
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ 

ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΠΙΚΤΡΩΗ ΣΗ ΜΗ 

ΣΤΠΙΚΗ ΜΑΘΗΗ ΣΗΝ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ, ΣΑ ΓΤΣΙΚΑ 

ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 



Σν πξφγξακκα «Νένη Πξεζβεπηέο ηεο Με Σππηθήο Μάζεζεο» ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηε δχλακε ηεο επηθχξσζεο θαη 

ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ εθηφο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο κέζσ κηαο θαηλνηφκνπ κεζνδνινγίαο. 

Σν έξγν έιαβε ππφςε ην ηη έρεη γίλεη κέρξη ηψξα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, εξεχλεζε γηα βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο θαη επηηπρεκέλεο ηζηνξίεο θαη πξνεηνηκάζηεθε λα κπεη ζην πεδίν γηα λα εληζρχζεη 

ηε ζεκαζία ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο. 

Απηφο ν θαηάινγνο ζπιιέγεη επηηπρεκέλεο ηζηνξίεο λέσλ νη νπνίνη ράξε ζηε κε ηππηθή 

εθπαίδεπζε δεκηνχξγεζαλ έλα πξνζσπηθφ ή επαγγεικαηηθφ κνλνπάηη, θαη πεξηγξάθνπλ ηνλ 

ηξφπν πνπ έθηαζαλ εθεί θαη πψο θαηάθεξαλ λα ην θάλνπλ ζεκαληηθφ γηα ην κέιινλ ηνπο. 

Κάζε νξγαληζκφο εηαίξνο απφ 11 θνηλφηεηεο ζπγθέληξσζε ηνπιάρηζηνλ 5 ηζηνξίεο, 

δεκηνπξγψληαο απηφλ ηνλ «Καηάινγν», ν νπνίνο ζα είλαη έλα απφ ηα εξγαιεία πνπ ζα  

ρξεζηκνπνηήζνπλ νη Πξεζβεπηέο ηεο Νενιαίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο. 

Δπραξηζηνχκε ηδηαίηεξα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ 50 λένπο «Πξεζβεπηέο ηεο Με Σππηθήο 

Μάζεζεο» πνπ κνηξάζηεθαλ ηηο εκπλεπζκέλεο ηζηνξίεο ηνπο κε φινπο καο. 

Δπραξηζηνχκε φινπο ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela 

Novo mesto (Novo mesto / ινβελία). The Future Now Association (φθηα / Βνπιγαξία) 

Κέληξν δηπισκαηίαο ηνπ Κνζφβνπ (Πξίζηηλα / Κφζνβν *). Δλσκέλεο Κνηλσλίεο ησλ 

Βαιθαλίσλ (Θεζζαινλίθε / Διιάδα). Youth 4 Society (Σίξαλα / Αιβαλία). Κέληξν 

Γηαπνιηηηζκηθνχ Γηαιφγνπ (Κνπκάλνβν / Βφξεηα Μαθεδνλία). Asocijacija za demokratski 

luckitet - ZID (ADP-ZID) (Πνληγθφξηηζα / Μαπξνβνχλην). ΜΚΟ IUVENTA (Šabac / 

εξβία) Turk Girisim ve Is Dunyasi Konfederasyonu (Κσλζηαληηλνχπνιε / Σνπξθία). TDM 

2000 (Κάιηαξη / Ηηαιία). 

Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη απφ: ην Erasmus + (KA2 - πλεξγαζία γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

αληαιιαγή νξζψλ πξαθηηθψλ - Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο) θαη ην 

Institut za razvoj mladih KULT. 

Ο θαηάινγνο δεκνζηεχζεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Σνπηθήο Γεκνθξαηίαο Μφζηαξ (LDA 

Mostar). 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Σν ζρέδην «Νένη Πξεζβεπηέο ηεο Με Σππηθήο Μάζεζεο» - Youth Ambassadors of Non-

Formal Learning (YAMNFL) μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2019. Σν έξγν 

ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο κε ηππηθήο κάζεζεο (NFL) θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο επηθχξσζεο θαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ εθηφο 

ηνπ επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ κηαο θαηλνηφκνπ κεζνδνινγίαο. Σν έξγν 

έιαβε ππφςε ην ηη έρεη γίλεη κέρξη ηψξα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, εξεχλεζε γηα βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο θαη επηηπρεκέλεο ηζηνξίεο θαη πξνεηνηκάζηεθε λα κπεη ζην πεδίν γηα λα εληζρχζεη 

ηε ζεκαζία ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο. 

Ζ θνηλνπξαμία ηνπ έξγνπ απνηειείηαη απφ ρψξεο ηεο ΔΔ, ρψξεο ησλ δπηηθψλ Βαιθαλίσλ θαη 

ηελ Σνπξθία. Τπάξρνπλ ζπλνιηθά έληεθα εηαίξνη νξγαληζκνί: 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Novo mesto / ινβελία). The Future 

Now Association (φθηα / Βνπιγαξία). Κέληξν δηπισκαηίαο ηνπ Κνζφβνπ (Πξίζηηλα / 

Κόζνβν *). Δλσκέλεο Κνηλσλίεο ησλ Βαιθαλίσλ (Θεζζαινλίθε / Διιάδα). Youth 4 Society 

(Σίξαλα / Αιβαλία). Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθνχ Γηαιφγνπ (Κνπκάλνβν / Βόξεηα Μαθεδνλία). 

Asocijacija za demokratski luckitet - ZID (ADP-ZID) (Πνληγθφξηηζα / Μαπξνβνύλην). ΜΚΟ 

IUVENTA (Šabac / εξβία). Turk Girisim ve Is Dunyasi Konfederasyonu 

(Κσλζηαληηλνχπνιε / Σνπξθία). TDM 2000 (Κάιηαξη / Ηηαιία) κε επηθεθαιήο ηνλ 

Οξγαληζκφ Σνπηθήο Γεκνθξαηίαο Μφζηαξ (Μφζηαξ, Βνζλία-Δξδεγνβίλε) 

 

Έλαο απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ήηαλ ε έξεπλα, ζπιινγή, αλάιπζε θαη δηάδνζε ησλ 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο επηθχξσζεο θαη ηεο αλαγλψξηζεο ηεο κε 

ηππηθήο κάζεζεο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, θάζε νξγαληζκφο, ζπληνληζκέλνο απφ ηνλ αηηνχληα, 

πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα θαη εληφπηζε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε 

θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο ζηε ρψξα ηνπ. Ο αηηψλ ζπλέιεμε 

επίζεο ζρεηηθά επξσπατθά δεδνκέλα. Όια απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία απηήο 

ηεο εηδηθήο έθδνζεο πνπ ζα δψζεη έκπλεπζε ζηνπο Νένπο Πξεζβεπηέο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο, εηδηθά απηέο ζε ζπλεξγαζία κε δηαθνξεηηθνχο ελδηαθεξφκελνπο. 

 

εκείσζε ηνπ ζπγγξαθέα: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ην απξφβιεπην ζελάξην ηεο Παγθφζκηαο Παλδεκίαο Covid-19 

καο ππνρξέσζε λα επέιζνπκε ζε παγθφζκην θιείζηκν (lockdown). Οπζηαζηηθά, φιεο νη 

πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηέο καο κεηαηξάπεθαλ ζε δηαδηθηπαθέο. Απηή ε 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε νδήγεζε ζε εληειψο λέεο αλαθαιχςεηο πνπ δελ ζα γλσξίδακε ζε 

θαλνληθέο ζπλζήθεο δσήο. Γηα παξάδεηγκα, νη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ ζπγθεθξηκέλα 

πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ζηηο νκάδεο εζηίαζεο. Παξαηεξήζακε κηα καδηθή ηάζε ησλ λέσλ λα 

κελ ελδηαθέξνληαη γηα δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηππηθήο κάζεζεο, παξά ηελ πνηφηεηα 

ηνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ απεπζχλεηαη ζε εθείλνπο. Σν πξφβιεκα ήηαλ ε εχξεζε 

κεγάιεο νκάδαο-ζηφρνπ. Δπηπιένλ, γηα ηερληθνχο ιφγνπο, νη λένη πνπ δνχζαλ ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο, νη νπνίεο ήηαλ ήδε δπζπξφζηηεο, απνθιείνληαλ ζρεδφλ ηειείσο απφ ηηο 

δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη λένη εμέθξαζαλ ηελ άπνςή φηη δπζηπρψο ν Covid-19 είρε 

κεγάιν αληίθηππν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηππηθήο κάζεζεο. Γήισζαλ φηη ιφγσ ηεο 

αδπλακίαο νξγάλσζεο δξαζηεξηνηήησλ κε θπζηθή παξνπζία θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη φιεο ήηαλ 

δηαδηθηπαθέο, δελ θαηάθεξαλ ή δελ ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηέο αθνχ ήδε είραλ 

https://www.ldamostar.org/en/portfolio/youth-ambassadors-of-non-formal-learning-en/
https://www.ldamostar.org/en/portfolio/youth-ambassadors-of-non-formal-learning-en/


πνιιέο ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα δηαδηθηπαθά ζρνιηθά καζήκαηα. Παιηφηεξα, φηαλ 

ηειείσλαλ κε ην ζρνιηθφ πξφγξακκα ηεο εκέξαο, είραλ ηελ επθαηξία λα ραιαξψζνπλ θαη λα 

δηαζθεδάζνπλ καζαίλνληαο θάηη λέν κέζα απφ κε ηππηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ 

παξνχζα πεξίνδν δπζθνιεχνληαη λα θξαηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο κπξνζηά ζε κία νζφλε. 

Με βάζε ηα ιεγφκελα απηά, ζπλνςίζακε ηελ έξεπλα κε ζηνηρεία πνπ πξφζθαηα 

αλαθαιχςακε. 

 

ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΜΖ ΣΤΠΗΚΖ ΜΑΘΖΖ (NFL) 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) νξίδεη ηε κε ηππηθή κάζεζε σο: 
«Ζ κε ηππηθή κάζεζε είλαη κάζεζε ελζσκαησκέλε ζε πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ δελ νξίδνληαη ξεηά σο κάζεζε (φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο, ην ρξφλν κάζεζεο ή ηελ 

ππνζηήξημε). Ζ κε ηππηθή κάζεζε είλαη ζθφπηκε απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή». 

ρφιηα: 

• ηα κε ηππηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα επηθπξσζνχλ θαη λα νδεγήζνπλ ζε 

πηζηνπνίεζε. 

• ε κε ηππηθή κάζεζε κεξηθέο θνξέο πεξηγξάθεηαη σο εκηδνκεκέλε κάζεζε.
1
 

 

Οξηζκόο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο (ηΔ) γηα ηε κε ηππηθή κάζεζε: 
«Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζε πξνγξακκαηηζκέλα, δνκεκέλα πξνγξάκκαηα θαη 

δηαδηθαζίεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο εθπαίδεπζεο γηα λένπο, πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα 

βειηηψζνπλ έλα θάζκα δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, έμσ απφ ην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε είλαη απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζε κέξε φπσο νξγαλψζεηο 

λενιαίαο, αζιεηηθά θαη ζεαηξηθά ζσκαηεία θαη θνηλφηεηεο φπνπ νη λένη ζπλαληηνχληαη, γηα 

παξάδεηγκα, γηα λα αλαιάβνπλ εξγαζίεο καδί, λα παίμνπλ παηρλίδηα, λα ζπδεηήζνπλ, λα 

θαηαζθελψζνπλ ή λα θάλνπλ κνπζηθή θαη ζέαηξν. Σα κε ηππηθά επηηεχγκαηα εθπαίδεπζεο 

είλαη ζπλήζσο δχζθνιν λα πηζηνπνηεζνχλ, αθφκε θαη αλ ε θνηλσληθή ηνπο αλαγλψξηζε 

απμάλεηαη. Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε πξέπεη επίζεο λα είλαη: 

·εζεινληηθή 

· πξνζβάζηκε ζε φινπο (ηδαληθά) 

· κηα νξγαλσκέλε δηαδηθαζία κε εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο 

· ζπκκεηνρηθή 

· κε επίθεληξν ηνλ καζεηή 

· ζρεηηθή κε ηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ δσήο θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ 

· βαζηζκέλε ηφζν ζηελ αηνκηθή φζν θαη ηελ νκαδηθή κάζεζε κε κηα ζπιινγηθή πξνζέγγηζε 

· νιηζηηθή θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δηαδηθαζία 

· βαζηζκέλε ζηελ εκπεηξία θαη ηε δξάζε 

                                                           
1
 "Terminology of European education - Cedefop - Europa EU." 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4117_en.pdf. Σελίδες 183,184 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4117_en.pdf


· νξγαλσκέλε βάζεη ησλ αλαγθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

Ζ ηππηθή, κε ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζε είλαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη αιιεινεληζρπφκελα 

ζηνηρεία κηαο δηαδηθαζίαο δηα βίνπ κάζεζεο».
2
 

 

Κνηλόο νξηζκόο ηόζν ηεο ΔΔ όζν θαη ηνπ ηΔ γηα ηε κε ηππηθή κάζεζε: 
Σν γισζζάξην ηνπ Δπξσπατθφ Κέληξν Γλψζεο γηα ηηο Πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο Νενιαίαο 

(EKCYP) εμεγεί θάπνηνπο βαζηθνχο φξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επξσπατθή πνιηηηθή γηα 

ηε λενιαία θαη ηελ εξγαζία γηα ηε λενιαία (youth work). Ο θαηάινγνο ησλ ζεκάησλ ή ησλ 

φξσλ δελ είλαη νινθιεξσκέλνο θαη βξίζθεηαη ππφ ζπλερή αλάπηπμε, ζχκθσλα κε ηηο αιιαγέο 

ζηελ πνιηηηθή γηα ηε λενιαία θαη ηηο πιεξνθνξίεο απφ εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ζπλεξγάδνληαη 

κε ηελ ζχκπξαμε ΔΔ-ηΔ γηα ηνπο λένπο θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπ EKCYP. Πεξηγξάθεη ηε κε 

ηππηθή κάζεζε σο εμήο: 

«Ζ κε ηππηθή κάζεζε είλαη ζθφπηκε αιιά εζεινληηθή κάζεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε έλα 

επξχ θάζκα πεξηβαιιφλησλ θαη θαηαζηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο ε δηδαζθαιία / θαηάξηηζε θαη ε 

κάζεζε δελ είλαη απαξαίηεηα ε κφλε ή θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Απηά ηα πεξηβάιινληα θαη 

θαηαζηάζεηο κπνξεί λα είλαη πεξηνδηθά ή παξνδηθά, θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ή καζήκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κπνξεί λα ζηειερψλνληαη απφ επαγγεικαηίεο εθπαηδεπηέο (φπσο 

εθπαηδεπηέο λενιαίαο) ή απφ εζεινληέο (φπσο νη εγέηεο λενιαίαο). Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα 

καζήκαηα ζρεδηάδνληαη, αιιά ζπάληα δνκνχληαη απφ ζπκβαηηθνχο ξπζκνχο ή ζέκαηα 

καζεκάησλ. πλήζσο απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο-ζηφρνπο, αιιά ζπάληα 

ηεθκεξηψλνπλ ή αμηνινγνχλ καζεζηαθά απνηειέζκαηα ή επηηεχγκαηα κε ζπκβαηηθά νξαηνχο 

ηξφπνπο».
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ΔΠΗΚΟΠΗΖ Δ ΔΘΝΗΚΔ ΝΟΜOΘΔΗΔ / 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ / ΥΔΓΗΑ ΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖ ΜΖ ΣΤΠΗΚΖ 

ΜΑΘΖΖ 

Δπηθύξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο (VNFIL) 

ΑΛΒΑΝΗΑ 

Ζ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο είλαη ήδε κέξνο ηνπ λφκνπ ηνπ Αιβαληθνχ 

Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ (AQF) θαη ηνπ λφκνπ γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη 

Καηάξηηζε (ΔΔΚ). Ζ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηηο δεμηφηεηεο θαη ην ζρέδην 

δξάζεο 2020 (NESS) έρεη πξνζδηνξίζεη ηελ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο 

σο έλα απφ ηα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο. 

Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε μερσξηζηά καζήκαηα (γηα δαθηπινγξάθνπο, 

θνζκεηνιφγνπο, κφδηζηξνπο θ.ιπ.) θαη ζρνιεία γηα ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ. Δίλαη ππφ 

ηελ επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Δπηζηεκψλ, εάλ δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ 6 

κήλεο. Γηαθνξεηηθά, είλαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη 

Νεφηεηαο. Γηνξγαλψλνληαη επίζεο καζήκαηα γηα φζνπο δελ έρνπλ ηα πξνζφληα θαη γηα φζνπο 
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ζέινπλ λα απνθηήζνπλ πξφζζεηα πξνζφληα θαη απεπζχλνληαη ζε εξγαδφκελνπο κε 

δηαθνξεηηθά επαγγεικαηηθά πξνθίι. Άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 16 εηψλ κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ ηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε ζε εηδηθά ζρνιεία γηα ελήιηθεο, δειαδή ζε ηάμεηο γηα 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ζρνιεία κεξηθήο απαζρφιεζεο ή, ηα ιεγφκελα, εζπεξηλά ζρνιεία. 

Ζ δηδαθηηθή δηαδηθαζία γηα ελήιηθεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

γηα ελήιηθεο πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ/ηελ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνχ. Ζ νδεγία 

πεξηιακβάλεη καζήκαηα απφ ηελ πέκπηε έσο ηελ φγδνε ηάμε. Τπάξρνπλ ζρνιεία 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη δηαξθνχλ ηξία ρξφληα. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε παξέρεηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Κάζε δήκνο δηαηεξεί αξρείν 

γηα ηα αλαιθάβεηα άηνκα θαη ηα άηνκα ρσξίο πιήξε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε. 

Γηνξγαλψλνληαη εηδηθέο δξάζεηο γηα ηελ παξνρή πιήξνπο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ζε φζνπο 

έρνπλ μεπεξάζεη ηελ ειηθία γηα θνίηεζε ζε δεκνηηθά ζρνιεία ή δελ έρνπλ νινθιεξψζεη φιεο 

ηηο ηάμεηο. 

Ζ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο είλαη έλα απφ ηα κέηξα πξνηεξαηφηεηαο 

ζηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηηο Γεμηφηεηεο 2014-2020. Ζ αλαγλψξηζε 

ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή / θαη 

ησλ εζεινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ 

αλζξψπσλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηά βίνπ κάζεζε θαη γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο 

εθπαίδεπζεο.
4
 

ΒΟΝΗΑ-ΔΡΕΔΓΟΒΗΝΖ 

Πηζηνπνίεζε: ε έθδνζε ζρεηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε επηβεβαηψλεη φηη ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα - γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ έρεη απνθηήζεη έλα άηνκν 

κέζσ ηππηθψλ, κε ηππηθψλ ή αλεπίζεκσλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο-  ειέγρζεθαλ 

θαη επηβεβαηψζεθαλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή / αξρέο, ζχκθσλα κε θαζηεξσκέλα θξηηήξηα θαη 

πξφηππα. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ επίζεκσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ -πξσηνβάζκηα 

θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ή κεκνλσκέλα κέξε ηνπο, θαζψο θαη εθπαίδεπζε θαη 

επαλεθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε- ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εθδίδνληαη δεκφζηα 

έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαη δηπιψκαηα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ηζρχ κε ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ 

απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο εθπαίδεπζεο ή δεκφζηα πηζηνπνηεηηθά πνπ 

ηζρχνπλ γηα νινθιεξσκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

Σα νλφκαηα, ε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ δεκφζησλ εγγξάθσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζην 

ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ξπζκίδνληαη απφ ην λφκν ή / θαη ηνπο θαλνληζκνχο. 

