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GİRİŞ 

Yaygın Öğrenmenin Gençlik Elçileri (YAMNFL) Projesi Aralık 2019'da uygulamaya başladı. 

Proje, Yaygın Öğrenme (NFL) faaliyetlerine katılımı ve örgün eğitim ortamı dışında kazanılan 

yeterliliklerin onaylanma ve tanınma gücünü, yenilikçi metodoloji Proje, bu alanda bugüne 

kadar yapılanları göz önünde bulundurarak, en iyi uygulamaları ve başarılı hikayeleri araştırdı 

ve NFL'nin önemini pekiştirmek için sahaya çıkmaya hazırlandı. 

Proje konsorsiyumu AB, DB ülkeleri ve Türkiye'den oluşmaktadır. Toplamda on bir ortak 

vardır: 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Novo mesto / Slovenya); Gelecek 

Şimdi Derneği (Sofya / Bulgaristan); Kosova Diplomasi Merkezi (Priştine / Kosova*); 

Balkanlar Birleşik Dernekleri (Selanik / Yunanistan); Gençlik 4 Derneği (Tiran / 

Arnavutluk); Kültürlerarası Diyalog Merkezi (Kumanovo / Kuzey Makedonya); Asocijacija 

za demokratski prosperitet – ZID (ADP-ZID) (Podgorica / Karadağ); STK IUVENTA (Šabac 

/ Sırbistan); Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (İstanbul / Türkiye); Yerel 

demokrasi ajansı Mostar liderliğindeki TDM 2000 (Cagliari / İtalya) (Mostar, Bosna Hersek) 

Özel hedeflerden biri, NFL'nin onaylanması ve tanınması alanındaki mevcut en iyi 

uygulamaları ve politikaları araştırmak, toplamak, analiz etmek ve yaymaktı. Bu bağlamda, 

başvuru sahibi tarafından koordine edilen her kuruluş, ülkelerindeki Yaygın ve Yaygın 

Öğrenmenin geçerliliği ve tanınması konusunda bir araştırma yürüttü ve mevcut durumu 

belirledi. Başvuran ayrıca ilgili Avrupa verilerini de toplamıştır. Tüm bunlar, Genç 

Büyükelçilere faaliyetleri için, özellikle de farklı paydaşlarla ortaklaşa olanlar için ilham 

kaynağı olacak bu özel yayını oluşturmak için faydalı oldu ve kullanıldı. 

Yazarın notu: 
Araştırma sırasında, küresel Covid-19 Pandemisi'nin öngörülemeyen senaryosu bizi dünya 

çapında karantinaya aldı. Temel olarak, planladığımız tüm faaliyetlerimiz çevrimiçi hale geldi. 

Bu özel durum, sıradan yaşam koşullarında farkında olmayacağımız yepyeni keşiflerin altını 

çizdi. Örneğin araştırmacılar, Odak Gruplarımız içinde belirli davranış kalıplarını fark ettiler. 

Gençlere yönelik Çevrimiçi NFL içeriğinin kalitesinden şüphe duymadan çevrimiçi NFL 

etkinliklerine ilgi duymayan gençlerin bu büyük eğilimine rastladık. Sorun, belirli bir sayıda 

hedef kitleye ulaşmaktı. Ayrıca, teknik nedenlerle, zaten ulaşılması zor olan kırsal alanlarda 

yaşayan gençler, çevrimiçi NFL etkinliklerinden neredeyse dışlandı. Gençler, ne yazık ki 

Covid-19'un NFL etkinliklerinde büyük etkisi olduğu görüşünü dile getirdiler. Fiziksel olarak 

etkinlik düzenleyememeleri ve tüm etkinliklerin çevrimiçi olması nedeniyle okulla ilgili birçok 

çevrimiçi sorumlulukları olduğu için bu tür etkinliklere katılmanın kendilerine yük olduğunu 

paylaştılar. Önceden okul müfredatlarını bitirdikten sonra, NFE aktivitelerinde yeni bir şeyler 

öğrenirken rahatlama ve biraz eğlenme şansı buluyordular ve şimdi bilgisayar ekranlarıyla zor 

zamanlar geçiriyorlar. 

