społecznego i izolacji, a także 
wspierać psychiczne i fizyczne zdrowie ludzi starszych. 
Kształcenie dorosłych pomaga w utrzymaniu niezależności, 
dobrego samopoczucia w późniejszym życiu, a także 
wzbogaca życie jednostek i społeczności. 
Projekt ma na celu promowanie najbardziej skutecznych 
sposobów osiągania korzyści z uczenia się osób starszych 
oraz popularyzację tych działań wśród szerszej liczby osób . 
Projekt ma pokazać,  że edukacja osób dorosłych może być 
użyteczna, ciekawa oraz odpowiadająca potrzebom. 
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Cele 
1. Analiza barier angażowania w proces uczenia 

się w wieku późniejszym. 
2. Szukanie przykładów dobrych praktyk w 

źródłach krajowych, europejskich i 
międzynarodowych w zachęcaniu osób 
starszych do uczenia się. 

3. Poznanie roli agencji pośredniczących, 
instytucji i osób prywatnych we wspieraniu 
aktywnej postawy osób starszych. 

4. Opracowanie szkoleń stacjonarnych oraz 
szkoleń  online dla instytucji kształcenia osób 
starszych (zarówno szkoleń płatnych jak i 
prowadzonych przez woluntariuszy). 

5. Opracowanie porad i wskazówek dla agencji 
pośredniczących, wspierających działania na 
rzecz kształcenia osób starszych. 

Sprostanie praktycznym wyzwaniom 
Doświadczenia instytucji partnerskich projektu MATURE    
zgromadzone we wcześniej zrealizowanych projektach 
pokazują, że osoby starsze mieszkające w Europie z 
zaufaniem angażują się w naukę doceniając konkretne 
korzyści. Jednak liczba tych osób jest stosunkowo 
niewielka, a ich sukces jest uzależniony od wcześniejszych 
doświadczeń, wiedzy oraz możliwości kształcenia 
dostosowywania do indywidualnych oczekiwań. 
Należy zrobić więcej, aby docierać i motywować samotne 
starsze osoby, dając wsparcie i pomoc w aktywnym życiu. 
Rozwiązaniem jest dostarczanie ciekawych zasobów, 
pomysłów i metod instytucjom edukacyjnym, które 
mogłyby pomagać w praktycznym wdrożeniu procesu 
uczenia się osób starszych, takich które wcześniej nie były 
zainteresowane edukacją. 
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Działania 
Jednym z celów projektu MATURE jest podniesienie 
standardów praktyki w całej Europie, rozwój szkoleń 
pozwalających na przezwyciężenia barier uczenia się osób 
starszych.  
Główne działania projektu obejmują badania dotyczące 
kształcenia w późnym wieku; analizę wniosków jakie 
można wyciągnąć z różnych europejskich doświadczeń; 
wspólne spotkania w celu przedstawienia krytycznej 
oceny wyników, a następnie proponowanie najbardziej 
skutecznych sposobów opracowania, testowania i 
doskonalenia materiałów szkoleniowych; udostępnienia  
wyników pracy oraz promowania tych wyników poprzez 
publikacje, Internet oraz konferencje. 

Produkty 
1. Elastyczne, niezależne szkolenia z zakresu 

ustawicznego kształcenia  zawodowego do 
kształcenia samodzielnego lub w grupie, 
możliwość łączenia z innymi formami.  

2. Szkolenia, które łączą wiedzę oraz praktyczne 
porady tworząc  kompleksowy pakiet 
skutecznie angażujący i motywujący  osoby 
starsze do uczenia się. 

3. Broszura dla instytucji edukacyjnych oraz 
agencji pośredniczących, która będzie 
pomagała lepiej  zrozumieć  korzyści 
wynikające z uczenia osób starszych. 

4. Europejska konferencja mająca na celu debatę 
na temat  większego zaangażowania się ludzi 
starszych w proces uczenia się przez całe życie. 
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Projekt ForAge jest współfinansowany przez Komisję Europejską. Publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów  
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