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζε κηα ηέρλε θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο / κε ελζσκαησκέλεο, 

θαζψο θαη ε έθδνζε εγγξάθσλ (φλνκα, πεξηερφκελν θαη κνξθή), πνπ απνθηήζεθαλ κε 

επηηπρία κεηά απφ εμεηάζεηο, ξπζκίδνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ ή / θαη ηνπο θαλνληζκνχο ζρεηηθά κε ηηο βηνηερλίεο / κε ελζσκαησκέλεο 

επηρεηξήζεηο. 

πκκεηέρνληεο ζε πξνγξάκκαηα άηππεο εθπαίδεπζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, ιακβάλνπλ 

απφ ηνλ δηνξγαλσηή ηεο εθπαίδεπζεο πηζηνπνηεηηθφ ή άιιν έγγξαθν πνπ δελ είλαη δεκφζην 

έγγξαθν. Δάλ κεηά ην ηέινο ηνπ άηππνπ πξνγξάκκαηνο δελ δειψλνληαλ νη γλψζεηο, νη 

δεμηφηεηεο θαη νη ηθαλφηεηεο, ζα κπνξνχζε λα εθδψζεη πηζηνπνηεηηθά ή άιια έγγξαθα πνπ 
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δελ έρνπλ ηελ ηζρχ ησλ δεκφζησλ εγγξάθσλ, αιιά απφ ηα νπνία είλαη πξνθαλέο φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ππήξμαλ κέιε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο άηππεο εθπαίδεπζεο, θαη ε 

απφθηεζε απηψλ ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πξνβιεπφηαλ ζην πξφγξακκα.
5
 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 

Γελ ππήξμαλ πξφζθαηεο αιιαγέο φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο, ηηο ζηξαηεγηθέο ή ηνπο λφκνπο 

ζρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο ζηε Βνπιγαξία απφ ηνλ 

Καηάινγν ηνπ 2016. Ζ Βνπιγαξία έρεη ζεκεηψζεη ζπλνιηθή πξφνδν απφ ην 2012 σο πξνο ηηο 

αξρέο ηεο ζχζηαζεο ηνπ πκβνπιίνπ σο εμήο: 

1. Τπάξρνπλ επί ηνπ παξφληνο ξπζκίζεηο επηθχξσζεο ζε ζρέζε κε ηε γεληθή, επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. πλδένληαη κε ην εζληθφ πιαίζην 

πξνζφλησλ θαη ζπκβαδίδνπλ κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ. 

2. Πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηα νθέιε θαη ηηο επθαηξίεο επηθχξσζεο, θαζψο θαη 

ζρεηηθά κε ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, δηαηίζεληαη ζε άηνκα θαη νξγαληζκνχο θαη είλαη δσξεάλ. 

Χζηφζν, ζα κπνξνχζε λα πξνσζεζεί ε κεγαιχηεξε ρξήζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Απηφ 

εμαξηάηαη, φκσο, απφ ην ελδηαθέξνλ θαη ηα θίλεηξα ησλ αηφκσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ επηθχξσζε. 

3. Οη κεηνλεθηνχζεο νκάδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αηφκσλ πνπ είλαη άλεξγνη θαη εθείλσλ 

πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν αλεξγίαο, επσθεινχληαη απφ ξπζκίζεηο επηθχξσζεο θπξίσο ζηε 

γεληθή εθπαίδεπζε π.ρ. ην ζρέδην «Νέα επθαηξία γηα επηηπρία» (2014-2020) παξέρεη 

καζήκαηα γξακκαηηζκνχ θαη βαζηθήο εθπαίδεπζεο. 

4. Γηα θάζε εγγεγξακκέλν άλεξγν ζηε Γηεχζπλζε Σνπηθνχ Γξαθείνπ ησλ Γεκφζησλ 

Τπεξεζηψλ Απαζρφιεζεο (ΓΤΑ), νη δηακεζνιαβεηέο εξγαζίαο (ζχκβνπινη) πξαγκαηνπνηνχλ 

κηα άηππε αμηνιφγεζε δεμηνηήησλ (δειαδή βάζεη ηνπ πξνζσπηθνχ πξνθίι, ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ αηνκηθψλ εμεηάζεσλ), εληνπίδνπλ θελά ηθαλνηήησλ θαη πξνεηνηκάδνπλ 

έλα αηνκηθφ ζρέδην δξάζεο. Ζ άηππε αμηνιφγεζε δεμηνηήησλ ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επηθχξσζεο, σζηφζν, ηα εξγαιεία πνπ εθαξκφδνληαη 

(έληππα αμηνιφγεζεο, ζπλεληεχμεηο) πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζχκθσλα κε ηα θξαηηθά 

εθπαηδεπηηθά πξφηππα. 

5. Ζ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο ππνζηεξίδεηαη απφ θαηάιιειε 

θαζνδήγεζε θαη ζπκβνπιεπηηθή θαη είλαη εχθνια πξνζβάζηκε. Γηα θάζε άηνκν πνπ έρεη 

ππνβάιεη αίηεζε γηα δηαδηθαζία επηθχξσζεο, ζα δηαηεζεί έλαο κεκνλσκέλνο ζχκβνπινο πνπ 

ζα βνεζήζεη ηνλ ππνςήθην θαζ’ φιε ηε δηαδηθαζία επηθχξσζεο. Ο ζχκβνπινο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ παξάδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ελφο ππνςεθίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαηεξνχληαη ζηα 

αξρεία ηνπ ηδξχκαηνο επηθχξσζεο. 

6. Γελ ππάξρνπλ ζαθείο δείθηεο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

επηθχξσζεο. Σν δηάηαγκα αξηζ. 2 νξίδεη φηη ηα ηδξχκαηα επηθχξσζεο πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζνπλ εζσηεξηθά ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα επηθχξσζε, σζηφζν, δελ 

παξέρνληαη πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ λφκν γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην 2014), ν νπνίνο ππνρξεψλεη ηνπο 

πάξνρνπο ΔΔΚ λα θαζηεξψζνπλ εζσηεξηθά ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Σν ζρέδην «Νέα επθαηξία γηα ην κέιινλ κνπ» (2013-2015) ζπλέβαιε 
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πνιχ ζηελ αλάπηπμε εζσηεξηθψλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, 

αλαπηχρζεθε έλα «Δγρεηξίδην γηα επαγγεικαηηθά ζρνιεία γηα ηελ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο 

θαη άηππεο κάζεζεο», ην νπνίν πεξηιακβάλεη κεζνδνινγηθέο νδεγίεο θαη εξγαιεία 

επηθχξσζεο. 

7. Οη λνκνζεηηθέο πξάμεηο δελ πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 

επηθχξσζεο. Ζ εθπαίδεπζε παξέρεηαη κεξηθέο θνξέο ζε ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα (π.ρ. «Νέα 

επθαηξία γηα ην κέιινλ κνπ»), αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ. 

8. ε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ηα πξνζφληα θαη ηα ηκήκαηα 

ησλ πξνζφλησλ πνπ απνθηψληαη κέζσ επηθχξσζεο ζπκκνξθψλνληαη κε ηα θξαηηθά 

εθπαηδεπηηθά πξφηππα γηα ηελ ΔΔΚ (εθεμήο πξφηππα ΔΔΚ). 

9. Ζ ρξήζε εξγαιείσλ δηαθάλεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ην πιαίζην Europass θαη ην 

Youthpass γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ δελ είλαη πνιχ δεκνθηιή 

ζηε Βνπιγαξία. 

10. Ο λφκνο γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην 

2014) επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ζπγθεληξψζνπλ πηζησηηθέο κνλάδεο γηα ηελ απφθηεζε 

επαγγεικαηηθνχ ηίηινπ. Οη κνλάδεο απηέο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κεηαμχ πξνζφλησλ ζηνλ 

ίδην επαγγεικαηηθφ ηνκέα. Πξνο ην παξφλ, ε δηαπεξαηφηεηα κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ ξπζκίδεηαη απφ θάπνην πιαίζην. 

Έλα γεληθφ πιενλέθηεκα ησλ πθηζηάκελσλ ξπζκίζεσλ επηθχξσζεο είλαη ε εηζαγσγή κηαο 

ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο επηθχξσζεο ζηελ ΔΔΚ κε ζαθή θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ 

δεκφζησλ θνξέσλ θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Ζ εηζαγσγή ξπζκίζεσλ επηθχξσζεο ζηε γεληθή 

εθπαίδεπζε θαη ηε κάζεζε ελειίθσλ είλαη επίζεο έλα ζεκαληηθφ επίηεπγκα. 

Οη ππάξρνπζεο ξπζκίζεηο επηθχξσζεο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κέζσ: 

1. αλάπηπμεο θαη πηνζέηεζεο ελφο ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ θαηαλνκή θεθαιαίσλ γηα 

επηθχξσζε, π.ρ. ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ επεξεάδεη αξλεηηθά ηε βησζηκφηεηα ησλ 

πθηζηάκελσλ πξσηνβνπιηψλ βάζεο θαη εκπνδίδεη ηελ έλαξμε λέσλ∙ 

2. αλάπηπμεο θαη πηνζέηεζεο δεηθηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

επηθχξσζεο∙ 

3. θαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα∙ 

4. ζχλδεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηε ΓΤΑ θαη επηθχξσζεο - 

γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ελζαξξπλζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ (ε ΓΤΑ κπνξεί 

λα απνηειέζεη παξαπνκπή γηα επηθχξσζε)∙ 

5. ξχζκηζεο ηεο παξνρήο επθαηξηψλ θαηάξηηζεο γηα επαγγεικαηίεο επηθχξσζεο π.ρ. Μέζσ ηεο 

ελεκέξσζεο ησλ πξνηχπσλ ΔΔΚ, ε Βνπιγαξία εηζάγεη ζηαδηαθά ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε. Δπνκέλσο, 

ζην κέιινλ, νη επαγγεικαηίεο επηθχξσζεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα παξαθνινπζήζνπλ 

εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε βάζεη καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ∙ 

6. δεκηνπξγίαο ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ λα ελζσκαηψλεη δεδνκέλα 

πνπ ππνβάιινληαη απφ ηα δηάθνξα ηδξχκαηα επηθχξσζεο π.ρ. ρνιεία ΔΔΚ, θνιέγηα ΔΔΚ 



θαζψο θαη θέληξα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Δπί ηνπ παξφληνο, ηα 

δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα κφλν γηα θέληξα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.
6
 

ΔΛΛΑΓΑ 

ηελ Διιάδα, πξνο ην παξφλ δελ ππάξρεη πιήξεο εζληθφ πιαίζην γηα ηελ επηθχξσζε ηεο κε 

ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο (VNFIL). Έλα λνκηθφ πιαίζην πνπ βαζίδεηαη ζε θνηλέο αξρέο 

γηα φιε ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ελειίθσλ δελ έρεη αθφκε ηεζεί ζε εθαξκνγή 

θαη ηα εξγαιεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ 

κέζσ ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο δελ έρνπλ αλαπηπρζεί ζπζηεκαηηθά. 

Χο απνηέιεζκα, ηα άηνκα δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ αμηνιφγεζε ηεο πξνεγνχκελεο 

κάζεζήο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην πνχ θαη πψο απνθηήζεθαλ νη ηθαλφηεηεο, ζε ζρέζε κε ηα 

πξφηππα ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (πξνζέγγηζε απφ θάησ πξνο ηα 

πάλσ). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηηο εμειίμεηο ζηελ επηθχξσζε ηεο κε 

ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο ζηελ Διιάδα, είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε ηνπο νξηζκνχο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ρψξα, ζρεηηθά κε ηε κε ηππηθή κάζεζε, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

νξηζκφ πνπ παξέρεηαη απφ ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ 2012 γηα ηελ επηθχξσζε κε 

ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, επεηδή ε κε ηππηθή κάζεζε δελ έρεη ηνλ ίδην νξηζκφ ζηελ 

Διιάδα ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο. 

χκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (λφκνο 3879/2010), ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε 

πεξηιακβάλεη: 

1. Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε 

2. πλερήο Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε 

3. Γεληθή Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 

4. Ζ ηάμε καζεηείαο, ε νπνία είλαη ηέηαξηε ρξνληά κεηά ηελ απνθνίηεζε απφ ηελ 

επαγγεικαηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΔΠΑΛ). 

Δπηπιένλ, ε ιέμε πηζηνπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε δηαδηθαζίεο θαη έγγξαθα εζληθήο 

πνιηηηθήο. Μπνξεί λα αθνξά ηεθκεξίσζε πνπ πηζηνπνηεί φηη ε κάζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε, 

αιιά δελ ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα επηθχξσζε, επεηδή δελ πξαγκαηνπνηείηαη πξαγκαηηθή 

αμηνιφγεζε. 

Οη εηδηθνί πξνηείλνπλ φηη γηα ηελ επηθχξσζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη έλαο άιινο φξνο 

ζηα ειιεληθά (επηθχξσζε ή εγθπξνπνίεζε ηεο κάζεζεο παξά πηζηνπνίεζε), γηα λα 

ππνλνείηαη αμηνιφγεζε θαη ηζνδπλακία ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Cedefop 2016, GR - 

ελεκέξσζε ηνπ επξσπατθνχ θαηαιφγνπ ζρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο 

κάζεζεο). 

ε απηφ ην πιαίζην, νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηνλ Δζληθφ 

Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθήο Καζνδήγεζεο (ΔΟΠΠΔΠ) (λφκνο 

4115/2013) ν νπνίνο έρεη ηελ εμνπζία λα πηζηνπνηεί ην πεξηερφκελν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κε ηππηθήο κάζεζεο. 
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Έηζη, ν ΔΟΠΠΔΠ ρνξεγεί άδεηεο ζε πάξνρνπο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ηφζν 

αξρηθήο φζν θαη ζπλερνχο) βάζεη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ θαη πξνηχπσλ, θαη παξέρεη 

πηζηνπνίεζε δεμηνηήησλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη πξνγξάκκαηα. 

Ο ΔΟΠΠΔΠ παξέρεη επίζεο δηαπίζηεπζε επαγγεικαηηθψλ πξνθίι θαη πξνηχπσλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο. Έλα επαγγεικαηηθφ 

πξνθίι νξίδεηαη σο ε ιεηηνπξγία εξγαζίαο θαη νη απαηηνχκελεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο γηα ηελ άζθεζε ελφο επαγγέικαηνο ή εμεηδίθεπζεο. 

Με βάζε ηα δηαπηζηεπκέλα επαγγεικαηηθά πξνθίι, ν ΔΟΠΠΔΠ ζρεδηάδεη λα αλαπηχμεη 

πξφηππα θαη πηζησηηθέο κνλάδεο γηα αλακνξθσκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο.
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ΗΣΑΛΗΑ 

Ο λφκνο αξ. 92/2012 ζρεηηθά κε ηε κεηαξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο παξέρεη έλαλ επίζεκν 

νξηζκφ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο: «ν φξνο δηα βίνπ κάζεζε αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηππηθά, κε ηππηθά θαη αλεπίζεκα θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ 

ζε κηα πξνζσπηθή, πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη / ή πξννπηηθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απαζρφιεζε». 

Ζ επίζεκε κάζεζε ιακβάλεη ρψξα ζην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ζε 

παλεπηζηήκηα θαη ζηα ηδξχκαηα πςεινχ επηπέδνπ γηα ηηο ηέρλεο, ηε κνπζηθή θαη ηνλ ρνξφ 

(Afam) θαη νδεγεί ζε πηζηνπνίεζε ή επαγγεικαηηθφ πξνζφλ, ην νπνίν κπνξεί λα απνθηεζεί 

θαη κέζσ καζεηείαο. 

Ζ κε ηππηθή κάζεζε είλαη κηα εθνχζηα εθιεγκέλε κάζεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ηνπ 

επίζεκνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Πξαγκαηνπνηείηαη ζε νπνηνλδήπνηε 

νξγαληζκφ κε ζθνπνχο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, φπσο θαη ζε εζεινληηθνχο θνξείο, 

εζληθνχο νξγαληζκνχο δεκφζηαο δηνίθεζεο, νξγαληζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ θνηλσληθνχ ηνκέα ή 

επηρεηξήζεηο. 

Ζ άηππε κάζεζε αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή, ζηελ εξγαζία, ζην ζπίηη θαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν, αθφκε θαη ρσξίο ζθφπηκε επηινγή. 

Δπηπιένλ, ν ίδηνο λφκνο πξνβιέπεη ηε ζέζπηζε ελφο εζληθνχ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ, πνπ βαζίδεηαη ζηα ειάρηζηα πξφηππα ππεξεζηψλ θαη είλαη 

εληαίν ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. 

Οη «πηζηνπνηήζηκεο ηθαλφηεηεο» είλαη έλαο δνκεκέλνο ζπλδπαζκφο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

πνπ αλαγλσξίδνληαη, επίζεο, σο εθπαηδεπηηθέο πηζησηηθέο κνλάδεο κέζσ κηαο εηδηθήο 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο. Ζ πηζηνπνίεζε 

ηθαλνηήησλ νξίδεηαη σο δεκφζηα πξάμε πνπ δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο κάζεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζε ε Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ πηζηνπνίεζε, ην 

δίπισκα ή ηα πξνζφληα πηζηνπνηνχλ επηζήκσο φηη ε αμηνιφγεζε θαη ε επηθχξσζε έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ δεκφζην ίδξπκα ή εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα.
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ΚΟΟΒΟ 

Σν Κφζνβν έρεη αλαπηχμεη έλα εζληθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ επζπγξακκίδεηαη θαη 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη 

άηππεο κάζεζεο (VNFIL). Σν θχξην πνιηηηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην ππάξρεη θαη ην παξάγσγν 

δίθαην αλαπηχζζεηαη. Δπνκέλσο, ε εθαξκνγή αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ην 2019. 

Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην θαιχπηεη ηφζν ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (ΑΔΗ) φζν θαη ηελ 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε ζην Κφζνβν (ΔΔΚ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν 

ηεο αξρηθήο ΔΔΚ (IVET) φζν θαη ηεο ζπλερνχο ΔΔΚ (CVET), αιιά φρη ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο. Σν Κφζνβν έδσζε πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΔΚ θαη ζπλέρηζε ηελ 

αλάπηπμε πεξαηηέξσ εηδηθψλ πνιηηηθψλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηνλ ππνηνκέα. Οη εζληθέο αξρέο 

ηείλνπλ λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηε ζπλερή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε γηα 

λα ππνζηεξίμνπλ ηελ είζνδν ή ηελ πξφνδν ησλ αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, δεδνκέλνπ ηνπ 

ηξέρνληνο πςεινχ πνζνζηνχ αλεξγίαο, π.ρ. 30,5% ην 2017 (ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κνζφβνπ, 

2017). 