Bununla birlikte, araştırmayı yakın zamanda keşfedilen birçok girdiyle sonuçlandırdığımız 

söylenebilir. 
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YAYGIN ÖĞRENİMİN (NFL) TANIMI 
 

Avrupa Birliği (AB), NFL'yi şu şekilde tanımlar: 
“NFL, açıkça öğrenme olarak belirtilmeyen planlı etkinliklere gömülü öğrenmedir (öğrenme 

hedefleri, öğrenme süresi veya öğrenme desteği açısından). NFL, öğrenenin bakış açısını esas 

alır:  

Yorumlar:  

• yaygın öğrenme çıktıları onaylanabilir ve sertifikasyona yol açabilir;  

• yaygın öğrenme bazen yarı yapılandırılmış öğrenme olarak tanımlanır.
1
 

 
NFL ile ilgili Avrupa Konseyi (CoE) tanımı: 

 
“Yaygın eğitim, örgün eğitim müfredatı dışında bir dizi beceri ve yeterlilikleri geliştirmek için 

tasarlanmış planlı, yapılandırılmış programlar ve gençler için kişisel ve sosyal eğitim süreçleri 

anlamına gelir. Yaygın eğitim, gençlik organizasyonları, spor kulüpleri ve drama ve topluluk 

grupları gibi gençlerin, örneğin birlikte projeler üstlenmek, oyun oynamak, tartışmak, kamp 

yapmak veya müzik ve drama yapmak için buluştuğu yerlerde olan şeydir. Yaygın eğitim 

başarılarının, sosyal tanınırlıkları artsa bile, belgelenmesi genellikle zordur.  

Yaygın eğitim ayrıca: 

 · gönüllü  

· herkes tarafından erişilebilir (ideal olarak) 

 · eğitim hedefleri olan organize bir süreç 

 ·katılımcı  

· öğrenci merkezli  

· yaşam becerilerini öğrenmeye ve aktif vatandaşlığa hazırlanmaya dayalı 

 · Kolektif bir yaklaşımla hem bireysel hem de grup öğrenmeyi içermeye dayalı 

 · Bütünsel ve süreç odaklı  

· deneyime ve eyleme dayalı 

 · Katılımcıların ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir.  

Örgün ve yaygın eğitim, yaşam boyu öğrenme sürecinin tamamlayıcı ve birbirini güçlendiren 

unsurlarıdır.”
2
 

 

 

 
1 "Terminology of European education - Cedefop - Europa EU." 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4117_en.pdf. Page 183,184 
2 "Definitions - Council of Europe." https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/definitions. 
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NFL'de AB ve CoE'nin ortak tanımı: 
 

Avrupa Gençlik Politikası Bilgi Merkezi sözlüğü (Sözlük, Avrupa gençlik politikası ve gençlik 

çalışması ile ilgili bazı anahtar terimleri tanımlar.) Konular veya terimler listesi kapsamlı 

değildir ve gençlik politikasındaki değişiklikler ve gençlerden gelen girdiler doğrultusunda 

sürekli geliştirilmektedir. EU-CoE gençlik ortaklığı ve EKCYP kullanıcıları ile işbirliği yapan 

uzmanlar) yaygın öğrenmeyi şu şekilde tanımlamaktadır:  

"Yaygın olmayan öğrenme, öğretim/eğitim ve öğrenimin mutlaka tek veya ana faaliyeti 

olmadığı çok çeşitli ortamlarda ve durumlarda gerçekleşen amaçlı ve gönüllü öğrenmedir. Bu 

ortamlar ve durumlar kesintili veya geçici olabilir, faaliyetler veya yer alan kurslar, profesyonel 

öğrenme kolaylaştırıcıları (gençlik eğitmenleri gibi) veya gönüllüleri (gençlik liderleri gibi) 

tarafından görevlendirilebilir. Aktiviteler ve kurslar planlanır ancak nadiren geleneksel ritimler 

veya müfredat konuları tarafından yapılandırılırlar. Genellikle belirli hedef gruplara hitap 

ederler ancak nadiren geleneksel olarak görünür yollarla öğrenme sonuçlarını veya başarıları 

belgeler veya değerlendirirler."
3
 

NFL'Yİ DÜZENLEYEN ULUSAL 
YASALAR/STRATEJİLER/PLANLARA İLİŞKİN 
ANLAYIŞ  
Yaygın Öğrenmenin Onaylanması (VNFIL) 

ARNAVUTLUK 
 

VNFIL halihazırda hem Arnavutluk Yeterlilikler Çerçevesi (AQF) Yasasının hem de Mesleki 

Eğitim ve Öğretim (VET) Yasasının bir parçasıdır. Ulusal İstihdam ve Beceriler Stratejisi ve 

Eylem Planı 2020 (NESS), bir MÖE'yi öncelikli önlemlerden biri olarak belirlemiştir. 

