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Program vseživljenjskega učenja
Grundtvig multilateralni projekti
527911-LLP-1-2012-1-UK-Grundtvig-GMP

Naj bo učenje odraslih koristno, pomembno in mikavno
Projekt MATURE

Namen

MATURE je Grundtvig multilateralni projekt, katerega
cilj je omogočiti profesionalni razvoj udeležencev
formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih.
Izobraževanja bodo skušala doseči, motivirati in
vključiti starejše odrasle.



Projekt želi razviti strategije za premostitev s starostjo
povezanih ovir pri učenju, kot so tiste, ki jih povzroča
zdravje, odvisnost od drugih, nizka samopodoba ter
drugi kulturni ali vedenjski faktorji. Projekt obravnava
vlogo posrednikov, ki omogočajo izobraževanje
odraslih in predstavlja model, ki se odziva na
integrativne učne potrebe starejših.



Prednosti učenja v poznih letih

Soočenje s praktičnimi izzivi

Pričakovani dosežki

Učenje v poznem življenjskem obdobju lahko prinese
številne prednosti tako posamezniku, družini,
skupnosti, kot tudi državi in širše. Pripomore k
premostitvi socialne izključenosti in izolacije ter je
vrsta promocija psihičnega in fizičnega zdravja
starejših. Učenje starejšim pripomore pri vzdrževanju
njihove neodvisnosti in splošnega dobrega počutja v
tretjem življenjskem obdobju ter bogati življenje
posameznika kot tudi skupnosti.

Izkušnje partnerjev so pokazale, da starejši Evropejci,
ki se samozavestno vključujejo v procese učenja,
uživajo v prednosti le-tega. Kljub temu je njihov delež
razmeroma majhen, njihov uspeh pa odvisen od
izkušenj, predhodnega znanja in od zmožnosti
prilagajanja učnih priložnosti individualnim potrebam.








analizirati ovire s katerimi se starejši odrasli
soočajo pri učenju
na nacionalnem in mednarodnem nivoju poiskati
primere dobrih praks uspešnega vključevanja v
izobraževanje tistih starejših odraslih, ki se
soočajo z ovirami
raziskati vlogo posrednikov, organizacij in
posameznikov, ki spodbujajo starejše odrasle k
učenju
razviti izobraževalni model (v parih ali prek
spleta) za prostovoljne in zaposlene
izobraževalce, učitelje
razviti priporočila in navodila za posrednike, ki
vzpodbujajo učenje starejših odraslih

Projekt MATURE promovira najbolj učinkovite načine
spoznavanja prednosti učenja za starejše, kot tudi
prednosti, ki jih takšno učenje prinaša širši javnosti.
Projekt želi učenje prikazati kot nekaj koristnega,
pomembnega in mikavnega.

Veliko več bo potrebno storiti, da dosežemo in
motiviramo izolirane starejše, da jim pomagamo
premostiti ovire in jih aktivno vključimo. Ključno pri
tem je, da posrednikom učnih programov priskrbimo
vire, ideje in metode, kako se spopasti s praktičnimi
izzivi, s katerimi se soočajo pri vključevanju starejših
doraslih, ki so tako ali drugače omejeni in se ne
udeležujejo izobraževanj.
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Aktivnosti
Eden od ciljev projekta MATURE je dvig standarda
izobraževanja v Evropi, kot tudi razviti model, ki bo
presegel ovire in omejitve, s katerimi se soočajo
starejši učenci in poiskati načine, kako privabiti in
vključiti starejše odrasle.
Ključne aktivnosti projekta so raziskava s področja
vseživljenjskega učenja, analiza dobrih praks v
evropskih državah, skupna srečanja in kritično
ocenjevanje rezultatov, iskanje učinkovitih načinov,
da jih izpeljemo; testiranja, preizkušanje učnih
materialov, praktična izvedba ter promocija dela s
publikacijami, prek spleta in na konferencah.







oblikovati prilagodljive, samostojne
izobraževalne enote za profesionalno
usposabljanje za skupinsko ali samostojno
učenje, ali kombinacijo obeh
izobraževalni model, ki združuje znanje in
praktične nasvete v razumljiv “paket” za
učinkovito vključevanje in motivacijo starejših
odraslih
knjižica za posrednike, ki jim bo omogočala
boljše razumevanje pomembnosti
izobraževanja starejših in organizacij, ki ta
izobraževanja nudijo
evropska konferenca o metodah vključevanja
starejših v procese izobraževanja
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Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