Οη ξπζκίζεηο επηθχξσζεο ζπλδένληαη κε ην Πιαίζην Πξνζφλησλ ηνπ Κνζφβνπ (KQF) θαη 

κφλν ηα πξνζφληα πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη εγγξαθεί ζην KQF κπνξνχλ λα απνλεκεζνχλ κέζσ 

επηθχξσζεο πξνεγνχκελεο κάζεζεο. Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα είλαη ηα ζεκεία αλαθνξάο 

γηα επηθχξσζε, επηηξέπνληαο ηελ απφθηεζε κεξηθψλ ή πιήξσλ πξνζφλησλ κέζσ επηθχξσζεο 

ηεο πξνεγνχκελεο κάζεζεο. 

Τπάξρεη ζπλέξγεηα κεηαμχ ησλ ξπζκίζεσλ επηθχξσζεο θαη ησλ πηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (ΑΔ) θαη ΔΔΚ: νη πηζηψζεηο κπνξνχλ λα 

απνθηεζνχλ ηφζν ζηελ ΔΔΚ φζν θαη ζηελ ΑΔ κέζσ ηεο επηθχξσζεο ηεο πξνεγνχκελεο 

κάζεζεο. 

Αλαπηχζζνληαη δηαθαλείο κεραληζκνί δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ην ππάξρνλ 

πιαίζην δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζηελ ΔΔΚ. Ζ επηθχξσζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν 

απφ ηδξχκαηα δηαπηζηεπκέλα απφ ξπζκηζηηθνχο θνξείο φπσο ε Δζληθή Αξρή Πξνζφλησλ 

(NQA) ή ν Οξγαληζκφο Γηαπίζηεπζεο ηνπ Κνζφβνπ (KAA). Γηα λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλα 

λα δηαρεηξίδνληαη ηελ επηθχξσζε, ηα ηδξχκαηα πξέπεη λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

φπσο θαζνξηζκέλνπο επαγγεικαηίεο επηθχξσζεο, εζσηεξηθνχο κεραληζκνχο δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο, εηδηθφ εμνπιηζκφ πεδίνπ θ.ιπ. 

Ζ δηαδηθαζία επηθχξσζεο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζηάδηα: Αλαγλψξηζε, Σεθκεξίσζε, 

Αμηνιφγεζε θαη Πηζηνπνίεζε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ππνζηεξηδφκελε απφ 

θαζνδήγεζε θαη ζπκβνπιεπηηθή απφ επαγγεικαηίεο επηθχξσζεο φπσο ζπληνληζηέο, κέληνξεο 

θαη εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο. 

Οη θνηλσληθνί εηαίξνη, φπσο ηα εκπνξηθά επηκειεηήξηα, ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο 

πνιηηηθήο γηα ξπζκίζεηο επηθχξσζεο. Χζηφζν, ε ζπκκεηνρή ησλ εξγνδνηψλ ζηελ εθαξκνγή, 

θαη εηδηθφηεξα ζηελ αμηνιφγεζε, είλαη πξφθιεζε. Γπλεηηθά, νη εξγνδφηεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ σο εμσηεξηθνί εθηηκεηέο ζηελ νκάδα αμηνιφγεζεο ή ζα κπνξνχζαλ λα 

επηηξέςνπλ ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ ηνπο γηα ηελ πξαθηηθή αμηνιφγεζε ησλ επηδησθφκελσλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

Ζ αλεπαξθήο ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ε αδπλακία δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο 

λα επελδχζεη πφξνπο γηα επηπιένλ πξνζσπηθφ ζηελ Δζληθή Αξρή Πξνζφλησλ (NQA) 



παξακέλνπλ νη κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζην κέιινλ.
9
 

 

ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟ 

Σν άξζξν 28 ηνπ λφκνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, πνπ αθνξά ηελ εμέηαζε θαη ηελ 

επίδεημε γλψζεσλ, νξίδεη φηη, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ εζληθά επαγγεικαηηθά πξνζφληα ή 

βαζηθέο δεμηφηεηεο, νη ελήιηθεο κπνξνχλ λα ην απνδείμνπλ -δειαδή λα έρνπλ εμεηαζηεί θαη 

επηβεβαησζεί νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο θαη νη ηθαλφηεηέο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ- ζχκθσλα κε έλαλ εηδηθφ θαλνληζκφ πνπ δηέπεη ηα εζληθά 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα. 

Απηφ ην άξζξν ηνπ λφκνπ παξέρεη επθαηξίεο αλαγλψξηζεο κε ηππηθψλ θαη άηππσλ γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ. 

Ο λφκνο γηα ηα εζληθά επαγγεικαηηθά πξνζφληα επηηξέπεη ζηα άηνκα λα απνθηήζνπλ έλα 

εζληθά αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηηθφ πξνζφλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: 

● ζπκπιεξψλνληαο κηα ελφηεηα, φηαλ έλα δεκφζηα έγθπξν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

βαζίδεηαη ζε δηάθνξα επαγγεικαηηθά πξφηππα∙ 

● εμεηάδνληαο ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζχκθσλα κε ηνλ Καηάινγν Δμεηάζεσλ∙ 

● εμεηάδνληαο ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο απεπζείαο ζχκθσλα κε ηνλ Καηάινγν 

Δμεηάζεσλ. 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ησλ νπνίσλ ε νινθιήξσζε νδεγεί ζηελ απφθηεζε 

πξνζφλησλ ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο, βαζίδνληαη ζε δηάθνξα επαγγεικαηηθά πξφηππα. Σα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα βαζίδνληαη ζε έλα εληαίν επαγγεικαηηθφ πξφηππν. Δάλ έλα 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είλαη δηακνξθσκέλν ζε ελφηεηεο, είλαη δπλαηφλ λα απνθηεζνχλ 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα ζπκπιεξψλνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα κε βάζε ην 

επαγγεικαηηθφ πξφηππν. Έηζη, ηα δηακνξθσκέλα ζε ελφηεηεο πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο επηηξέπνπλ ζε απηνχο πνπ εγθαηέιεηςαλ ηελ εθπαίδεπζε, ηνπο ελήιηθεο πνπ 

ζέινπλ λα απνθηήζνπλ ζηαδηαθά έλα επίπεδν εθπαίδεπζεο ή καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, λα απνθηήζνπλ έλα επαγγεικαηηθφ πξνζφλ απφ έλα κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (ελφηεηα). 

Σα επαγγεικαηηθά πξνζφληα κπνξνχλ επίζεο λα απνθηεζνχλ κεηά απφ εμέηαζε κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ θαηάινγν εμεηάζεσλ. Ο 

θαηάινγνο εμεηάζεσλ θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα θαη ηα πξφηππα 

πξνζφλησλ θαη εγθξίλεηαη απφ ην Δζληθφ πκβνχιην Δθπαίδεπζεο. Ο θαηάινγνο εμεηάζεσλ 

πεξηιακβάλεη: ηίηιν ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζφληνο, πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνί έλα 

άηνκν πνπ απνθηά ην επαγγεικαηηθφ πξνζφλ, ην πεξηερφκελν ησλ εμεηάζεσλ, ην επίπεδν 

δπζθνιίαο, ηε κέζνδν θαη ηα θξηηήξηα γηα ηηο εμεηάζεηο, ηε ζχλδεζε κε ην επίζεκν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ηηο πηζησηηθέο κνλάδεο, ην εθπαηδεπηηθφ πξνθίι θαη επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ κειψλ ηεο εμεηαζηηθήο νκάδαο, πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη 

απφ ηνλ δηνξγαλσηή εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη άιια δεδνκέλα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηα 
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επαγγεικαηηθά πξνζφληα. Σα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ απνθηήζεθαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

επηβεβαηψλνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ θαη θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
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ΒΟΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

Ρπζκίζεηο γηα ηελ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο. 

Ζ Γεκνθξαηία ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο, σο ππνςήθηα ρψξα γηα έληαμε ζηελ ΔΔ, ζεκείσζε 

ζπλερή θαη ζεκαληηθή πξφνδν ζηελ ελαξκφληζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη ηα πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ζ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο αλαθέξεηαη ζηελ Δθπαηδεπηηθή ηξαηεγηθή 

2018-2025 σο κία απφ ηηο πξνθιήζεηο, δειαδή έλα απφ ηα κέηξα ηεο ηξαηεγηθήο είλαη: 

Τπνζηήξημε ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο επηθχξσζεο 

απνηειεζκάησλ κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο. Ζ ηξαηεγηθή ηφληζε επίζεο φηη ην ζχζηεκα 

επηθχξσζεο ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο ζηε ρψξα βξίζθεηαη ζε εκβξπτθή θάζε θαη ε 

δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ ηεο Β. Μαθεδνλίαο 

(MQF) θαη ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ είλαη έλα αθφκε αλνηρηφ δήηεκα. Μηα 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πηνζεηήζεθε κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ Υάξηε πνξείαο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ 

πξνζφλησλ (2016). 

Δπηζθφπεζε ησλ λνκηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ εγγξάθσλ πνπ πεξηέρνπλ αλαθνξέο ζηελ 

επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο. 

Ζ εηζαγσγή ηεο επηθχξσζεο ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο ζηε Βφξεηα Μαθεδνλία 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ Μαθεδνληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ (Македонска 

рамка на квалификации) ζηε ρψξα, ην νπνίν αλακέλεηαη λα απνθέξεη νθέιε ζηνπο πνιίηεο 

θαη λα ππνζηεξίμεη ηε δηα βίνπ κάζεζε. 

Ζ Γεκνθξαηία ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο ελέθξηλε έλαλ ράξηε πνξείαο γηα ηελ εθαξκνγή ελφο 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο ην 2016, κεηά ηελ 

έγθξηζε ελφο εληχπνπ γηα ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηελ άηππε κάζεζε ην 2015. 

Μηα ζεκείσζε θαζνδήγεζεο γηα ηελ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο (VNFIL 

) θαζψο θαη δηεξγαζίεο θαη δηεπθξηλήζεηο γηα ην παθέην κεζνδνινγίαο αλαπηχρζεθαλ ην 

2017, νη νπνίεο εμεηάδνπλ επίζεο ηα δηάθνξα ζεζκηθά πιαίζηα ηεο ΔΔ, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα 

κέζα γηα ηελ επηθχξσζε. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζπλεδξία εθπαίδεπζεο γηα 

πηζαλνχο αμηνινγεηέο VNFIL ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017, βάζεη ελφο θαζνξηζκέλνπ εγρεηξηδίνπ 

γηα αμηνιφγεζε.
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ΔΡΒΗΑ 

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ νξγαλψλεηαη σο: 

● επίζεκε εθπαίδεπζε, 

●κε ηππηθή εθπαίδεπζε θαη 

● άηππε κάζεζε. 
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Ζ εθπαίδεπζε θαη ε απφθηεζε πξνζφλησλ νξίδνληαη απφ ην λφκν γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ (SR) θαη ηνλ λφκν γηα ηα ηδξχκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (SR). 

Ο λφκνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ νξίδεη ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε σο «νξγαλσκέλεο 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο γηα ελήιηθεο κε βάζε εηδηθά πξνγξάκκαηα, κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ, αμηψλ, ζηάζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε ελειίθσλ, εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ» θαη ηελ 

άηππε κάζεζε σο «ε δηαδηθαζία ηεο αλεμάξηεηεο απφθηεζεο γλψζεσλ, αμηψλ, ζηάζεσλ, 

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ζην εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ». 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο πηνζέηεζε λφκνπο γηα ηε 

κε ηππηθή εθπαίδεπζε ην 2015. Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε απνθηάηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ησλ Γεκνζίσο Αλαγλσξηζκέλσλ Οξγαλσηψλ Γξαζηεξηνηήησλ (PRAO), νξγαληζκψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Σα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη άιινη νξγαληζκνί πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο, κπνξνχλ 

λα είλαη νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, έλα άηνκν κπνξεί λα 

απνθηήζεη πηζηνπνηεηηθφ πιήξνπο νινθιήξσζεο, πηζηνπνηεηηθφ κεξηθήο νινθιήξσζεο ή 

πηζηνπνηεηηθφ πξνγξάκκαηνο. Σν πηζηνπνηεηηθφ πιήξνπο νινθιήξσζεο ιακβάλεηαη γηα ηελ 

πιήξε επίηεπμε ηνπ πξνηχπνπ επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηελ επίηεπμε πξνηχπνπ 

πξνζφλησλ. Γηα ηελ κεξηθή επίηεπμε ηνπ πξνηχπνπ επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, απνλέκεηαη 

ην πηζηνπνηεηηθφ κεξηθήο νινθιήξσζεο. Με ηελ νινθιήξσζε πξνγξακκάησλ πνπ δελ 

νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε πξνζφλησλ ή επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ, έλαο νξγαλσηήο εθδίδεη 

έλα πξφγξακκα. 

Σν Ηλζηηηνχην γηα ηε Βειηίσζε ηεο Δθπαίδεπζεο (IIE) δηεμάγεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξνηχπνπ επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηελ επίηεπμε 

πξνηχπσλ πξνζφλησλ. Σν Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο κέζα ζην 

Ηλζηηηνχην έρεη αλαπηχμεη πξφηππα πξνζφλησλ ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

 

● Γεσδαηζία θαη Καηαζθεπή 

● Γεσινγία, εμφξπμε θαη κεηαιινπξγία 

● Οηθνλνκηθά, λφκνο θαη δηνίθεζε 

● Ζιεθηξνινγία 

● Τγεία θαη θνηλσληθή πεξίζαιςε 

● Μεραλνινγία θαη κεηαιινπξγία 

● Γεσξγία, παξαγσγή θαη επεμεξγαζία ηξνθίκσλ 

● Κπθινθνξία 

● Τθάζκαηα θαη δεξκάηηλα είδε 

● Δκπφξην, ηξνθνδνζία θαη ηνπξηζκφο 

● Υεκεία, κε κέηαιια θαη γξαθηθέο ηέρλεο 

● Γαζνθνκία θαη επεμεξγαζία μχινπ 
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Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε απνηειεί κέξνο ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ ζηα αθφινπζα 

επίπεδα: 

● 2ν επίπεδν - νινθιεξσκέλε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε έσο έλα 

έηνο, εθπαίδεπζε γηα εξγαζία έσο δχν έηε ή κε ηππηθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ γηα 120-360 

ψξεο θαηάξηηζεο 

 ● 3ν επίπεδν - νινθιεξσκέλε δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε (ηξία έηε) ή κε 

ηππηθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 960 σξψλ θαηάξηηζεο 

● 5ν επίπεδν - νινθιεξσκέλε κεηαπηπρηαθή ή εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε δηάξθεηαο δχν εηψλ 

ή ελφο έηνπο θαη κε ηππηθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ.
12

 

 

ΛΟΒΔΝΗΑ 

Ζ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο θαιχπηεη φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο. 

Γελ ππάξρεη εληαίν πιαίζην γηα δηαδηθαζίεο επηθχξσζεο θαη θαλέλαο εζληθφο νξγαληζκφο πνπ 

λα αλαιακβάλεη ηελ επηθχξσζε. Αλη 'απηνχ, δηαηίζεληαη δηάθνξα θαζήθνληα θαη ξφινη 

κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηά βίνπ κάζεζε. 

ε επίπεδν εζληθήο θπβέξλεζεο, ηηο βαζηθέο αξκνδηφηεηεο θέξνπλ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Δπηζηεκψλ θαη Αζιεηηζκνχ θαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Οηθνγέλεηαο, Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ θαη Ίζσλ Δπθαηξηψλ. Σν ηειεπηαίν δεκνζηεχεη επαγγεικαηηθά πξφηππα, 

επηβεβαηψλεη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηδξχκαηα θαηάξηηζεο θαη ρξεκαηνδνηεί ηα Δζληθά 

Δμεηαζηηθά Κέληξα γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη πηζηνπνίεζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο 

κάζεζεο. Σν ινβεληθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ παξέρεη θαηάξηηζε ζε 

αμηνινγεηέο θαη ζπκβνχινπο θαη ην Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο είλαη ππεχζπλν γηα ην Δζληθφ ζχζηεκα Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ, κεηαμχ 

άιισλ. Δπηπιένλ, ην Δζληθφ Κέληξν Δμεηάζεσλ αλαπηχζζεη κεζνδνινγίεο θαη δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο θαη επηθχξσζεο γηα φινπο ηνπο ηχπνπο πξνζφλησλ. 

Όζνλ αθνξά ηα ηππηθά εθπαηδεπηηθά πξνζφληα, έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηε ζπγθέληξσζε 

ηεο επηθχξσζεο έρεη γίλεη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ινβεληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ (SQF). 

Απηφ είλαη έλα θνηλφ πιαίζην πνπ θαιχπηεη φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο. 

Έλα άιιν ζρεηηθφ εζληθφ πιαίζην είλαη ην ζχζηεκα ησλ Δζληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ 

Πξνζφλησλ πνπ θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ηνκέσλ. Απηφ ην ηππνπνηεκέλν ζχζηεκα επηηξέπεη 

ζηνπο ππνςεθίνπο λα απνδείμνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ εξγαζηψλ. Απηά αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηα 

επαγγεικαηηθά πξφηππα πνπ νξίδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν. Οη επηηπρφληεο ππνςήθηνη 

ιακβάλνπλ επίζεκα πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ φηη νη θάηνρνη ηνπο είλαη ηθαλνί ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ή ζε ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα.
13
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ΣΟΤΡΚΗΑ 

Ζ αλαγλψξηζε πξνεγνχκελεο κάζεζεο (RPL) είλαη ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ζχκθσλα κε 

έλα πξφηππν πνπ έρεη ζπκθσλεζεί γηα ηα καζεζηαθά επηηεχγκαηα πνπ απνθηψληαη ζην 

πιαίζην ηππηθψλ, κε ηππηθψλ θαη / ή ειεχζεξσλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο. Δθηφο απφ ηα ζρνιεία, 

νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απνθηψληαη εθηφο ηεο επίζεκεο εθπαίδεπζεο ζηελ εξγαζία 

θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή κπνξνχλ λα ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ απηψλ ησλ καζεζηαθψλ 

επηηεπγκάησλ. 

Σν RPL παξέρεη κεγάιν αξηζκφ πιενλεθηεκάησλ ζε άηνκα θαη εξγνδφηεο. Όζνλ αθνξά ηα 

άηνκα, ην ζεκαληηθφηεξν φθεινο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη φηη απμάλεη ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, απνηξέπεη ηελ επαλάιεςε θαη ηε 

ζπαηάιε ρξφλνπ, παξέρεη έγθαηξε απνθνίηεζε, κεηψλεη ην θφζηνο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, 

ελζαξξχλεη ηε κάζεζε, απμάλεη ηα θίλεηξα θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ. Όζνλ αθνξά 

ηνπο εξγνδφηεο, ζπκβάιιεη ζηελ εμάιεηςε ηεο έιιεηςεο δεμηνηήησλ θαη / ή ηθαλνηήησλ ζην 

ρψξν εξγαζίαο, ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ πεξλνχλ νη εξγαδφκελνη γηα θαηάξηηζε έμσ απφ 

ην ρψξν εξγαζίαο θαη ζπλεπψο ζηελ πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ. 