 

Yaygın eğitim, ayrı kurslar (daktilolar, kozmetikçiler, terziler vb. için) ve yabancı dil öğrenme 

okulları içinde gerçekleştirilir. 6 aydan fazla sürerse Eğitim ve Bilim Bakanlığının 

sorumluluğundadır. Aksi takdirde Sosyal Refah ve Gençlik Bakanlığı sorumluluğundadır. 

Farklı mesleki profillere sahip işçiler için ön yeterlilik ve ek yeterlilik kursları da 

düzenlenmektedir. 16 yaşından büyük kişiler, ilköğretimlerini yetişkinlere yönelik özel 

okullarda yani yetişkin eğitimi sınıflarında, yarı zamanlı okullarda veya akşam okullarında 

alabilirler. 

 

Yetişkinler için öğretim süreci, Eğitim ve Spor Bakanı tarafından onaylanan yetişkin 

müfredatına göre gerçekleştirilir. Öğretim, beşinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar olan sınıfları 

içerir. Hem kapsamlı hem de mesleki ortaöğretim okulları vardır ve bunlar üç yıl sürer. 

 

3"The European Knowledge Centre for Youth Policy (EKCYP)." https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth- 
partnership/knowledge-/-ekcyp..  
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Finansal varlıklar devlet bütçesinden sağlanmaktadır. Her belediye okuma yazma bilmeyen ve 

ilköğretimi tamamlamamış kişiler hakkında dosya tutar. İlkokula devam etme yaşını doldurmuş 

veya tüm sınıfları tamamlamamış olanlara tam ilköğretim sunmak için özel eylemler 

düzenlenmektedir. 

 

MEÖ, 2014-2020 Ulusal İstihdam ve Beceriler Stratejisindeki öncelikli önlemlerden biridir. İş 

deneyimi ve/veya gönüllü faaliyetler yoluyla edinilen bilgi ve becerilerin tanınması, insanları 

yaşam boyu öğrenmeye teşvik etmek ve eğitim maliyetlerini optimize etmek için değerli bir 

araçtır.
4
 

BOSNA HERSEK 
 

Sertifika - eğitimle ile ilgili belgelerin yayınlanması, bir kişinin örgün veya yaygın eğitim ve 

öğrenim biçimleri yoluyla edindiği öğrenme çıktılarının - bilgi, beceri ve yeteneklerin, yetkili 

makam / makamlar tarafından belirlenmiş kriterler ve standartlar ile uygun şekilde kontrol 

edildiğini ve onaylandığını teyit eder.  

 

Örgün yetişkin eğitim programlarının tamamlanmasından sonra: ilk ve orta eğitim veya 

bunların bireysel bölümleri ve eğitim ve yeniden eğitim, eğitim ve öğretim, katılımcılara resmi 

belgeler verilir. (normal eğitim sırasında alınan sertifikalarla aynı geçerliliğe sahip sertifikalar 

ve diplomalar veya kamu tamamlanan eğitim programlarında geçerli sertifikalar) 

 

Yetişkin eğitimi sisteminde edinilen kamuya açık belgelerin isimleri, şekli ve içeriği kanun 

ve/veya tüzüklerle düzenlenir. 

 

Bir zanaatta ve ilgili faaliyetlerde yetişkin eğitimi / tüzel kişiliği olmayan, yüksek lisans 

sınavlarını geçerek elde edilen (isim, içerik ve biçim) belgelerin düzenlenmesi, yetişkin eğitimi 

alanındaki düzenlemeler ve / veya zanaatlar / şirket dışı işletmelerin düzenlemeleri ile 

gerçekleişir. 

 

Yaygın eğitim programlarına katılanlar, programı tamamladıktan ve bilgi, beceri, yeteneklerini 

doğruladıktan sonra, sertifika/kamuya açık olmayan diğer belgelerle ilgili eğitimin 

düzenleyicisinden alırlar. Gayri resmi programın bitiminden sonra bilgi, beceri ve yetenekleri 

kontrol etmiyorsa, ancak kamuya açık belge statüsüne sahip olmayan ancak belirli bir 

programın üyesi oldukları açık olan sertifikalar veya diğer belgeler yayınlayabiliyorsa yaygın 

eğitimin hangi bilgi, beceri ve yeteneklerin kazandırılması programda öngörülmüştür. 