ηελ Σνπξθία, ε επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο (VNFIL) ηζρχεη θπξίσο γηα 

ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ νδεγνχλ ζε επαγγεικαηηθά πξνζφληα. Ζ Αξρή 

Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (VQA) παίδεη αξθεηά ιεηηνπξγηθφ ξφιν ζε απηφ ην ζέκα. Σν 

ζχζηεκα επηθχξσζεο ζηελ Σνπξθία έρεη κεξηθά κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

απνθιίλνπλ απφ ην κνληέιν VNFIL πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε χζηαζε ηνπ 2012. 

Ζ Αξρή Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ ηδξχζεθε ην 2006 γηα λα δεκηνπξγήζεη θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη ην Δζληθφ χζηεκα Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (NVQS), ην νπνίν είλαη 

εγγπεκέλν γηα ηελ πνηφηεηα ζε εζληθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ. 

Σν Δζληθφ χζηεκα Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ θαζνξίδεη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξνζφλησλ ζε επαγγεικαηηθνχο ηνκείο, ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ εζληθψλ πξνζφλησλ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ έγθξηζε, ηνλ 

έιεγρν, ηελ απνηίκεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε θαζψο θαη ηελ πηζηνπνίεζε. Ζ Αξρή 

Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ πξαγκαηνπνηεί δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη 

ηηο αξρέο πνπ γίλνληαη απνδεθηέο ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη εθαξκφδεη ζρέδηα πνπ έρνπλ 

θαηαξηηζηεί αλάινγα. 

ρεδφλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ζην Δζληθφ χζηεκα Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ 

δηεμάγνληαη απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ή κέζσ ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην θξάηνο, ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο εξγνδφηεο. 

Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ είλαη: 

(i) Να ζπλεξγαζηεί κε ηo Τπνπξγείν Δζληθήο Δθπαίδεπζεο (MoNE) θαη ην πκβνχιην 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο (CoHE) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε ΔΔΚ παξέρεηαη 

ζχκθσλα κε ηα εζληθά επαγγεικαηηθά πξφηππα, θαη ζπλεπψο λα ζπκβάιεη ζηε δηαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο ΔΔΚ εληζρχνληαο ηε ζρέζε κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο, 

(ii) Να πξνζδηνξίδεη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα βάζεη εζληθψλ ή δηεζλψλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνηχπσλ θαη λα απνλέκεη ηα πξνζφληα απηά κέζσ δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 



(iii) Να πξνσζήζεη ηε δηα βίνπ κάζεζε δηαζθαιίδνληαο ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνεγνχκελεο 

κάζεζεο πνπ έρεη απνθηεζεί κέζσ κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο.
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ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΧΝ ΜΑ ΥΔΣΗΚΑ 

ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΗΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΖ 

ΣΤΠΗΚΖ ΜΑΘΖΖ 
 

Youth 4 Society (Y4S), ΑΛΒΑΝΗΑ 
ηελ Αιβαλία δελ ππάξρεη εηδηθφο λφκνο γηα ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε, αιιά σο ζέκα 

επεξεάδεηαη απφ δηάθνξεο εζληθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ, φπσο ην ρέδην Γξάζεο 2015-2020. Ζ Youth 4 Society αλαπηχζζεη φιεο ηηο δξάζεηο 

δνπιεχνληαο κε κε ηππηθέο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο. ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχκε ζε ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα, ε γλψζε πνπ ιακβάλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο 

παξέρεηαη κέζσ παηρληδηψλ, εκπεηξηψλ, νκαδηθήο εξγαζίαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ψζηε 

λα κελ βιέπνπλ ηνλ εθπαηδεπηή ή ηνλ δηακεζνιαβεηή σο δάζθαιν πνπ γλσξίδεη ηα πάληα, 

αιιά λα αηζζάλνληαη ειεχζεξνη λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο. 

Πηζηεχνπκε φηη εάλ ππήξρε ν λφκνο ζα δηεπθφιπλε ζίγνπξα ηε δνπιεηά καο θαη ζα 

εμππεξεηνχζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαζψο ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ ιακβάλνπλ ζε απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο ζα 

αλαγλσξηδφηαλ εάλ ππέβαιαλ αίηεζε γηα εξγαζία. 

Ζ εξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Αιβαλία έρεη νθέιε, αιιά είλαη 

επίζεο κηα πξφθιεζε.  

Σα πιενλεθηήκαηα είλαη: 

1. Βειηίσζε ηεο γλψζεο ησλ λέσλ. 

2. Δλζάξξπλζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

3. Βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο. 

Μεηνλεθηήκαηα: 

Οη λένη κπνξεί λα έρνπλ γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ κε 

ηππηθήο κάζεζεο, αιιά κπνξεί λα κελ είλαη επίζεκα πηζηνπνηεκέλεο θαη λα κελ ιακβάλνπλ 

αλαγλψξηζε ησλ πξνζφλησλ πνπ απέθηεζαλ κέζσ ησλ καζεζηαθψλ ηνπο εκπεηξηψλ. Σν 

ζχζηεκα Youthpass ρξεζηκνπνηείηαη, αιιά νη εζληθέο αξρέο δελ παξέρνπλ έλα ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο γηα ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απνθηψληαη κέζσ ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο θαη ηα 

πξνζφληα δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ λφκηκα. 

Ζ αιβαληθή θπβέξλεζε έρεη θάλεη νξηζκέλα βήκαηα ζηηο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο γηα ηνπο 

λένπο, αιιά πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηελ ηξέρνπζα ζηξαηεγηθή θαη 

γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πηζηνπνηήζεσλ πνπ παξέρνληαη απφ πξαθηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 
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Οξγαληζκόο Σνπηθήο Γεκνθξαηίαο Μόζηαξ (LDA Mostar), ΒΟΝΗΑ-

ΔΡΕΔΓΟΒΗΝΖ  
Αλ θαη ζεσξεηηθά, ε άηππε εθπαίδεπζε πξννξίδεηαη γηα φινπο φζνπο ζέινπλ λα κάζνπλ θαη 

λα βειηησζνχλ, είλαη θπξίσο κεγάιε βνήζεηα ζε νξηζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο, ζπλήζσο κηα 

νκάδα αλζξψπσλ, πνπ θαηά θάπνην ηξφπν πεξηζσξηνπνηνχληαη. Δπνκέλσο, ιέκε φηη ε κε 

ηππηθή εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο, δειαδή, 

δίλνληαο ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο. Χζηφζν, ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ πξφζβαζε ζηελ επίζεκε 

εθπαίδεπζε γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, ηδίσο εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ 

δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε αληηθαηνπηξίδεηαη πξσηίζησο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο, θαη ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζηε κείσζε απηνχ ηνπ ράζκαηνο θαη 

ζηελ επίηεπμε θαιχηεξεο δσήο θαη απαζρφιεζεο ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Δπηπιένλ, ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε ππάξρεη έλα γεληθφ πξφβιεκα πνπ εληνπίδεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. 

Απηφ ην πξφβιεκα αληηθαηνπηξίδεηαη επίζεο ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηεο κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Έηζη, νξηζκέλεο αλαιχζεηο θαη έξεπλεο έρνπλ επηζεκάλεη 

πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε: • κηθξφ 

πνζνζηφ δηπισκάησλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνληαη απφ κε ηππηθνχο εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο ζηνπο επηηπρεκέλνπο καζεηέο ηνπο (θαη ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη)∙  • ε κε 

ηππηθή εθπαίδεπζε δελ έρεη αλαπηπρζεί επαξθψο γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο∙ • ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε είλαη 

αλεπαξθήο θαη είλαη ε αηηία ηεο κε πξνζδηνξηζκέλεο θαη κε πξνγξακκαηηζκέλεο ιεηηνπξγίαο. 

Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί είλαη φηη εθηφο απφ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, ε θνηλσλία 

καο ρξεηάδεηαη κηα ζπλερή παξνπζία γηα λα πξνσζήζεη ηε κε ηππηθή ή ηε δηά βίνπ κάζεζε, 

επεηδή ζπκβάιιεη ζε κεγαιχηεξεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. 

 

The Future Now Association (TFN), ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 
Ζ κε ηππηθή κάζεζε νξίδεηαη ελ κέξεη ζηε Βνπιγαξία. Γελ δηαζέηνπκε έλαλ εηδηθφ λφκν πνπ 

λα ηελ νξίδεη κε ζαθήλεηα, αιιά νξηζκέλα έγγξαθα ηεο λνκνζεζίαο αλαθέξνπλ ηελ έλλνηα 

ηεο θπξίσο σο αληίζεζε ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. Ζ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηε δηά βίνπ 

κάζεζε θαη ν λφκνο γηα ηα θνηλνηηθά θέληξα θαιχπηεη ελ κέξεη ην ζέκα, αιιά φρη νκνηνγελψο 

θαη κε πιήξε παξνπζίαζε ηεο ηδέαο ηεο, ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ηνπ αληίθηππνπ ζηε 

δεκηνπξγία επθαηξηψλ ελδπλάκσζεο γηα ηνπο λένπο. 

Ζ Βνπιγαξία εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη ηελ αλάγθε ελεκέξσζεο ηνπ θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη ηελ έλλνηα ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο θαη λα ελζαξξχλεη 

ηελ έληαμε δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ 

δεκηνπξγεί νξηζκέλα θελά κεηαμχ ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ NFL πνπ 

εθαξκφδνπλ νη βνπιγαξηθέο ΜΚΟ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νξγαληζκνχ καο. Έλα 

παξάδεηγκα απηνχ είλαη ε ξχζκηζε γηα ηελ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο. 

Οη λένη κπνξνχλ λα θαηέρνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ 

κέζσ κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, αιιά δελ κπνξνχλ λα ηηο επηθπξψζνπλ επίζεκα θαη λα 

απνθηήζνπλ πξνζφληα βάζεη απηψλ ησλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ. Σν ζχζηεκα Youthpass 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Βνπιγαξία, αιιά νη εζληθέο αξρέο δελ πξνζθέξνπλ έλα ζχζηεκα 

επηθχξσζεο ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απνθηψληαη κέζσ ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο θαη ηα πξνζφληα 

δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ λφκηκα. 

Ο νξγαληζκφο TFN έρεη πην πξαθηηθή εκπεηξία κε ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε Γηα Βίνπ 

Μάζεζε, ε νπνία παξέρεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα λα δηαζθαιίζεη φηη νη Βνχιγαξνη 



πνιίηεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε κηα λέα παγθφζκηα νηθνλνκία βαζηζκέλε ζηε 

γλψζε. Ζ ζηξαηεγηθή απνζθνπεί ζηελ ελνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ φισλ ησλ ζεζκψλ θαη 

ησλ πνιηηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βνπιγαξίαο φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Ο 

νξγαληζκφο TFN πξνσζεί ηε ζηξαηεγηθή ζηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, κε ζηφρν ηελ 

παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο θαη ηε δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο κάζεζεο, παξέρνληαο 

ζπκβνπιέο θαη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηε δηα βίνπ κάζεζε ζηα ζρνιεία, ηα παλεπηζηήκηα θαη 

ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

 

United Societies of Balkans (USB), ΔΛΛΑΓΑ 
ην εζληθφ πιαίζην ηεο Διιάδαο δελ ππάξρεη θακία νινθιεξσκέλε επηθχξσζε ηεο κε 

ηππηθήο κάζεζεο ελψ δελ έρεη ζεζπηζηεί αθφκα έλα λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν λα βαζίδεηαη ζε 

θνηλέο αξρέο γηα ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ελειίθσλ. Δπηπιένλ, ζηε λνκνζεζία 

έρνπλ αλαπηπρζεί εξγαιεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ 

απνθηήζεθαλ κέζσ ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο. Δμαηηίαο απηνχ, ηα άηνκα πνπ κπνξεί λα έρνπλ 

απνθηήζεη αξθεηέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ 

αμηνιφγεζε ηεο πξνεγνχκελεο κάζεζήο ηνπο. 

Χζηφζν, νη φξνη ζηα ειιεληθά ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά θαη δελ έρνπλ ηνλ ίδην νξηζκφ 

ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο. Έηζη, γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ εμέιημε πνπ έρεη γίλεη ζηελ 

επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο ζηε ρψξα, είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί ην πψο 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη νξηζκνί ζηελ Διιάδα, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ νξηζκφ ηεο κε ηππηθήο 

κάζεζεο, πνπ παξέρεηαη απφ ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ 2012 γηα ηελ επηθχξσζε ηεο 

κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο. Ζ ιέμε πηζηνπνίεζε ζηα ειιεληθά ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά 

γηα δηάθνξεο δηαδηθαζίεο θαη έγγξαθα εζληθήο πνιηηηθήο πνπ κπνξνχλ λα ηεθκεξηψλνπλ φηη ε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία έιαβε ρψξα, αιιά δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή εθηίκεζε απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθήο Καζνδήγεζεο 

(ΔΟΠΠΔΠ) είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο 

(ρξεζηκνπνηψληαο ζηα ειιεληθά ηηο ιέμεηο «επηθχξσζε» ή «εγθπξνπνίεζε» αληί γηα 

πηζηνπνίεζε) θαη έρεη ηελ εμνπζία λα πηζηνπνηεί ην πεξηερφκελν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κε 

ηππηθήο κάζεζεο. 

Χο νξγαληζκφο, ε United Societies of Balkans ζπλεξγάδεηαη θαζεκεξηλά κε ηνπο ληφπηνπο 

λένπο ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά εξγαιεία κε ηππηθήο κάζεζεο. Οη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη βαζίδνληαη ζηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο πνπ έρεη ζέζεη ε ΔΔ ζρεηηθά κε ηε κε 

ηππηθή εθπαίδεπζε θαη κάζεζε. Καηά ηε δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχληαη, ζην 

πιαίζην Erasmus + θαη ESC, ν νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ην Youthpass σο ηελ θχξηα 

πηζηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη ζπκκεηέρνληεο. Καηά 

πξνηίκεζε, κηα εζληθή πηζηνπνίεζε ζα ήηαλ ε θαιχηεξε, πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ ζηνπο λένπο 

έγγξαθα πνπ επηθπξψλνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εζληθή 

αγνξά εξγαζίαο. 

χκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ, είλαη πξνθαλέο φηη ην ειιεληθφ πιαίζην ζηεξείηαη ηεο 

αλαγλψξηζεο ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο σο κεζφδνπ κάζεζεο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρεη 

θαηαβάιεη ε ΔΔ επηζεκαίλνληαο επαλεηιεκκέλα ηε ζεκαζία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, θαη 

ηδηαίηεξα ηεο NFL. Οη  ελδηαθεξφκελνη ζε εζληθφ επίπεδν πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ φηη ε κε 

ηππηθή κάζεζε είλαη κηα πηπρή ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, αιιά φρη κφλν απηφ. 

Δίλαη ε αμία ηεο θαζνδήγεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα πιαίζηα ηεο δηά βίνπ κάζεζεο. Καζψο ε 

ΔΔ ρξεζηκνπνηεί ην Youthpass γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά 



ηε δηάξθεηα κηαο δξαζηεξηφηεηαο NLF, ε ειιεληθή λνκνζεζία πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα επηθπξψλεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηα 

άηνκα θαη λα ηηο θαηαζηήζεη αλαγλσξίζηκεο. 

TDM 2000, ΗΣΑΛΗΑ 
ηελ Ηηαιία δελ ππάξρεη ζαθήο λφκνο γηα ηε κε ηππηθή κάζεζε. Τπάξρεη έλαο νξηζκφο ηεο 

ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο ζηνλ λφκν 92/2012, ν νπνίνο είλαη κηα 

κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εξγαζίαο. Με απηφ μεθίλεζε επίζεο ηε δηαδηθαζία γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο Δζληθνχ πζηήκαηνο Πξνζφλησλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ πνπ 

απνθηήζεθαλ έμσ απφ ην ζρνιείν. Όπσο ζπκβαίλεη ζπρλά ζην ηηαιηθφ ζχζηεκα, απηφ έπξεπε 

λα κεηαθξαζηεί ζε δηαθνξεηηθά πεξηθεξεηαθά πξσηφθνιια, ηα νπνία ζπρλά είλαη 

δηαθνξεηηθά. Απηφ νδεγεί ζε ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα σο πξνο ην πψο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 

θαη αλ ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ή ρεηξφηεξα ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, αιιά γεληθά, δελ νδεγεί 

ζε καδηθή νινθιεξσκέλε ρξήζε απφ ηνπο ρξήζηεο. 

ε γεληθέο γξακκέο, δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα 

ηεο λενιαίαο (youth work) θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε λενιαία (youth worker), 

αιιά ππάξρνπλ πνιιά άιια ζηνηρεία θαη νξηζκνί πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ λφκν. πλνιηθά, ην 

ζχζηεκα ζα ρξεηαδφηαλ κηα κεγάιε κεηαξξχζκηζε ζε απηφ ην ζέκα, ην νπνίν κέρξη ηψξα δελ 

έρεη γίλεη. 

Ζ νξγάλσζε TDM 2000 δελ ρξεζηκνπνηεί Νφκν / ηξαηεγηθέο γηα ηε κε ηππηθή κάζεζε, 

θαζψο απηά δελ αλαγλσξίδνληαη πξαγκαηηθά απφ ην επξχ θνηλφ, ίζσο κφλν απφ νξηζκέλα 

δεκφζηα γξαθεία. Ζ εξγαζία ζηα πιαίζηα ησλ ηθαλνηήησλ πνπ νξίδεη ε ΔΔ θαη ε παξνρή 

ζηνπο λένπο εξγαιείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα ηηο 

εμεγήζνπλ θαη λα ηηο «πνπιήζνπλ» ππήξμαλ πνιχ πην παξαγσγηθέο θαη ρξήζηκεο. Ζ ήδε 

ππάξρνπζα λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε δελ δηεπθνιχλεη ηε δνπιεηά καο. 

Γελ επεξεάδεηαη θαζφινπ απφ ην ηζρχνλ εζληθφ ζχζηεκα, αιιά πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

θνηλσληθή αλαγλψξηζε πνπ έρεη ε κε ηππηθή θαη άηππε κάζεζε. Δάλ ππήξρε έλαο ζαθψο 

δνκεκέλνο λφκνο / ζηξαηεγηθή, ζίγνπξα ζα κπνξνχζακε λα ηνλ ελζσκαηψζνπκε ζηε δνπιεηά 

καο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνπκε. 

Πξέπεη λα εξγαζηνχκε πνιχ γηα λα έρνπκε θαιχηεξε αλαγλψξηζε ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο 

απφ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή άπνςε. Έρεη αιιάμεη πνιχ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, 

αιιά ην πνιηηηθφ επίπεδν δελ επαξθεί αθφκε γηα λα παξέρεη έλα ζαθέο πιαίζην, έηζη ψζηε ε 

κε ηππηθή κάζεζε θαη νη ηθαλφηεηεο πνπ απνθηψληαη έμσ απφ ην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα λα αλαγλσξίδνληαη ζαθψο απφ ηελ θνηλσλία ζε πνιιαπιά επίπεδα. 

 

Κέληξν Γηπισκαηίαο ηνπ Κνζόβνπ, Κόζνβν 
Φάμακε αλ ζα κπνξνχζακε λα βξνχκε κηα αλαθνξά γηα ηε κε ηππηθή κάζεζε ζην Κφζνβν, 

αιιά φζν αλαδεηήζακε, δελ κπνξέζακε λα βξνχκε ηίπνηα. Γλσξίδνπκε, φκσο, φηη ην 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ Νενιαίαο θαη Αζιεηηζκνχ, ζην ηκήκα λενιαίαο έρεη απηνχο ηνπο 

ζηφρνπο γηα ηελ άηππε εθπαίδεπζε: 

1. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ εγεζίαο ησλ λέσλ κέζσ ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

2. Αλαγλψξηζε ηεο θνηλσληθήο θαη ζεζκηθήο πηζηνπνίεζεο ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

3. Τπνζηήξημε γηα Κέληξα Νενιαίαο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε. 

4. Δλζάξξπλζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ εζεινληηθήο εξγαζίαο θαη 

αληαιιαγψλ λέσλ ζην εμσηεξηθφ. 

5. Αλάπηπμε νξγαλσηηθψλ θαη δηεπζπληηθψλ ηθαλνηήησλ ηεο λενιαίαο. 



Ζ ζηξαηεγηθή ηνπο είλαη: 

 Αλάπηπμε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ ίδξπζε θαη ππνζηήξημε Κέληξσλ 

Νενιαίαο / Δπαγγεικαηηθψλ Κέληξσλ καδί κε Γήκνπο θαη άιινπο εηαίξνπο. 

 Παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ηνπο εγέηεο ησλ Κέληξσλ Νενιαίαο / 

Δπαγγεικαηηθψλ Κέληξσλ. 

 Γηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ θαηαζθελψζεσλ λενιαίαο θαη ηεο κεζνδνινγίαο 

εθαξκνγήο ηνπο: Βησζηκφηεηα ησλ Κέληξσλ Νενιαίαο / Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη δηθηχσζή ηνπο. 

 Παξνρή καζεκάησλ, θαηάξηηζεο γηα λεαξά ζηειέρε, δεκνηηθέο δηεπζχλζεηο θαη ΜΚΟ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο ζην Κφζνβν. 

 Αλάπηπμε ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

Asocijacija za demokratski luckitet - ZID (ADP-ZID), ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟ 
Γπζηπρψο, ν λφκνο γηα ηε κε ηππηθή κάζεζε δελ ππάξρεη αθφκε ζηε ρψξα καο, αιιά ππάξρεη 

έλαο λφκνο γηα ηε λενιαία, θαζψο θαη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηε λενιαία γηα ηελ πεξίνδν 2017-

2021. Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηε λενιαία θαζνξίδεη 6 βαζηθά ζεκεία. Απηφ πνπ ππάξρεη ζήκεξα 

είλαη ν λένο λφκνο γηα ηνλ εζεινληηζκφ, ν νπνίνο δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί. Καηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο, ζπγθξνηήζεθε νκάδα εξγαζίαο γηα λα επεμεξγαζηεί ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

λφκνπ πεξί εζεινληηζκνχ. Ο πθηζηάκελνο λφκνο γηα ηνλ εζεινληηζκφ δελ αλαγλσξίδεη ηνλ 

εζεινληηζκφ εάλ ε δξαζηεξηφηεηα εθηειείηαη κε ηελ ειεχζεξε βνχιεζε θάπνηνπ, αιιά 

αλαγλσξίδεηαη σο κηα κνξθή εξγαζηαθήο πξαθηηθήο. 

Ο νξγαληζκφο ADP-Zid αζρνιείηαη κε λένπο απφ ηελ ίδξπζή ηνπ. Φπζηθά, εξγαδφκαζηαλ 

ζχκθσλα κε ηε ηξαηεγηθή γηα ηε Νενιαία φηαλ ήηαλ δπλαηφ, αιιά θάζε κέξα εμεηάδνπκε ηε 

δνπιεηά καο γηα λα είκαζηε ελεξγνί θαη ελεκεξσκέλνη ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο. Όζνλ αθνξά ην λφκν γηα ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε, πξέπεη λα πνχκε φηη απηφ 

είλαη ην κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα. 

Ο νξγαληζκφο ADP-Zid πηζηεχεη φηη θάζε ρψξα πνπ έρεη λένπο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη φινπο 

ηνπο απαξαίηεηνπο λφκνπο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία ζηε ρψξα. Μφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα ππάξμεη κεγάιε 

ζπκβνιή, θαζψο θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο επθαηξηψλ γηα ηνπο λένπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζπκκεηάζρνπλ νη λένη ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ λφκνπ γηα ηε 

κε ηππηθή κάζεζε, επεηδή είλαη νη θπξηφηεξνη ρξήζηεο απηνχ ηνπ ηξφπνπ κάζεζεο θαη 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ. 

 

 

Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθνύ Γηαιόγνπ, ΒΟΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
Ζ κφλε ζηξαηεγηθή πνπ αλαθέξεη ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε ζηε Βφξεηα Μαθεδνλία είλαη ε 

Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε Νενιαία (2016-2025). Γηα λα είκαζηε πην αθξηβείο, ζε απηή ηε 

ζηξαηεγηθή σο έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ζεσξείηαη: «ε πξνζαξκνγή ηνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηε θχζε ηνπ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη κέζσ 

ηεο επξείαο εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ ηεο ΔΔ».  

Αξθεηά κέηξα αλαθέξνληαη ζηνλ ζηφρν απηφ: 



1. Δπέθηαζε ησλ θξηηεξίσλ γηα ηνπο θξαηηθνχο δηαπηζηεπκέλνπο πάξνρνπο κε 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ εθαξκνγή ησλ επξσπατθψλ ζπζηάζεσλ θαη 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε δηαπίζηεπζε ηεο κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηνκέα ηεο λενιαίαο. 

2. Γηαπίζηεπζε νξγαλψζεσλ λενιαίαο θαη άιισλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ πνπ παξέρνπλ κε ηππηθή εθπαίδεπζε. 

3. Αλαγλψξηζε, ζπγθξηζηκφηεηα θαη κεηαθνξά δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ κε ηε ρξήζε 

κεραληζκψλ παξφκνησλ κε ην Europass. 

4. Σαθηηθή έξεπλα γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή επίδξαζε ηεο κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

5. Τπνζηήξημε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξάδνζε ηεο κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

6. Πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο έλλνηαο ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο κεηαμχ άιισλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ηδίσο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ  

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ. 

 

Γελ ππάξρεη λφκνο πνπ λα νξίδεη ηε κε ηππηθή κάζεζε ζηε ρψξα καο. Ο (πξφζθαηα 

ζεζπηζκέλνο) λφκνο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ θαη ηηο πνιηηηθέο γηα ηνπο λένπο αλαθέξεη ηε 

κε ηππηθή εθπαίδεπζε, ελ κέξεη, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο (youth 

worker) - ν νξηζκφο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο αλαθέξεη φηη 

ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ λέσλ κέζσ ηεο κε ηππηθήο θαη 

άηππεο κάζεζεο. 

Γπζηπρψο, ν νξγαληζκφο καο δελ ρξεζηκνπνηεί ηε ζηξαηεγηθή ζηελ θαζεκεξηλή καο εξγαζία. 

Ζ ζηξαηεγηθή καο δίλεη κφλν νδεγίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο, αιιά δελ 

δηεπθνιχλεη ηε δνπιεηά καο. 

Θα ζέιακε λα ηνλίζνπκε φηη δελ ππάξρεη λφκνο ή ζηξαηεγηθή πνπ λα νξίδεη ηε κε ηππηθή 

κάζεζε ζηε Βφξεηα Μαθεδνλία. Χζηφζν, εάλ είρακε έλαλ ηέηνην λφκν, θαη ζίγνπξα 

ρξεηαδφκαζηε έλαλ, ζα ππήξραλ πνιιά πιενλεθηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ηα πηζηνπνηεηηθά 

αθελφο θαη νη δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο αθεηέξνπ, πνπ απνθηψληαη κέζσ κε ηππηθψλ 

καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ζα αλαγλσξηζηνχλ θαη ζα επηθπξσζνχλ, φπσο θαη ζηηο επίζεκεο 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Θα καο δψζεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Δπηπιένλ, νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κε ηππηθή κάζεζε 

ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδπαζηνχλ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. Δάλ ε επειημία επηηξαπεί ζηελ 

επίζεκε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, απηφ ζα θέξεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

Δίλαη βέβαην φηη απαηηείηαη έλαο εληειψο λένο λφκνο πνπ ζα θαιχπηεη ιεπηνκεξψο ηε κε 

ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα έρνπκε έλαλ ηέηνην 

λφκν, έηζη ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε κηα πην δνκεκέλε πξνζέγγηζε, ζα κπνξνχζακε λα 

αλαγλσξηζηνχκε, λα επηθπξσζνχκε, λα έρνπκε ππνζηήξημε απφ ηελ Κπβέξλεζε θ.ιπ. 

 

ΜΚΟ Iuventa, ΔΡΒΗΑ 
Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο λφκνο πνπ λα αλαθέξεηαη κφλν ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε 

(NFE). ε δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε, ην λφκν γηα ηε λενιαία, 

ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε Νενιαία 2015-2025, ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε νξίδεηαη σο έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Ζ εξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο αλαγλσξίδεηαη 

ζην πιαίζην ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο, φπνπ ε αλαγλψξηζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ 

κέζσ απηήο ηεο εξγαζίαο ππνγξακκίδεηαη σο απαξαίηεηε γηα ηνπο λένπο. πγθεθξηκέλα, ε 

Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε Νενιαία αλαγλσξίδεη φηη νη ηθαλφηεηεο πνπ απνθηψληαη ζηε κε 



ηππηθή εθπαίδεπζε κέζσ ηεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο (youth work) είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ, επεηδή απηέο νη ηθαλφηεηεο είλαη αθξηβψο απηέο 

πνπ αλαδεηνχλ νη εξγνδφηεο. 

Με ηελ έγθξηζε ηνπ λφκνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο, αξ. 55/20), έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ζηε δεκηνπξγία 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο κάζεζεο πνπ απνθηήζεθε κέζσ ηεο κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο. 

Σν κφλν πξφβιεκα είλαη φηη ν λφκνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ δελ αλαγλσξίδεη ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, ηα νπνία 

δελ απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνζφλησλ ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

Ζ εζληθή έλσζε εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο ηδξχζεθε ην 2009, σο απνηέιεζκα 

κηαο πξσηνβνπιίαο νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηελ 

εξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Αλαγλψξηζαλ ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ 

πξνγξακκάησλ εξγαζίαο γηα ηνπο λένπο, ηελ αλάγθε ηππνπνίεζεο, επαγγεικαηηζκνχ θαη 

αλαγλψξηζεο ηεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο λένπο, ηδξχκαηα 

πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηε λενιαία, ην θξάηνο θαη ηελ θνηλσλία ζπλνιηθά. 

 

Σα θχξηα επηηεχγκαηά ηνπο: 

● Αλαπηχρζεθαλ 3 επαγγεικαηηθά πξφηππα ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο («Youth Leader» -

Ζγέηεο/ηδα λενιαίαο, «Youth Worker» -Δξγαδφκελνο/ε ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη 

«Specialist for Youth Work and Policy» -Δηδηθφο/ή γηα ηελ εξγαζία θαη ηελ πνιηηηθή ζηνλ 

ηνκέα ηεο λενιαίαο). 

● πκκεηνρή ζηελ βαζηθή νκάδα εξγαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λφκνπ γηα ηε λενιαία ζηε 

εξβία, φπνπ βξήθε ηε ζέζε ηνπ ν νξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο (Youth 

Work). 

● Αλαπηχρζεθαλ πξφηππα γηα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο γηα λένπο θαη αλαπηχρζεθε ν 

κεραληζκφο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

● Κψδηθαο δενληνινγίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, πνπ αλαπηχρζεθε 

θαη ππνγξάθεθε απφ φια ηα κέιε. Ηδξχζεθε ην πκβνχιην Γενληνινγηθψλ Θεκάησλ. 

● Αλαπηχρζεθαλ κε ηππηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο εγέηεο λενιαίαο θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. 

● Μεραληζκφο γηα ηελ επηθχξσζε ησλ πξνεγνπκέλσο επηηεπρζέλησλ ηθαλνηήησλ κέζσ ηεο 

εξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. 

Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2019 ε εξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο αλαγλσξίδεηαη επίζεκα σο 

επάγγεικα ζηε εξβία. Αλαγλσξίδνληαο ην επάγγεικα, ε εξγαζία απνθηά αμία, κπνξεί λα 

αλαγλσξηζηεί θαη λα εθαξκνζηεί επξχηεξα απφ ηα ζρεηηθά ηδξχκαηα, θάηη πνπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηελ αλάπηπμε νξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. 

 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPDNM), 

ΛΟΒΔΝΗΑ 
ηε ινβελία, έρνπκε αξθεηέο πξάμεηο, κλεκφληα θαη ζηξαηεγηθέο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

Σν 2000, ην πξψην κέηξν πνπ έθεξε ζηελ πξάμε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε κε 



ηππηθψλ θαη άηππσλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ ήηαλ ε θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο 

επαιήζεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ εζληθψλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. Με απηή ηελ 

απνδνρή, πνιιά άηνκα έιαβαλ πηζηνπνηεηηθά κε ηα νπνία κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε. ηελ θαζεκεξηλή κνπ δνπιεηά, ππάξρνπλ πνιιά 

πξάγκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε, θαη κέζσ απηήο, κε ηε ζηξαηεγηθή 

θαη ηνπο λφκνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ νξγαληζκφ DRPDNM, έρνπκε εθπαίδεπζε γηα κειινληηθνχο 

εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, νη νπνίνη - αθνχ ηειεηψζνπλ κε ηε ζεσξεηηθή θαη 

πξαθηηθή κάζεζε - ιακβάλνπλ ην πηζηνπνηεηηθφ θαη κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ ηα πξνζφληα 

ζην βηνγξαθηθφ ηνπο, επεηδή αλαγλσξίδνληαη επίζεκα απφ ηνπο ππαιιήινπο, θαη έηζη 

κπνξνχλ λα βξνπλ δνπιεηά ζε απηφλ ηνλ ηνκέα εξγαζίαο. Όια ηα πξφηδεθη γηα ηα νπνία είκαη 

ππεχζπλνο, ζρεηίδνληαη κε ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ παίξλνπλ 

κέξνο κφλν νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

αιιά θαη εγψ πξέπεη λα καζαίλσ γηα δηαθνξεηηθά ζέκαηα. 

Λφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε, ε δνπιεηά κνπ είλαη επθνιφηεξε, κε ηελ 

έλλνηα φηη κπνξψ λα βξσ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο επθνιφηεξα θαη 

ππάξρεη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ απφ άηνκα, εηδηθά λένπο, λα εκπιαθνχλ ζε δηαθνξεηηθά 

είδε δξαζηεξηνηήησλ θαη πξφηδεθη πνπ πξνζθέξνπκε. Γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ λα ιάβνπλ ηειηθά αλαγλψξηζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ε αλαγλψξηζε λα 

έρεη θάπνην λφεκα πέξα απφ ηνλ νξγαληζκφ καο. Απηφ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα 

ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε – ε αλαγλψξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

εθπαηδεχζεσλ, καζεκάησλ πνπ θάπνηνο παξαθνινχζεζε θαη απέθηεζε λέεο γλψζεηο. 

Δπίζεο, γηα ηνπο καζεηέο είλαη ππέξνρν λα ζπκκεηέρνπλ ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε, γηαηί δελ 

καζαίλνπλ κφλν ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο ζην νπνίν έρνπλ εγγξαθεί, αιιά θαη γηα 

ην πξαθηηθφ κέξνο θαη έηζη καζαίλνπλ εηο βάζνο. Δίλαη αξθεηά δηαθνξεηηθφ απφ ηελ ηππηθή 

εθπαίδεπζε φπνπ (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ θαη πξαθηηθά καζήκαηα), γηα λα 

πεξάζεη θάπνηνο ην κάζεκα, πξέπεη λα κάζεη θαη γηα πξάγκαηα ηα νπνία δελ ηνλ ελδηαθέξνπλ. 

Πξνο ην παξφλ, ην κφλν κεηνλέθηεκα πνπ βιέπσ είλαη φηη δελ είλαη φιεο νη θαηαξηίζεηο θαη ηα 

καζήκαηα πηζηνπνηεκέλα κε / ή σο κέξνο ησλ εζληθψλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. 

Γηαθνξεηηθά, θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ γλψκε, ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

γηα θάζε άηνκν, επεηδή καζαίλεη πνιιά ζπκκεηέρνληαο ζε καζήκαηα πάλσ ζε ζέκαηα πνπ 

ηνλ/ηελ ελδηαθέξνπλ, γλσξίδεη λέα άηνκα, δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληέο ηνπ/ηεο θαη ζην ηέινο 

βιέπεη ηνλ θφζκν δηαθνξεηηθά, αθνχ αλαπηχζζεηαη ζε πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ 

επίπεδν. Μεξηθέο θνξέο, ε ζπκκεηνρή ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ε ιήςε πηζηνπνηεηηθνχ 

κπνξεί λα είλαη ν ιφγνο πνπ θάπνηνο ζα ζαο δψζεη ηε δνπιεηά πνπ νλεηξεπηήθαηε -θαη εγψ 

είκαη ην ηέιεην παξάδεηγκα γηα απηφ. 

 

Turk Girisim ve Is Dunyasi Konfederasyonu, ΣΟΤΡΚΗΑ 
«Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε νξίδεηαη ζηνλ Δζληθφ Βαζηθφ Νφκν Δθπαίδεπζεο αξ. 1739 (1739 

sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu) πεξηιακβάλεη θάζε ηχπν εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ 

ηα άηνκα ζα ρξεηάδνληαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Ο πξναλαθεξζείο λφκνο 

επηηξέπεη ζε φια ηα ηδησηηθά θαη δεκφζηα ηδξχκαηα λα παξέρνπλ κε ηππηθή εθπαίδεπζε ππφ 

ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Δπηπιένλ, ν λφκνο γηα ηα ηδξχκαηα κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο (Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği) θαιχπηεη δξαζηεξηφηεηεο ίδξπζεο, 

δηνίθεζεο, εθπαίδεπζεο, δηαβνχιεπζεο, επνπηείαο θαη ζπληνληζκνχ φισλ ησλ καζεκάησλ 

πνπ ζα αλνίμνπλ κε ηελ έγθξηζε ησλ Κέληξσλ Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο ή ζε ζπλεξγαζία κε 

Κέληξα Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηα Δπηκειεηήξηα Δθπαίδεπζεο ή νπνηνδήπνηε άιιν 



ίδξπκα εθηφο ησλ ηδξπκάησλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο. Οη ππεξεζίεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο 

ξπζκίδνληαη ζε ηξεηο θχξηεο ελφηεηεο σο καζήκαηα παηδείαο, επαγγεικαηηθή θαη ηερληθή 

εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά καζήκαηα. Ζ νκάδα-ζηφρνο πεξηιακβάλεη άηνκα 

πνπ δελ πέξαζαλ πνηέ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε νπνηνδήπνηε 

επίπεδν απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ή άηνκα πνπ έρνπλ ήδε βγεη απφ ην ζχζηεκα. Σν ίδξπκα πνπ 

εθαξκφδεη πην έληνλα ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε ζην θνηλφ είλαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

Γεδνκέλνπ φηη φια απηά ηα καζήκαηα ρσξίδνληαη ζε ελφηεηεο, νη ζπκκεηέρνληεο, εάλ 

πεξάζνπλ ηηο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο, ιακβάλνπλ έλα πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη 

εγθξηζεί απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη ηζρχεη ζε ηδησηηθά θαη δεκφζηα ηδξχκαηα ζε 

νιφθιεξε ηελ Σνπξθία». 