BULGARİSTAN 

 

2016 Envanteri'nden bu yana Bulgaristan'da yaygın öğrenmenin onaylanmasına ilişkin 

politikalar, stratejiler veya yasalar açısından yakın zamanda herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

 

4 "Validation of Non-formal and Informal Learning - EACEA.", https://eacea.ec.europa.eu/national- 
policies/eurydice/content/validation-non-formal-and-informal-learning-61_en. 
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2012'den bu yana Konsey Tavsiyesinin ilkelerine yönelik genel olarak aşağıdaki gibi ilerleme 

kaydetmiştir: 

 

1. Şu anda genel, mesleki eğitim ve öğretim ve yetişkin öğrenimi ile ilgili onaylama 

düzenlemeleri mevcuttur. Ulusal yeterlilikler çerçevesi ile bağlantılıdırlar ve Avrupa 

Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumludurlar. 

 

2. Onaylamanın  faydaları ve fırsatları ile ilgili prosedürler hakkında bilgi ve rehberlik, bireyler 

ve kuruluşlar için mevcuttur ve ücretsizdir ancak bu hizmetlerden daha fazla yararlanma teşvik 

edilebilir ancak bu onaylama sürecine dahil olmak için kişilerin ve kuruluşların ilgi ve 

motivasyonuna bağlıdır. 

 

3. İşsizler ve işsizlik riski taşıyanlar dahil dezavantajlı gruplar, ağırlıklı olarak genel eğitimde 

örneğin; 'Başarı için yeni şans' (2014-2020) projesi, temel eğitim sınıflarını içeren kursların 

yanı sıra okuma yazma kursları da sunmaktadır. 

 

4. KİH Yerel Ofis Müdürlüğünde kayıtlı her işsiz için, işgücü arabulucuları (danışmanlar) resmi 

olmayan bir beceri değerlendirmesi yapar (örneğin, kişisel profile, mülakatlara ve bireysel 

testlere dayalı olarak, işgücü arabulucuları yeterlilik boşluklarını belirler ve bireysel bir eylem 

hazırlar) plan). Yaygın beceri değerlendirmesi, onaylama amacıyla kullanılabilir ancak 

uygulanan araçlar (değerlendirme formları, görüşmeler) devlet eğitim standartlarına uygun 

olarak geliştirilmelidir. 

 

5. Yaygın öğrenmenin onaylanması, uygun rehberlik ve danışmanlık ile desteklenir ve kolayca 

erişilebilir - bir geçerlilik prosedürü için başvuran her bir kişi için, geçerlilik süreci boyunca 

adaya yardımcı olacak bireysel bir danışman tahsis edilecektir. Danışman, validasyon 

kurumunun arşivlerinde bulunan adayın kişisel bilgilerini içeren portföyünün hazırlanmasından, 

tamamlanmasından ve tesliminden sorumludur. 

 

6. Onaylamanın kalite güvencesi ile ilgili açık göstergeler yoktur. 2 No'lu Yönetmelik, 

onaylama kurumlarının doğrulama için dahili kalite güvence sistemlerini devreye sokması 

gerektiğini şart koşar ancak daha fazla spesifikasyon sağlanmaz. Aynı durum (2014'te 

değiştirilen) Mesleki Eğitim ve Öğretim Yasası için de geçerlidir ve MEÖ sağlayıcılarını, 

sağlanan hizmetlerin toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamak için dahili 

kalite güvence sistemleri kurmaya zorlar. 'Geleceğim için yeni fırsat' (2013-2015) projesi, iç 

kalite güvence önlemlerinin geliştirilmesine değerli bir katkı sağlamıştır. Örneğin, metodolojik 

yönergeleri ve onaylama araçlarını içeren bir "Meslek okulları için yaygın öğrenmeyi 

onaylamak için el kitabı" geliştirilmiştir. 