Έρνπκε έκπεηξνπο ππαιιήινπο θαη εζεινληέο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, νπφηε πξνζπαζνχκε λα 

ελζαξξχλνπκε ηνπο λένπο ρξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο κεζφδνπο ζηελ εθπαίδεπζε, έηζη ψζηε 

νη δξαζηεξηφηεηέο καο λα είλαη πην κφληκεο. Φξνληίδνπκε λα ρξεζηκνπνηνχκε κε ηππηθέο 

ηερληθέο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ζε ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα, φπνπ λένη είλαη 

κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Ζ παξαπάλσ λνκνζεζία εληζρχεη ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη καο επηηξέπεη λα νινθιεξψζνπκε 

ηηο εξγαζίεο γξεγνξφηεξα θαη θαιχηεξα. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζε έλα πξφηδεθη κε βάζε ηε κε ηππηθή κάζεζε, βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπο λα επηθνηλσλνχλ, λα αλαξσηηνχληαη θαη λα εθθξάδνληαη. Σνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

είλαη ελεξγνί θαη ζπκκεηνρηθνί παξά ζηαηηθνί ή παζεηηθνί. Δπίζεο ηα άηνκα απνθηνχλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα ελεξγνχλ καδί κε ηελ νκάδα. Ο Bahadır Ülgen, έλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο ηνπ 

έξγνπ «Νένη Πξεζβεπηέο ηεο Με Σππηθήο Μάζεζεο», αλέθεξε: «Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο 

έλλνηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ εθπαίδεπζε ζε ΜΚΟ. Ζ βησκαηηθή κάζεζε είλαη κία 

απφ απηέο, επεηδή επηηξέπεη ζην άηνκν λα κάζεη κέζσ ηεο εκπεηξίαο. Απηφ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα κέλα. Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ, ππάξρνπλ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο κε κεζφδνπο 

παηρληδηνχ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. Ζ κέζνδνο ηνπ «Gamification» είλαη ζεκαληηθή θαη, 

πηζηεχσ, ζα κεηαθεξζεί ζηαδηαθά ζην ςεθηαθφ επίπεδν. Σν είδακε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξαλατνχ. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη απηφ πνπ παξέρνπκε ζηνπο λένπο. 

Τπνζηεξίδνπκε ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα κεηαμχ ησλ λέσλ ρξεζηκνπνηψληαο κε ηππηθέο 

κεζφδνπο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο ζηεξίδνπκε γηα λα γίλνπλ επηρεηξεκαηίεο. Οη λένη 

νινθιεξψλνπλ ηελ επίζεκε εθπαίδεπζή ηνπο θαη ην παλεπηζηήκην, αιιά απηφ πνπ ηνπο θάλεη 

λα μερσξίδνπλ είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ΜΚΟ, ε εζεινληηθή επαηζζεηνπνίεζε, νη 

επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο». 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ν λφκνο πεξί κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο δηεπθνιχλεη ηε 

δνπιεηά θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο, θαη νη λένη κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ην πφζν ζεκαληηθή 

είλαη γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. 

ηελ Σνπξθία δελ ππάξρεη ηεξαξρηθή ηάμε ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, 

άηνκα φισλ ησλ ειηθηψλ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο κέζσ ηεο επξείαο 

εθπαίδεπζεο. ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε, δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζην ρψξν. Όινη  

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ εκπεηξία ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα θαη λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο. Δίλαη, επίζεο, πνιχ απνηειεζκαηηθή ζηε αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο. 

Χζηφζν, νη κε ηππηθέο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο ζηε ρψξα καο βαζίδνληαη θπξίσο ζηε δηά βίνπ 

κάζεζε. Με άιια ιφγηα, ε ρεηξνηερλία επηηξέπεη ζηηο γπλαίθεο λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο 

ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ έλα επάγγεικα. Δπνκέλσο, κηα κε ηππηθή κέζνδνο εθπαίδεπζεο, 

φπσο θαηαλνείηαη ζηελ Δπξψπε θαη ζηα Βαιθάληα, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην ζχληαγκα. Ο 

θχξηνο ζθνπφο είλαη ε εηζαγσγή θαη ε ελζάξξπλζε απηήο ηεο κε ηππηθήο κεζφδνπ κάζεζεο. 



Μφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν, νη λένη κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο κε ηππηθέο 

κεζφδνπο κάζεζεο θαη λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο. 

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία απηψλ ησλ έξγσλ θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηνπ 

εζεινληηζκνχ ζε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Χζηφζν, κεξηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε εζεινληηθά 

πξφηδεθη κφλν γηα λα ην ζπκπεξηιάβνπλ ζην βηνγξαθηθφ ηνπο, θαη φρη γηα λα αιιάμνπλ θάηη. 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο πξέπεη λα απνζαθεληζηεί ζηνπο λένπο. Δπίζεο, νη 

πεξηζζφηεξνη δελ μέξνπλ ηη είλαη ε κε ηππηθή κάζεζε, αθφκε θη αλ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα 

πξφηδεθη ή εξγάδνληαη ζε κηα δνπιεηά ζρεηηθή κε απηφ. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κε 

ηππηθή κάζεζε πξέπεη λα δηεπξπλζεί. 

 

ΤΝΟΦΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ: ΝΔΟΗ ΠΡΔΒΔΤΣΔ 

ΣΖ ΜΖ ΣΤΠΗΚΖ ΜΑΘΖΖ (YAMNFL)  
Οη εξσηεζέληεο ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη λένη ειηθίαο 18 έσο 30 εηψλ, απφ 11 ρψξεο: 

Αιβαλία, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Βνπιγαξία, Διιάδα, Ηηαιία, Κφζνβν, Μαπξνβνχλην, Βφξεηα 

Μαθεδνλία, εξβία, ινβελία θαη Σνπξθία. Οη εξσηεζέληεο είλαη λένη πνπ είλαη καζεηέο, 

θνηηεηέο, εξγαδφκελνη, άλεξγνη, θαζψο θαη ρξήζηεο δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ γηα λένπο. 

Οη νξγαληζκνί πνπ ζπκκεηείραλ ζην έξγν επεζήκαλαλ φηη ζίγνπξα ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε 

ππνζηήξημε απφ ηελ θπβέξλεζε γηα πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λενιαία θαη φηη κφλν 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα ππάξμεη αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ 

πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο λένπο. Οη νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (ΟΚΠ) είλαη πνιχ 

αθνζησκέλεο, εξγάδνληαη ζθιεξά γηα ηνπο λένπο θαη ρξεηάδνληαη κεγάιε ππνζηήξημε απφ ηελ 

θπβέξλεζε, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο αλεκπφδηζηα. 

Ζ παλδεκία ηνπ COVID 19 καο έδεημε φηη φινη πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχκε ζε θαηαζηάζεηο 

θξίζεο, έηζη νη ΟΚΠ πξνζπάζεζαλ λα απαζρνιήζνπλ ηνπο λένπο κέζσ δηαθφξσλ 

δηαδηθηπαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα θαηαπνιεκήζνπλ ην αίζζεκα ηνπ άγρνπο. 

Αθνινπζνχλ απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

επηζεκαλζεί φηη ην εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο COVID 

θαη επραξηζηνχκε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ απάληεζε ησλ 

εξσηήζεσλ φζν ην δπλαηφλ πην ζπλνπηηθά. 

πλνιηθά 902 εξσηεζέληεο απάληεζαλ ζηελ έξεπλα. 

α) Έρεηε αθνύζεη πνηέ γηα ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε; Δάλ λαη, ηη είλαη ε κε ηππηθή 

εθπαίδεπζε γηα εζάο; 

ηελ Αιβαλία, ε έλλνηα ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο είλαη γλσζηή ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

εξσηεζέληεο. Γηα απηνχο, είλαη κάζεζε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, κέζσ δηαθφξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη εθηφο ηνπ επίζεκνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Όηαλ ιέκε «έμππλνη απφ ην δξφκν», ελλννχκε ηα άηνκα πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη γλψζεηο 

κέζσ ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, κέζσ ηεο εθκάζεζεο λέσλ δεμηνηήησλ θαη ηεο απφθηεζεο 

λέσλ ηθαλνηήησλ. Μαζαίλνληαο κέζσ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη δηαθφξσλ άιισλ 

πξνγξακκάησλ, νη λένη ιακβάλνπλ έλα πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα απνδεηρζεί ζεκαληηθφ φηαλ ζα 

ςάμνπλ γηα δνπιεηά ή άιιε απαζρφιεζε. 

Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεηαη θπζηθά θαη απζφξκεηα ζηελ 

εξγαζία ή θαηά ηε δηάξθεηα άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. 

https://www.ldamostar.org/questionnaire-on-non-formal-learning-by-yamnfl/


Απηφο ν ηχπνο κάζεζεο δίλεη επίζεο έκθαζε ζηελ θνηλνηηθή κάζεζε θαη ρηίδεη αηνκηθέο 

ηθαλφηεηεο. 

ηελ Διιάδα, νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ αθνχζεη ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ νξίδνπλ σο 

ελαιιαθηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο εθηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έλαο πην 

εκπεηξηθφο ηξφπνο κάζεζεο πνπ δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο θαη πξνζπαζεί λα ηηο 

επεθηείλεη. Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε βνεζά ηα άηνκα λα αλαπηπρζνχλ πξνζσπηθά, λα 

αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη λα κάζνπλ βηψλνληαο εκπεηξίεο. 

Έλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο επεζήκαλε φηη έθαλε πξαθηηθή άζθεζε ζε κηα ΜΚΟ πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη σο επί ην πιείζηνλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

εθαξκνγή κε ηππηθψλ ηερληθψλ κάζεζεο. Ο αζθνχκελνο θαζνξίδεη ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε 

σο εζεινληηθή δξαζηεξηφηεηα αηφκσλ πνπ ζα ήζειαλ λα αλαπηχμνπλ λέεο ηθαλφηεηεο ζε 

ηνκείο πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο κέζα απφ βησκαηηθέο κεζνδνινγίεο κάζεζεο. 

Έλα κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ επεζήκαλε φηη γηα απηνχο ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε είλαη κηα 

επθαηξία γηα ηνπο λένπο λα εξγαζηνχλ καδί, λα ζπλεξγαζηνχλ, λα κνηξαζηνχλ ηδέεο, λα 

θάλνπλ δηάινγν θαη λα αληαιιάμνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ γηα απηνχο ην φηη απηφο ν ηχπνο κάζεζεο δελ 

είλαη ε ηππηθή εθπαίδεπζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ζρνιείν, αιιά κηα κνξθή εθπαίδεπζεο ε 

νπνία βαζίδεηαη ζηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, θαη νη ίδηνη κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε 

ηνπο. 

ηε εξβία, φινη νη εξσηεζέληεο έρνπλ αθνχζεη γηα ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ νξίδνπλ 

σο νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο αλάπηπμεο θάζε λένπ θαη σο ηελ πην πνιχηηκε πεγή κάζεζεο γηα ηε 

λενιαία. Μέζσ απηήο ηεο κνξθήο κάζεζεο, νη λένη γίλνληαη δεκηνπξγηθνί θαη θαηλνηφκνη. 

Οπζηαζηηθά απνηειεί κέξνο ηεο αλάπηπμεο θάζε λένπ, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο ηππηθέο κεζφδνπο 

εθπαίδεπζεο. Ζ αλαπαξαγσγή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα βηβιία αλαπηχζζεη 

κφλν έλα είδνο ηθαλνηήησλ, ελψ ε κάζεζε κε έλαλ άηππν ηξφπν δίλεη ζηνπο λένπο ηελ 

επθαηξία λα κάζνπλ κε δηαθνξεηηθνχο θαη ελδηαθέξνληεο ηξφπνπο.  

Μέζσ ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, νη λένη καζαίλνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ην 

δηθαίσκα ζηε δσή θαη ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, πξάγκαηα βαζηθά αιιά πνπ πνιινί λένη 

ζηεξνχληαη. Δπηπιένλ, ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε έρεη έλαλ πνιχ επξχηεξν ξφιν, καο δηδάζθεη 

λα είκαζηε αλεθηηθνί, καο δίλεη ηελ επθαηξία λα γλσξίδνπκε άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, 

βνεζά ζηελ εμάιεηςε πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ, θαη καο ραξίδεη πνιχηηκεο 

γλψζεηο. 

Ζ εθπαίδεπζε είλαη δνκεκέλε θαη πξνγξακκαηηζκέλε λα ιακβάλεη ρψξα έμσ απφ ην επίζεκν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί / εθπαηδεπηέο / εγέηεο θαζνδεγνχλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κέζσ κηαο ζπγθεθξηκέλεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Οη κέζνδνη, ηα εξγαιεία θαη νη πξνζεγγίζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη βαζίδνληαη ζηε ζπκκεηνρηθή, ελεξγή θαη κε επίθεληξν ηνπο καζεηέο 

κάζεζε, ζηελ έληαμε θαη πξνζβαζηκφηεηα, ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ θαη ζηελ 

νιηζηηθή ζέαζε ηνπ αηφκνπ. 

Οη λένη απφ ηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε νξίδνπλ ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε κε παξφκνην ηξφπν θαη 

νη πεξηζζφηεξνη επηζεκαίλνπλ φηη απηφο ν ηχπνο εθπαίδεπζεο γηα απηνχο είλαη κέξνο κηαο 

πξαθηηθήο εκπεηξίαο πνπ δελ κπνξεί λα απνθηεζεί παληνχ. Σελ πεξηγξάθνπλ ζαλ κηα πην 

απνηειεζκαηηθή κνξθή κάζεζεο, ε νπνία βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, θαη ε 

γλψζε πνπ απνθηάηαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ακέζσο. Οξίδεηαη, επίζεο, σο νπνηαδήπνηε 

εθπαίδεπζε εθηφο ησλ νξίσλ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, θαη ε νπνία είλαη πνιχ ζεκαληηθή. 



Ζ βνήζεηα ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, ε νξγάλσζε δηαθφξσλ δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ε 

πηνζέηεζε θνηλψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ην έξγν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο λενιαίαο 

απνηεινχλ κνξθέο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο λένπο απφ ηε Βνζλία. Ζ απφθηεζε 

ηθαλνηήησλ είλαη θάηη πνιχηηκν, θαη νξηζκέλνη εξσηεζέληεο επεζήκαλαλ φηη νη ηθαλφηεηεο 

πνπ απέθηεζαλ βνήζεζαλ ζηελ επηινγή θαη εγγξαθή ηνπο ζε κηα ζρνιή. 

Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη ε άηππε εθπαίδεπζε είλαη κηα δνκεκέλε εθπαίδεπζε 

κε πξνθαζνξηζκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ρξνληθή πεξίνδν πινπνίεζεο θαη ζπλεδξίεο 

ζηνλ ηνκέα πνπ θαιχπηεη. Ζ δηαθνξά απφ ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε είλαη φηη νη ηνπηθνί λφκνη 

δελ αλαγλσξίδνπλ ην δίπισκα πνπ απνθηάηαη σο επίζεκν πξνζφλ γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο. 

ηελ Ηηαιία, ε θαηάζηαζε είλαη θάπσο δηαθνξεηηθή θαη νη απφςεηο γηα ηε κε ηππηθή 

εθπαίδεπζε είλαη δηραζκέλεο. Έλα κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ άθνπζε γηα απηφλ ηνλ ηχπν 

κάζεζεο, ελψ ην άιιν δελ ην γλψξηδε. Όζνη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ έλλνηα ηεο κε ηππηθήο 

κάζεζεο ηελ νξίδνπλ σο έλαλ λέν ηξφπν κάζεζεο πέξα απφ ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο. Έλαο απφ 

ηνπο εξσηεζέληεο επεζήκαλε φηη ζπκκεηείρε ζε πνιιά πξφηδεθη Erasmus+ θαη φηη απηφ ηνπ 

πξφζθεξε πνιχηηκε εκπεηξία ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε, κέζσ ηεο νπνίαο απέθηεζε πνιιέο 

ηθαλφηεηεο. 

Έλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δήισζε φηη άθνπζε γηα ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε, αιιά δελ είρε 

πνηέ ζπκκεηάζρεη ή εκβαζχλεη ζε απηήλ. Καηά ηνλ ίδην, είλαη θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

δελ βαζίδεηαη ζηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, αιιά αθνξά φιεο ηηο εζεινληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ ε δηδαζθαιία δελ γίλεηαη ζπκβαηηθέο κεζφδνπο. 

Γηα ηνπο λένπο απφ ηε ινβελία, ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε είλαη έλαο ηχπνο εθπαίδεπζεο πνπ 

εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζην άηνκν θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Δίλαη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο 

φρη κφλν απνθηνχκε ηε γλψζε θαη ηελ ηερληθή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, αιιά 

αλαπηχζζνπκε ηελ επηκνλή, ηηο αμίεο θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο καο. Δίλαη έλα πεξηβάιινλ φπνπ 

κπνξνχλ λα είλαη δεκηνπξγηθνί θαη λα αλαθαιχςνπλ ηα ηαιέληα ηνπο. 

Δπίζεο, γηα λένπο απφ ηε ινβελία, ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε αληηπξνζσπεχεη ηε γλψζε πνπ 

θάπνηνο απνθαζίδεη ζπλεηδεηά λα απνθηήζεη θαη φρη απηή πνπ εθαξκφδεη ην ζχζηεκα. Ζ 

γλψζε παξακέλεη γηα πάληα, θάηη πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα κάζεη απ’ έμσ, αιιά καζαίλεηαη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο κέζσ ηνπ εζεινληηζκνχ θαη άιισλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ 

άηππε εθπαίδεπζε γηα απηνχο πεξηιακβάλεη δηάθνξεο δηεζλείο αληαιιαγέο, πξφζζεηα 

καζήκαηα, θαηαξηίζεηο, ζεκηλάξηα θαη ηαμίδηα. 

Οη λένη ζηε Βνπιγαξία αλαγλσξίδνπλ ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε σο κηα νιηζηηθή, πνιχρξσκε, 

πνιπεπίπεδε πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε, ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ αλάπηπμε. 

Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηνπ θαζηεξσκέλνπ, επίζεκνπ ζπζηήκαηνο αληηπξνζσπεχνπλ 

ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε. ε νξηζκέλα ζρνιεία ππάξρνπλ νκάδεο εζεινληψλ, νη νπνίεο κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο πξνζπαζνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο γηα λα ηνπο 

εμεγήζνπλ ηη είλαη ε άηππε εθπαίδεπζε θαη πφζν ζεκαληηθή είλαη. 

ηε Βνπιγαξία, ππνζηεξίδνπλ φηη ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε παξέρεηαη απφ ηδξχκαηα / 

νξγαληζκνχο πνπ δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη, ε κε ηππηθή 

εθπαίδεπζε δελ ππφθεηηαη ζηνπο θαλνληζκνχο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ επίζεκνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα βνεζήζεη ηα άηνκα λα 

αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο, λα απμήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο ή ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηέο, ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, ηελ ηθαλφηεηα γηα 

δεκφζην δηάινγν, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε. 



Οη λένη απφ ηε Βφξεηα Μαθεδνλία ιέλε φηη ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε είλαη εθπαίδεπζε εθηφο 

ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο, αλεμάξηεηε έξεπλα γηα νξηζκέλα ζέκαηα θ.ιπ. Ζ κε ηππηθή 

εθπαίδεπζε βαζίδεηαη ζε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο, πνπ δελ εθαξκφδνληαη ζε ζρνιεία ή 

παλεπηζηήκηα, θαη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ αηφκνπ. 

Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε είλαη κηα κνξθή δηα βίνπ κάζεζεο θαη έλαο ηξφπνο επέθηαζεο ηεο 

γλψζεο ζε ηνκείο πνπ ελδηαθέξνπλ θάπνηνλ πξαγκαηηθά. Οπνηαδήπνηε εθπαίδεπζε γηα ηελ 

θνηλνηηθή δσή, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε, ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

θχινπ ή νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα πνπ ζπάληα ζπδεηείηαη ζηελ επίζεκε εθπαίδεπζε είλαη κηα 

κνξθή κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο λένπο απφ ηε Βφξεηα Μαθεδνλία. 

Δπίζεο, ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε είλαη κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί κε 

ηππηθά εξγαιεία θαη κεζφδνπο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζρνιεία 

θαη ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ δελ πξνζθέξνληαη ζην επίζεκν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

ηελ Σνπξθία, ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε έρεη πηνζεηήζεη κηα ζηξαηεγηθή θαηά ηελ νπνία ε 

παξαθνινχζεζε απφ ηνπο καζεηέο δελ απαηηείηαη πιήξσο. Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε 

πεξηιακβάλεη νκαδηθή εξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Απνηειείηαη απφ κηα ζπιινγή 

εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην επίζεκν ζχζηεκα. Απμάλεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε ησλ λέσλ θαη πξνσζεί ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε. 

Έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ππνζηήξημε φηη έιαβε άηππε εθπαίδεπζε κέζσ πξνζσπηθψλ 

εκπεηξηψλ, φπσο ην λα είλαη ζε κηα ηαθηηθή εξγαζία 8 σξψλ ηελ εκέξα,  ζε κηα ζρέζε, ζε κηα 

νκάδα θίισλ, δψληαο ζε κηα πεληακειή νηθνγέλεηα θ.ιπ. Γηα απηφλ, ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε 

αληηπξνζσπεχεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληιεί θάηη απφ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα, είηε 

πξφθεηηαη γηα έλα κάζεκα πνπ πξέπεη λα κάζεη είηε γηα κηα γλψζε πνπ κπνξεί λα θεξδίζεη, 

αιιά απνθηάηαη κφλν κέζσ εκπεηξίαο, εθηφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

ην Κφζνβν, ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη, φπσο θαη ζε άιιεο ρψξεο, ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ζρνιείνπ. Υξεζηκνπνηείηαη ζπρλά θαηά ηελ 

νξγάλσζε δηάθνξσλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

θνηλφηεηα θαη ηνπο πνιίηεο ηεο. Αλαθέξεηαη επίζεο ζε δνκεκέλα πξνγξάκκαηα θαη 

δηαδηθαζίεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο εθπαίδεπζεο γηα λένπο, πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα 

βειηηψζνπλ έλα θάζκα δεμηνηήησλ εθηφο ηεο επίζεκεο εθπαίδεπζεο. 

Δπίζεο, ε κε ηππηθή κάζεζε πεξηιακβάλεη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο δνκεκέλεο κάζεζεο πνπ 

δελ έρνπλ επίπεδν πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, δηαπίζηεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο φπσο ζπκβαίλεη 

κε ηελ ηππηθή κάζεζε. 

ην Μαπξνβνχλην, ν φξνο κε ηππηθή εθπαίδεπζε είλαη πνιχ γλσζηφο θαη νη λένη ηνλ νξίδνπλ 

σο κηα άηππε κνξθή εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεηαη εθηφο ζρνιείνπ. Απηφ πνπ είλαη πνιχ 

ελδηαθέξνλ είλαη φηη ηα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αζρνιήζεθαλ ηδηαίηεξα κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο εζεινληηθψλ ζπιιφγσλ. 

Σν Τπνπξγείν Αζιεηηζκνχ θαη Νεφηεηαο ζπλέβαιε, επίζεο, κέζσ ηεο ζχληαμεο ηεο 

ηξαηεγηθήο γηα ηε Νενιαία 2017-2020, ζηε ζπλέρεηα ηνπ Νφκνπ γηα ηε Νενιαία, θαζψο θαη 

ησλ ζρεδίσλ πνπ ππνζηεξίδεη θάζε ρξφλν, κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρεη θεθάιαηα γηα πξφηδεθη 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λενιαία. 

β) Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμύ ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο; 

 Οη λένη απφ ηελ Αιβαλία επηζεκαίλνπλ φηη γλσξίδνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο κε ηππηθήο θαη 

ηεο άηππεο κάζεζεο θαη φινη ηελ νξίδνπλ σο έλα είδνο δνκεκέλεο κάζεζεο πνπ εθηειείηαη 

πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Γηα παξάδεηγκα, πεξηιακβάλεη θαηάξηηζε, εξγαζηήξηα, 



ζεκηλάξηα θ.ιπ. Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε δελ νξίδεηαη σο επίζεκε ή αλεπίζεκε, είλαη κηα 

γλψζε πνπ απνθηάηαη κέζσ βηβιίσλ, θνηλσληθψλ κέζσλ ή ςεθηαθψλ κέζσλ. 

ηελ Διιάδα ηα πξάγκαηα είλαη ιίγν δηαθνξεηηθά. Έλαο κεγάινο αξηζκφο εξσηεζέλησλ δελ 

γλψξηδε γηα ηελ άηππε κάζεζε. Όινη επηθεληξψζεθαλ ζην λα δηεπθξηλίζνπλ ηη είλαη ε κε 

ηππηθή κάζεζε γηα απηνχο θαη πψο απνθηάηαη. Σφληζαλ φηη ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε απαηηεί 

επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε, θαζνξηζκφ ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ησλ δνκεκέλσλ 

κεζνδνινγηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο. Ζ άηππε κάζεζε έξρεηαη κε ηελ 

παξαηήξεζε θαη ηε ζθέςε ζρεδφλ φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο δσήο, επεζήκαλε έλαο αξηζκφο 

εξσηεζέλησλ, θαη δήισζε φηη ε άηππε κάζεζε ζπκβαίλεη ζε ζηηγκέο πνπ καζαίλνπκε απφ ηηο 

θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο ηεο δσήο. 

ηε εξβία, νη λένη ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηάμε θαη δνκή φζνλ αθνξά 

ηε κε ηππηθή κάζεζε, ελψ ε άηππε είλαη πεξηζζφηεξν κηα εκπεηξία ειεχζεξεο κάζεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απιψο ζπκκεηέρνληαο ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο δσήο, θαηαζηάζεηο ή 

αιιεινεπηδξψληαο κε αλζξψπνπο θαη πξάγκαηα πνπ έρνπλ ζεκαζία θαη πξνθαινχλ ην 

ελδηαθέξνλ καο γηα κάζεζε. 

Γηα ηνπο λένπο ζηε Βνζλία, ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε δηαθέξεη απφ ηελ άηππε εθπαίδεπζε, 

δηφηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε άηππε εθπαίδεπζε δελ είλαη ζπλεηδεηή / εζθεκκέλε 

κάζεζε, θαη πεξηγξάθεηαη σο κε ζπζηεκαηηθή κάζεζε ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε απνθηάηαη κέζσ δηαδηθηπαθψλ ή δσληαλψλ ζεκηλαξίσλ, 

εθπαηδεχζεσλ θαη καζεκάησλ, ελψ ε άηππε κάζεζε είλαη απηφ πνπ καζαίλνπκε ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή, φπσο νη ηξφπνη, ε δηαθνξά κεηαμχ θαινχ ή θαθνχ, ε εζληθή ηαπηφηεηα θ.ιπ. 

ηελ Ηηαιία, ε θαηάζηαζε είλαη παξφκνηα. Οη λένη εμηζψλνπλ ηελ άηππε κε ηε κε ηππηθή 

εθπαίδεπζε θαη βιέπνπλ ηε δηαθνξά κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Ζ κε ηππηθή κάζεζε απαηηεί ζθφπηκε πξνζπάζεηα, ελψ ε άηππε κάζεζε φρη. 

Όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο, ζηελ Αιβαλία ζπκκεηείραλ 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εξσηεζέληεο. Μεξηθνί λένη έρνπλ εθηεηακέλε εκπεηξία θαηά ηα 

ηειεπηαία 5 ρξφληα αθνχ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε κεγάιν αξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο 

αληαιιαγέο Erasmus +, ζεκηλάξηα, θαηαξηίζεηο θαη δηνξγάλσζαλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη αληαιιαγέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ νη λένη ήηαλ ζε ρψξεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ, ζηελ 

Ηηαιία, ηελ Οπγγαξία, ηε Μνιδαβία θαη πνιιέο άιιεο. 

ηελ Διιάδα, ζρεδφλ φινη νη εξσηεζέληεο δήισζαλ φηη ζπκκεηείραλ ζε πξφγξακκα 

θηλεηηθφηεηαο λέσλ θαζψο θαη ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ έλα κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ 

δελ ζπκκεηείρε πνηέ θαη ζα ήζειε λα ζπκκεηάζρεη. Έλαο κεγάινο αξηζκφο εξσηεζέλησλ πήξε 

κέξνο ζην πξφγξακκα Erasmus +. 

ε άιιεο ρψξεο, φπσο θαη ε εξβία, έλαο κεγάινο αξηζκφο λέσλ ζπκκεηείρε ζε πξνγξάκκαηα 

θηλεηηθφηεηαο κε δηάθνξα ζέκαηα, φπσο ε νξγάλσζε δσληαλήο βηβιηνζήθεο, δηάθνξα 

ζεκηλάξηα θαη εθδειψζεηο πνπ δηνξγάλσζε ν νξγαληζκφο Novi Sad θαη OPENS. Έλαο 

κεγάινο αξηζκφο λέσλ έρνπλ βηψζεη ηε γνεηεία ηεο θαηάξηηζεο θαη ησλ ζεκηλαξίσλ ζε άιιεο 

ρψξεο. 

γ) Ζ κε ηππηθή κάζεζε νξίδεηαη από ηνλ λόκν ζηε ρώξα ζαο; 

ηε εξβία, είλαη γξακκέλν θαη νξίδεηαη απφ ην λφκν. ηελ Ηηαιία, ε κε ηππηθή κάζεζε 

αλαγλσξίδεηαη, αιιά δελ αξθεί γηα ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. ην Μαπξνβνχλην, δελ ππάξρεη 

λφκνο γηα ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε, αιιά αλαθέξεηαη κέζσ ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηε Νενιαία 

2017-2020, θαη ηνπ Νφκνπ γηα ηε Νενιαία. 



ε άιιεο ρψξεο, ζηελ Αιβαλία, ηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ηε ινβελία, ηε Βνπιγαξία, ηε 

Βφξεηα Μαθεδνλία θαη ην Κφζνβν, δελ δφζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην εάλ 

ππήξρε ή φρη λφκνο. 

δ) πκκεηείραηε πνηέ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηε λενιαία; Δάλ λαη, ζε 

πνηα; 

ηελ Αιβαλία, ην έλα ηξίην ησλ λέσλ ζπκκεηείρε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, κέζσ 

ηνπ πκβνπιίνπ Νενιαίαο, έηζη έλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δήισζε φηη εγήζεθε ηεο 

ζρνιηθήο νκάδαο ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο Λπθείνπ ζε πηινηηθφ ζρνιείν. πκκεηείραλ 

επίζεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ λέσλ, θαζψο θαη ζην θέληξν 

θαηλνηνκίαο ζηα Σίξαλα. 

ηελ Διιάδα, έλαο κεγάινο αξηζκφο λέσλ δελ ζπκκεηείρε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, 

ελψ κεξηθνί εξσηεζέληεο ζπκκεηείραλ ζηνλ δηάινγν ηεο ΔΔ σο δηακεζνιαβεηέο. Έλαο απφ 

ηνπο εξσηεζέληεο επεζήκαλε φηη ζπκκεηείρε ζηηο εθδειψζεηο ηεο Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο 

Νέσλ, ηεο Θεζζαινλίθεο, ην 2014 θαη ζε ζπδεηήζεηο πνπ ήηαλ ζεκαληηθέο γηα ηνπο λένπο 

φιεο ηεο Δπξψπεο. 

ηε εξβία, νη λένη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ αλάινγα κε ηελ 

πνιηηηθή θαηάζηαζε. Έλαο εξσηψκελνο απάληεζε: «Όρη, δελ έρσ ζπκκεηάζρεη. Γεληθά δελ 

είλαη εχθνιν λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο, εθηφο εάλ γίλεη κέινο ελφο πνιηηηθνχ θφκκαηνο. Ζ 

ηξέρνπζα θαηάζηαζε είλαη φηη ζην Δζληθφ καο Κνηλνβνχιην ππάξρεη κφλν 1 άηνκν πνπ είλαη 

θάησ ησλ 30 εηψλ, απφ ηηο 250 έδξεο, παξφιν πνπ ην φξην ειηθίαο γηα ηελ είζνδν ζε θάπνην 

ζψκα αληηπξνζψπεπζεο, φπσο ην θνηλνβνχιην, είλαη 18 εηψλ». 

Έλα κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ θαηέζεζε φηη ήηαλ πνιχ δξαζηήξηνη ζε θνηηεηηθέο νξγαλψζεηο 

θαη φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλέβαιαλ ζηε ζπκκεηνρή θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηνπο 

λένπο. 

Οη λένη ζηε Βνζλία ήηαλ πνιχ ελεξγνί ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Έλαο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ν πξφεδξνο ηεο λενιαίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Δξδεγνβίλεο θαη ν πξφεδξνο 

ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ ζηε Μφζηαξ θαη ην HNK. Έιαβε κέξνο ζε πνιιέο νξγαλψζεηο θαη 

πξφηδεθη ζηελ πεξηνρή, θαη ζπκκεηείρε ζηελ πξνζνκνίσζε ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο ιήςεο 

απνθάζεσλ. 

Έλαο κηθξφο αξηζκφο λέσλ απφ ηελ Ηηαιία ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

Μεξηθνί απφ απηνχο ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα Erasmus +, ελψ έλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο 

δήισζε φηη ζπκκεηείρε, κέζσ ηνπηθψλ θαη εζληθψλ δηαβνπιεχζεσλ, ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ. 

Οη λένη απφ ηε ινβελία απάληεζαλ παξφκνηα κε ηελ Ηηαιία. Δθηφο απφ ηα πξνγξάκκαηα 

Erasmus +, ζπκκεηείραλ επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηα θνηηεηηθά 

θνηλνβνχιηα, φπνπ εξγάζηεθαλ πάλσ ζην ζέκα ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ζε απηνχο επθαηξηψλ. 

ηε Βνπιγαξία, νη λένη επηζεκαίλνπλ φηη δελ είραλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ελψ νξηζκέλνη εξσηεζέληεο έγξαςαλ φηη ζπκκεηείραλ ζηηο 

εθινγέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα εθπξφζσπνπο ηάμεσλ. 

ηε Βφξεηα Μαθεδνλία, νη πεξηζζφηεξνη λένη ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

κέζσ ΜΚΟ, ελψ κεξηθνί λένη ζπκκεηείραλ ζηελ πξνεηνηκαζία λφκσλ-πξνηάζεσλ γηα ηε 

ξχζκηζε ηεο δνκήο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 



Έλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δήισζε φηη ππάξρεη δηαθζνξά θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο πνιηηηθήο 

γηα ηνπο λένπο θαη ηα παηδηά κεγαιψλνπλ γλσξίδνληαο φηη ε θπβέξλεζε είλαη δηεθζαξκέλε, 

αιιά δελ μέξνπλ πψο λα ηελ ζηακαηήζνπλ.  

Οη λένη απφ ην Κφζνβν είλαη πνιχ δξαζηήξηνη φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, 

θαη έηζη ζπκκεηείραλ ζην ζεκηλάξην «Boosting Transversal Skills» (BOOTS) πνπ 

δηνξγαλψζεθε ζηε ηξνχγθα ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο. 

Έλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο είλαη κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Νενιαίαο ζηελ πφιε ηνπ θαη απηήλ 

ηελ πεξίνδν ζπκκεηέρεη ζε έλα πξφγξακκα πνπ νλνκάδεηαη «Changemakers» απφ ην 4H 

Κφζνβν, ην νπνίν ζηνρεχεη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ λέσλ κε ηηο γλψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

θάλνπλ κηα αιιαγή. Φέηνο, ε UNICEF βνήζεζε θαη άθνπζε ηε θσλή ησλ λέσλ ηνπ Κνζφβνπ 

γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Οη λένη ζπκκεηείραλ, επίζεο, ζε πνιιέο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, νη νπνίεο είραλ λα θάλνπλ κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ηε λενιαία. 

Οη λένη ζην Μαπξνβνχλην ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ κέζσ δηαθφξσλ 

θνηλνβνπιίσλ ζε ιχθεηα θαη θνιέγηα, φπσο θαη ζε πνιηηηθά θφκκαηα θαη άιιεο νξγαλψζεηο 

φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. 

 

 

ΤΝΟΦΖ ΟΜΑΓΧΝ ΔΣΗΑΖ 
Ζ νκάδα εζηίαζεο «Νένη Πξεζβεπηέο ηεο Με ηππηθήο Μάζεζεο» είλαη κηα κνξθή πνηνηηθήο 

έξεπλαο ζηελ νπνία κηα νκάδα αλζξψπσλ εξσηάηαη γηα ηηο αληηιήςεηο, ηηο απφςεηο, ηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ λέσλ. 

Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ: έσο 10 αλά νκάδα εζηίαζεο. 

Αξηζκφο νκάδσλ εζηίαζεο: ηνπιάρηζηνλ 2-3 αλά ρψξα. 

Σν ζηνηρείν ηεο νκάδαο εζηίαζεο ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηε λενιαία απφ 

ηνπο ηνκείο πνπ έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε, θαη 

επίζεο ζηνπο λένπο κε εκπεηξία ζε δξαζηεξηφηεηεο, φπσο εζεινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, αληαιιαγέο λέσλ… 

λένπο απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο,  

λένπο ηδηαίηεξα πεξηζσξηνπνηεκέλνπο,  

άλεξγνπο, 

λένπο κε ρακειή εθπαίδεπζε, 

λένπο πνπ αζρνινχληαη κε ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε.  