 

7. Yasal düzenlemeler, onaylama sürecine dahil olan personelin mesleki yeterliliklerinin 

geliştirilmesine ilişkin özel hükümler içermemektedir. Eğitim bazen proje amaçlarına bağlı 

olarak belirli projeler (örneğin, 'Geleceğim için yeni fırsat') kapsamında verilmektedir. 
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8. Mesleki eğitim ve öğretimle ilgili olarak, onaylama yoluyla elde edilen nitelikler ve niteliklerin 

bölümleri, MEÖ için devlet eğitim standartlarına (bundan böyle MEÖ standartları olarak 

anılacaktır) uygundur. 

 

9. Öğrenme sonuçlarının belgelenmesi için Europass çerçevesi ve Youthpass gibi Avrupa Birliği 

şeffaflık araçlarının kullanımı Bulgaristan'da çok popüler değil 

 

10. Mesleki Eğitim ve Öğretim Yasası (2014'te değiştirildiği şekliyle), öğrencilerin bir mesleki 

yeterliliğin kazanılmasına yönelik kredi toplamasına olanak tanır. Krediler aynı meslek 

alanındaki yeterlilikler arasında transfer edilebilir. Şu an için mesleki eğitim ile yükseköğretim 

arasındaki geçirgenlik düzenlenmemiştir. 

 

Mevcut onaylama düzenlemelerinin genel bir gücü, kamu kurumları ve sosyal ortaklar arasında 

sorumlulukların net bir şekilde tahsis edilmesiyle MEÖ'de sistematik bir onaylama yaklaşımının 

tanıtılmasıdır. Genel eğitimde ve yetişkin öğreniminde onaylama düzenlemelerinin getirilmesi de 

önemli bir başarıdır. 

 

 

Mevcut onaylama düzenlemeleri şu yollarla geliştirilebilir: 

 

1. Onaylama(doğrulama) için fon tahsisi için tutarlı bir çerçevenin geliştirilmesi ve 

benimsenmesi, ör. mali kaynakların eksikliği, mevcut taban girişimlerinin 

sürdürülebilirliğini olumsuz etkiler ve yenilerinin başlatılmasını engeller; 

2. onaylamanın kalite güvencesi ile ilgili göstergelerin geliştirilmesi ve benimsenmesi; 

3. özel sektörle daha iyi işbirliği; 

4. KİH tarafından sağlanan kariyer rehberliği ile doğrulama arasında bağlantı kurulması -

örneğin, hizmetler arasında işbirliği teşvik edilebilir (KİH, doğrulama için bir 

yönlendirme olabilir); 

5. Onaylama (doğrulama) uygulayıcıları için eğitim fırsatlarının sağlanmasının 

düzenlenmesi, örn. Mesleki Eğitim ve Öğretim standartlarının güncellenmesi yoluyla 

Bulgaristan, müfredat ve değerlendirmede öğrenme çıktıları yaklaşımını kademeli olarak 

tanıtmaktadır. Bu nedenle, gelecekte, onaylama uygulayıcılarının öğrenme çıktılarına 

dayalı değerlendirme konusunda özel eğitim almaları gerekebilir; 

6. Farklı onaylama kurumları tarafından sunulan verileri entegre eden tek tip bir veri toplama 

sistemi oluşturmak. (örn. VET okulları, VET kolejlerinin yanı sıra mesleki eğitim ve 

öğretim merkezleri.) Şu anda veriler yalnızca mesleki eğitim ve öğretim merkezleri için 

mevcuttur.
5
 

 

 

YUNANİSTAN 

Yunanistan'da şu anda MEÖ için kapsamlı bir ulusal çerçeve bulunmamaktadır.

 
5 https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2019/european_inventory_validation_20 18_Bulgaria.pdf  
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Tüm örgün yetişkin eğitim ve öğretimi için ortak ilkelere dayalı bir yasal çerçeve henüz 

oluşturulmamıştır ve yaygın eğitim ve öğrenim yoluyla edinilen bilgi, beceri ve yeterliliklerin 

belgelenmesine yönelik araçlar sistematik olarak geliştirilmemiştir. 

 

Sonuç olarak, bireylerin bir eğitim ve öğretim programının standartları (aşağıdan yukarıya 

yaklaşım) ile ilgili olarak, yeterliliklerin nerede ve nasıl gerekli olduğuna bakılmaksızın, önceki 

öğrenmelerinin değerlendirilmesini talep etme hakları yoktur. 

 

Öte yandan, Yunanistan'da MEÖ'deki gelişmeleri daha iyi anlamak için, ülkede yaygın 

öğrenme ile ilgili olarak kullanılan tanımların, 2012 Konsey Tavsiyesi'nde verilen tanımla 

karşılaştırıldığında vurgulanması önemlidir. örgün olmayan ve örgün öğrenme çünkü örgün 

olmayan öğrenme diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Yunanistan'da aynı tanıma sahip değildir. 

 

Yunan mevzuatına göre (3879/2010 kanunu), yaygın eğitim şunları içerir: 

 

1. Başlangıç Mesleki Eğitimi 

2. Sürekli Mesleki Eğitim 

3. Genel Yetişkin Eğitimi 

4. Mesleki liseden (EPAL) mezun olduktan sonraki dördüncü yıl olan Çıraklık Sınıfı. 

 

Ek olarak, sertifika (pistopoihsh) kelimesi esas olarak süreçlerde ve ulusal politika belgelerinde 

kullanılır; öğrenmenin gerçekleştiğini doğrulayan belgeleri dikkate alabilir; ancak gerçek bir 

değerlendirme yapılmadığı için mutlaka doğrulama anlamına gelmez. 

 

Uzmanlar, doğrulama için, öğrenme çıktılarında değerlendirme ve denkliği ima etmek için 

Yunanca'da başka bir terimin (pistopoihsh'ten epikirosi veya egyropoiisi tis mathisis) 

kullanılması gerektiğini öne sürüyorlar (Cedefop 2016, GR - yaygın ve yaygın öğrenmenin 

onaylanması üzerine Avrupa envanterinin güncellenmesi) ) 

 

Bu bağlamda, yaygın öğrenmenin girdi ve çıktılarını belgelendirme yetkisine sahip olan Ulusal 

Yeterliliklerin Belgelendirilmesi ve Mesleki Rehberlik Kurumu (EOPPEP) (4115/2013 sayılı 

yasa) tarafından bazı belgelendirme süreçleri geliştirilmiştir. 

 

Bu nedenle, EOPPEP, yaygın eğitim ve öğretim sağlayıcılarına (hem başlangıç hem de devam 

eden) kalite kriterleri ve standartlarına göre lisans verir ve eğitim personeli ve programları için 

becerilerin belgelendirilmesini sağlar. 

 

EOPPEP ayrıca sosyal ortaklarla işbirliği içinde mesleki profillerin ve müfredat standartlarının 

akreditasyonunu sağlar. Mesleki profil, işin işlevi ve bir meslek veya uzmanlığın uygulanması 

için gerekli bilgi, beceri ve yeterlilikler olarak tanımlanır. 

Akredite mesleki profillere dayalı olarak, EOPEPEP modülerleştirilmiş eğitim ve öğretim 

müfredatı için standartlar ve krediler geliştirmeyi planlamaktadır.
6

 
6 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/validation-non-formal- and-informal-learning-32_en  
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İTALYA 

 

Kanun no. 92/2012 sayılı işgücü piyasası reformu, yaşam boyu öğrenmenin resmi bir tanımını 

sunmaktadır: “Yaşam boyu öğrenme terimi, yaşam boyu bilgi, beceri ve yeterlilikleri 

geliştirmek amacıyla, kişisel, sivil, sosyal ve/veya istihdamla ilgili perspektif sunan örgün ve 

yaygın olarak üstlenilen tüm öğrenme faaliyetlerini ifade eder.”. 

Örgün öğrenme, eğitim ve öğretim sisteminde, üniversitelerde ve yüksek seviyeli sanat, müzik 

ve dans eğitim kurumlarında (Afam) gerçekleşir ve çıraklık yoluyla da elde edilebilecek bir 

sertifika veya mesleki yeterliliğe yol açar. 

Yaygın öğrenme, örgün eğitim ve öğretim sisteminin dışında gerçekleşen, kasıtlı olarak 

seçilmiş bir öğrenmedir. Eğitim ve öğretim amaçlı herhangi bir kuruluşta, ayrıca gönüllü 

kuruluşlarda, ulusal kamu hizmeti kuruluşlarında, özel sosyal sektör kuruluşlarında veya 

işletmelerde yer alır. 

İnformal öğrenme, günlük hayatta, işte, evde ve boş zamanlarında, kasıtlı bir seçim olmadan 

bile gerçekleştirilen faaliyetleri ifade eder. 