 

Λίζηα εξσηήζεσλ πνπ ζπδεηήζεθαλ 

1. Πηζηεχεηε φηη γηα ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε είλαη ζεκαληηθή ε ειηθία, ην θχιν, ε 

εζληθφηεηα; 

2. Ση ζεκαίλεη γηα εζάο ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε; Μπνξείηε λα νξίζεηε; 



3. Έρεηε ζπκκεηάζρεη πνηέ ζε έλα πξφγξακκα κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο; Δάλ λαη - ζε πνην; 

4. Γλσξίδεηε θάηη γηα ηνλ Νφκν / ηε ηξαηεγηθή / ην ρέδην Γξάζεο γηα ηε Νενιαία, θαζψο 

θαη άιια έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λενιαία; 

5. πκκεηείραηε πνηέ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηε λενιαία; Δάλ λαη, ζε πνηα; 

6. Πηζηεχεηε φηη απαηηείηαη πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε απφ ηελ θπβέξλεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ λέσλ θαη γηα ηνλ ηνκέα ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο; Δάλ λαη, πνηα είλαη ηα 

νθέιε απφ απηφ, θαη πνηα είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα; 

7. αο βνεζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ πξνζσπηθή ζαο αλάπηπμε. 

Δάλ λαη, πψο; Δάλ φρη, γηαηί; 

8. Γηα εζάο, γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκκεηέρεηε ζε δξαζηεξηφηεηεο κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο; 

Με βάζε απηέο ηηο εξσηήζεηο θάλακε κηα ζχλνςε φισλ ησλ απαληήζεσλ πνπ ιάβακε. Οη 

απφςεηο απηέο ζρεηηθά κε ηε κε ηππηθή κάζεζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία 

ζπζηάζεσλ. 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ - ΔΡΩΣΖΖ 1 ΓΗΑ ΟΜΑΓΔ ΔΣΗΑΖ – Ννκίδεηε 

όηη γηα ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε είλαη ζεκαληηθή ε ειηθία, ην θύιν, ε εζληθόηεηα; 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ νκάδσλ εζηίαζεο (78%) πηζηεχνπλ φηη ε 

ειηθία, ην θχιν θαη ε εζληθφηεηα δελ είλαη ζεκαληηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε κε ηππηθή 

κάζεζε. Σν 28% απηψλ πηζηεχνπλ φηη ε ειηθία, ην θχιν θαη ε εζληθφηεηα είλαη ζεκαληηθά, 

ηδίσο ε ειηθία θαη ε εζληθφηεηα ζην πιαίζην πηζαλψλ γισζζηθψλ εκπνδίσλ. 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ - ΔΡΩΣΖΖ 3 ΓΗΑ ΟΜΑΓΔ ΔΣΗΑΖ - Έρεηε 

πνηέ ζπκκεηάζρεη ζε έλα πξόγξακκα κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο; Δάλ λαη - ζε πνην; 

Σν 80% ησλ λέσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ εζηίαζεο ήηαλ ζπκκεηέρνληεο ζε δηάθνξα είδε 

δξαζηεξηνηήησλ NFL. Μφλν ην 20% απφ απηνχο δελ είραλ εκπεηξία κε ηε κε ηππηθή κάζεζε. 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ - ΔΡΩΣΖΖ 4 ΓΗΑ ΟΜΑΓΔ ΔΣΗΑΖ – Ξέξεηε 

θάηη ζρεηηθά κε ηνλ Νόκν / ηε ηξαηεγηθή / ην ρέδην Γξάζεο γηα ηε Νενιαία, θαζώο 

θαη άιια έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λενιαία; 

Δίλαη κάιινλ θαηαζηξνθηθφ ην γεγνλφο φηη κφλν ην 16% ησλ ζπκκεηερφλησλ γλψξηδε θάηη 

γηα ηνλ Νφκν / ηηο ηξαηεγηθέο / ηα ρέδηα Γξάζεο γηα ηε Νενιαία. 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ - ΔΡΩΣΖΖ 5 ΓΗΑ ΟΜΑΓΔ ΔΣΗΑΖ – 

πκκεηείραηε πνηέ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηε λενιαία; Δάλ λαη, ζε πνηα; 

Μφλν 15 άηνκα απφ ηηο 25 νκάδεο εζηίαζεο ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

εκείσζε: 1 νκάδα εζηίαζεο είρε πεξίπνπ 10 ζπκκεηέρνληεο. 

  



ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ - ΔΡΩΣΖΖ 6 ΓΗΑ ΟΜΑΓΔ ΔΣΗΑΖ - Πηζηεύεηε 

όηη ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε ππνζηήξημε από ηελ θπβέξλεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ λέσλ θαη γηα ηνλ ηνκέα ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο; Δάλ λαη, πνηα 

είλαη ηα νθέιε από απηό, θαη πνηα είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα; 

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ φηη αλακθίβνια απαηηείηαη πεξηζζφηεξε νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε απφ ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ πξνψζεζε δξαζηεξηνηήησλ κε ηππηθήο κάζεζεο. 

Οθέιε: 

- ε ζπκπεξίιεςε θάπνηαο κνξθήο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζηα επίζεκα ζπζηήκαηα ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη γηα ηε δηάδνζε θαη ηελ αλάπηπμή ηεο · 

- ε ζπκβνιή κεληφξσλ/ζπκβνχισλ απφ δηαθνξεηηθά πεδία εξγαζίαο ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία (σο κε ηππηθή κέζνδνο ζε έλα επίζεκν ζχζηεκα) ζα κπνξνχζε λα εηζάγεη ηνπο 

καζεηέο ζε πηζαλά κειινληηθά επαγγέικαηα θαη λα ηνπο δψζεη πνιχηηκα θίλεηξα∙ 

- ε θπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη εθζηξαηείεο γηα λα εμεγήζεη θαη λα πξνσζήζεη 

ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε ή λα ελζαξξχλεη ηνπο δήκνπο λα είλαη πάξνρνη ηεο κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηηο ηνπηθέο ηνπο θνηλφηεηεο· 

- ε θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θαη λα ρξεκαηνδνηεί πξνγξάκκαηα θαη εθπαηδεπηέο 

κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο· 

- ν πεηξακαηηζκφο κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ, κε βάζε ηε κε ηππηθή 

εθπαίδεπζε, ζα κπνξνχζε λα ην σθειήζεη πνιχ (ιακβάλνληαο ππφςε ηα θαιά παξαδείγκαηα 

θαη ελζσκαηψλνληάο ηα ζηελ επίζεκε εθπαίδεπζε)· 

- ε ελζσκάησζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο άζθεζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (soft skills) ζηελ 

εθπαίδεπζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ, έηζη ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε 

ζα κπνξνχζε λα ηα ζπκπιεξψζεη ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε· 

- ε κε ηππηθή κάζεζε είλαη έλαο ηξφπνο λα κάζνπλ νη λένη γηα ηελ έλλνηα ηεο επζχλεο ζηε 

δσή ηνπο (δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, θαζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ 

θ.ιπ.)∙ 

- ζα θέξεη πνιιέο θαηλνηφκεο ηδέεο θαη ίζσο θαιχηεξε θνηλσληθή πνιηηηθή∙ 

- ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ πνιιά νθέιε, φπσο θαιχηεξεο επθαηξίεο γηα απαζρφιεζε, 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηελ παηξίδα ηνπο, ζπλνιηθά θαιχηεξε 

νηθνλνκία ζηε ρψξα. 

 

Μεηνλεθηήκαηα: 

-Αλ ε θπβέξλεζε ζπκκεηείρε πεξηζζφηεξν ζε απηφ, ηα πξνγξάκκαηα ζα ήηαλ πην επίζεκα θαη 

ιηγφηεξν ειεχζεξα. 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ - ΔΡΩΣΖΖ 7 ΓΗΑ ΟΜΑΓΔ ΔΣΗΑΖ -  αο 

βνεζνύλ νη δξαζηεξηόηεηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ πξνζσπηθή ζαο αλάπηπμε. 

Δάλ λαη, πώο; Δάλ όρη, γηαηί; 

Όζνη έιαβαλ κέξνο ζηε κε ηππηθή κάζεζε θαη είραλ εκπεηξία ζε απηήλ (βι. Πξνεγνχκελε 

πεξίιεςε ζηελ εξψηεζε 3) απάληεζαλ - Ναη, ε κε ηππηθή κάζεζε ηνπο βνήζεζε λα θηάζνπλ 

ζε πςειφηεξν επίπεδν πξνζσπηθήο αλάπηπμεο. Γηα παξάδεηγκα : 



-Βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο 

-Βειηίσζε δεμηνηήησλ δεκφζηαο νκηιίαο 

-Βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

-Αλαγλψξηζε ιαζψλ ηνπ παξειζφληνο, κε βάζε απηά πνπ καζαίλνπλ απφ ηνπο άιινπο 

-Δλεκέξσζε πάλσ ζε δεηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε άιιεο εζληθφηεηεο, αιιά ζπάληα 

ζπδεηηνχληαη δεκφζηα 

- Γεκηνπξγία λέσλ θηιηψλ 

- Οκαδηθή ζπλεξγαζία 

- Γεκηνπξγία λέσλ επαθψλ 

 -Γλσξηκία κε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιε θνπιηνχξα 

-Γεκηνπξγηθή ζθέςε 

- Πξνζαξκνγή ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο 

- Καιχηεξεο πηζαλφηεηεο απαζρφιεζεο 

- Δπειημία, επζχλε θαη ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζε κηα νκάδα γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ 

- Γεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο 

- Απνδνρή ησλ δηαθνξψλ θαη ηεο κνλαδηθφηεηαο θάζε αηφκνπ 

-Αλάπηπμε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ 

-Πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε δεκνθξαηία 

-Γισζζηθέο δεμηφηεηεο θαη βειηίσζε ησλ αγγιηθψλ  

-Οξγάλσζε δεμηνηήησλ θαη εξγαζία ζε νκάδεο 

-Γεμηφηεηεο δηαρείξηζεο 

-Γηαρείξηζε θξίζεσλ 

-Δκπνξηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο 

-Απνθπγή ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη δηαθξίζεσλ 

- Δπθαηξίεο ηαμηδηνχ 

- Αληαιιαγή εκπεηξηψλ 

-Αιιαγή ξπζκνχ θαη νπηηθήο γσλίαο. 

 

Απνηειέζκαηα νκάδσλ εζηίαζεο 
Έρνληαο θαηά λνπ φηη πξνζεγγίζακε ζρεδφλ 250 λένπο, δεκηνπξγψληαο νκάδεο εζηίαζεο ζε 

11 ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, είλαη πξνθαλέο φηη δεκηνπξγήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα πξφηππα γηα 

θάζε νκάδα. Ζ πιεηνςεθία ησλ λέσλ ζπκκεηείρε ζε θάπνην είδνο κε ηππηθήο κάζεζεο θαη 

κπνξνχλ εχθνια λα θαζνξίζνπλ ηη ζεκαίλεη απηή. Όινη ηνπο εμήγεζαλ πψο ε κε ηππηθή 

κάζεζε ηνπο βνήζεζε ζηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε. 



Χζηφζν, πξέπεη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξα κε ηελ επίιπζε νξηζκέλσλ παξεμεγήζεσλ θαη 

πξνθαηαιήςεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κε ηππηθή κάζεζε. Σν 28% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο 

νκάδεο εζηίαζεο πηζηεχνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ζηε κε ηππηθή κάζεζε επεξεάδεηαη απφ ηελ 

εζληθφηεηα θαη παξάγνληεο ειηθίαο. Πηζηεχνπλ φηη ηα γισζζηθά εκπφδηα θαη ε ειηθία 

κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ πξφζβαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο NFL. Απηφ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε 

ην γεγνλφο φηη κφλν ην 16% ησλ εμεηαδφκελσλ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο λφκνπο / 

ζηξαηεγηθέο / ζρέδηα γηα ηε λενιαία θαη άιια ζρεηηθά έγγξαθα. Οη λένη, θαηά θχξην ιφγν, 

απνθιείνληαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νη ζρεηηθνί 

ελδηαθεξφκελνη θνξείο. Μφλν 15 άηνκα απφ ηα 250 ζπλνιηθά είραλ ηελ επθαηξία λα 

ζπκκεηάζρνπλ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία λφκσλ / ζηξαηεγηθψλ / ζρεδίσλ. 

Τπάξρεη θάηη πνπ απαληήζεθε νκφθσλα: Ζ θπβέξλεζε πξέπεη λα παξέρεη πεξηζζφηεξε 

ππνζηήξημε ζηνπο πάξνρνπο κε ηππηθήο κάζεζεο θαη ζηνπο ρξήζηεο ηεο. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 

ΦΟΡΔΗ  
Όινη νη ελδηαθεξφκελνη, ηδίσο εθείλνη πνπ αζρνινχληαη κε ηε λενιαία θαη ηε κε ηππηθή 

κάζεζε, πξέπεη λα δψζνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζε απηήλ θαη λα πηνζεηήζνπλ πνιηηηθέο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ απηφλ ηνλ ηχπν εθπαίδεπζεο. Οη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα απμήζνπλ ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ηνπο γηα ηε λενιαία, εηδηθά γηα έξγα ζηνλ ηνκέα ηεο κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο. Πέξα απφ απηφ, πηζηεχνπκε φηη, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε επαηζζεηνπνίεζε 

θαη ε ζεκαζία ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο, πξέπεη λα παξέρεηαη έλα ζπλερέο νηθνλνκηθφ θίλεηξν 

ζηνπο δηνξγαλσηέο, θαζψο θαη πην επίζεκε αλαγλψξηζε ησλ πνηνηηθψλ πξνγξακκάησλ κε 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε νξηζκέλεο ρψξεο ησλ δπηηθψλ Βαιθαλίσλ εμαθνινπζνχλ λα ιείπνπλ 

γξαθεία / ζπκβνχιηα λενιαίαο. Ζ χπαξμή ηνπο είλαη αλαπφθεπθηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηππηθήο κάζεζεο. 

Πξέπεη λα ππάξρεη ε πξνυπφζεζε, θαηά ηελ αλάπηπμε εγγξάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ ην 

ζέκα, φηη πξέπεη λα δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο λένπο λα εθπξνζσπήζνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο 

απφςεηο ηνπο. Οη λένη πξέπεη λα έρνπλ ιφγν ζε απηφ ην ζέκα, γηαηί ε δηθή ηνπο άπνςε ζα 

δηαζθαιίζεη φηη νη πνιηηηθέο θαη ηα ζρέδηα δξάζεο ζα καο νδεγήζνπλ ζηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε. Δπί ηνπ παξφληνο, θαίλεηαη φηη νη πνιηηηθέο επεξεάδνληαη κφλν απφ ηηο θσλέο 

ησλ ιίγσλ, ίζσο εθείλσλ πνπ είλαη άκεζα ζε επαθή κε ηνπο αξκφδηνπο θπβεξλεηηθνχο 

αμησκαηνχρνπο. Ζ λενιαία δελ είλαη κηα νκνηφκνξθε κάδα. πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο δηαθνξεηηθψλ κειψλ ηεο λενιαίαο. Έηζη, ην πεξηερφκελν ησλ 

πνιηηηθψλ γηα ηε λενιαία πξέπεη λα ζπδεηεζεί, λα εκπινπηηζηεί θαη λα εγθξηζεί απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ λέσλ δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ, θχισλ, θνηλσληθψλ ηάμεσλ, ηνπνζεζηψλ 

θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηαπηφηεηαο. Οη λένη πξέπεη λα πεηζηνχλ φηη νη πξνζπάζεηέο ηνπο 

λα απνθηήζνπλ κε ηππηθή εθπαίδεπζε δελ είλαη κάηαηεο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί εάλ, γηα 

παξάδεηγκα, ηα επηηεχγκαηά ηνπο ππνινγίδνληαη φηαλ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ππνηξνθία, 

εξγαζία θ.ιπ. ή εάλ ν εξγνδφηεο ή ην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκά ηνπο ηνχο απνλέκεη (κε 

νηθνλνκηθή ή νηθνλνκηθή) αληακνηβή θαη αλαγλψξηζε / έπαηλν. 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη πεξηζζφηεξνο ζπληνληζκφο θαη ελνπνίεζε ζε ρψξεο φπνπ ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξνη απφ έλαο λφκνη / ζηξαηεγηθέο / ζρέδηα ζρεηηθά κε ηε κε ηππηθή κάζεζε. Οη 

θπβεξλήζεηο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ πην πξαθηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην πψο ε 

κε ηππηθή κάζεζε κπνξεί λα πξνσζεζεί θαιχηεξα ζηνπο λένπο θαη ζηνπο ελήιηθεο καζεηέο. 

Παξέρνληαο ρξεκαηηθή ππνζηήξημε ζε νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη νξγαλψλνληαο ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο ζρεηηθά κε ηελ 



αλαγλψξηζε ζε δηαθνξεηηθφ θνηλφ - λενιαία, νξγαλψζεηο κάζεζεο ελειίθσλ, επηρεηξεκαηηθέο 

νξγαλψζεηο θαη εξγνδφηεο, ΟΚΠ. 

 

 

Απηή ε έθδνζε ζπληάρζεθε θαη δεκνζηεχζεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Σνπηθήο Γεκνθξαηίαο 

Μφζηαξ ζε ζπλεξγαζία κε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youth 4 Society, Albania 
 
 

The Future Now Association, Bulgaria 

 

 
United Societies of Balkans, Greece 

 

 
TDM 2000, Italy 

 

 
Kosovo Center of Diplomacy, Kosovo 

 

 

Asocijacija za demokratski prosperitet 

- ZID, Montenegro 

 

 
Center for Intercultural Dialogue, 

North Macedonia 
 
 

 

NGO Iuventa, Serbia 
 
 

 
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela 

Novo mesto, Slovenia 
 

 

Turk Girisim ve Is Dunyasi 

Konfederasyonu, Turkey 



 

 

Ζ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ παξαγσγή απηήο ηεο έθδνζεο δελ απνηειεί 

έγθξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, πνπ αληηθαηνπηξίδεη κφλν ηηο απφςεηο ησλ ζπγγξαθέσλ, θαη ε 

Δπηηξνπή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλε γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζε απηήλ. 

 

 

 

Απηή ε έθδνζε ππνζηεξίρζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην Αλάπηπμεο Νενιαίαο KULT. Οη απφςεηο 

πνπ εθθξάδνληαη ζε απηήλ ηελ έθδνζε δελ αληηθαηνπηξίδνπλ απαξαίηεηα ηηο απφςεηο ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ θαη απνηεινχλ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ζπγγξαθέα. 

 

 

 

 

 

 

 

Γεκνζίεπζε: Γεθέκβξηνο, 2020 

 

 

ldamostar@aldaintranet.org 

http://www.ldamostar.org 

Fra Ambre Miletića 30, 

88000 Mostar 

+387 36 333-830 

https://www.facebook.com/ldamostar/ 

https://www.instagram.com/ldamostar 