Ayrıca, aynı yasa, ülke genelinde asgari hizmet standartlarına ve tek tipe dayalı yeterliliklerin 

belgelenmesi için ulusal bir kamu sisteminin kurulmasını öngörmektedir. 

'Sertifikalandırılabilir yeterlilikler', yaygın ve informal öğrenmenin onaylanması için özel bir 

prosedür aracılığıyla biçimlendirici krediler olarak da tanınan bilgi ve becerilerin 

yapılandırılmış bir kombinasyonudur. Yeterliliklerin belgelendirilmesi, Avrupa Birliği 

tarafından belirlenen hedeflerle tutarlı bir şekilde öğrenme şeffaflığını ve kabulünü sağlayan 

bir kamu tapusu olarak tanımlanır. Bir sertifika, diploma veya yeterlilik, değerlendirme ve 

onaylamanın bir kamu kurumu veya yetkili bir kişi tarafından yapıldığını resmi olarak 

doğrular.
7
 

 
 

KOSOVA 

Kosova, Yaygın ve Informal Öğrenimin Onaylanması (VNFIL) hakkında Konsey Tavsiyesi ile 

uyumlu ve uyumlu bir ulusal düzenleyici çerçeve geliştirmiştir. Ana politika ve yasal çerçeve 

mevcuttur ve ikincil mevzuat geliştirilmektedir. Bu nedenle, uygulamanın 2019 yılında 

başlaması bekleniyor. 

Düzenleyici çerçeve, hem Başlangıç Mesleki Eğitim (VET) hem de Sürekli Mesleki Eğitim ve 

Öğretim (CVET) dahil olmak üzere hem Yüksek Öğrenim (HE) hem de Mesleki Eğitim ve 

Öğretim Kosova'yı (VET) kapsar ancak genel eğitimi kapsamaz. Kosova, Mesleki Eğitim ve 

Öğretim sektörüne öncelik vermiş ve daha fazla özel alt sektör politikaları ve tüzüklerinin 

geliştirilmesine devam etmiştir. Ulusal yetkililer, mevcut yüksek işsizlik oranları göz önüne 

alındığında, bireylerin işgücü piyasasına girişini veya ilerlemesini desteklemek için CVET'e 

 
7 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/italia/validation-non-formal-and- informal-learning_en 
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öncelik verme eğiliminde olmuştur, örn. 2017'de %30,5 (Kosova İstatistik Kurumu, 2017). 

Onaylama düzenlemeleri, Kosova Yeterlilikler Çerçevesi (KQF) ile bağlantılıdır ve sadece 

KQF'de onaylanan ve kaydedilen yeterlilikler, önceki öğrenmenin onaylanması yoluyla 

verilebilir. Öğrenme çıktıları, doğrulama için referans noktalarıdır ve önceki öğrenmenin 

doğrulanması yoluyla kısmi veya tam yeterliliklerin kazanılmasını sağlar. 

YÖ ve MEÖ'de kullanılan doğrulama düzenlemeleri ve kredi sistemleri arasında bir sinerji 

vardır: krediler, önceki öğrenmenin doğrulanması yoluyla hem MEÖ'de hem de YÖ'de elde 

edilebilir. 

Şeffaf kalite güvence mekanizmaları geliştirilir ve MEÖ'deki mevcut kalite güvence çerçevesi 

ile uyumludur. Doğrulama, yalnızca Ulusal Yeterlilik Kurumu (NQA) veya Kosova 

Akreditasyon Kurumu (KAA) gibi düzenleyici kurumlar tarafından akredite edilmiş kurumlar 

tarafından uygulanabilir. Validasyonu yönetme yetkisine sahip olmak için kurumların, 

belirlenmiş validasyon uygulayıcıları, dahili kalite güvence mekanizmaları, alana özel ekipman 

vb. gibi belirli kriterleri karşılaması gerekir. 

Doğrulama(onaylama) süreci dört aşamadan oluşur: Koordinatörler, mentorlar ve iç ve dış 

değerlendiriciler gibi doğrulama uygulayıcıları tarafından rehberlik ve danışmanlıkla 

desteklenen öğrenme çıktılarının belirlenmesi, belgelenmesi, değerlendirilmesi ve 

sertifikalandırılması. 

Ticaret odaları gibi sosyal ortaklar, doğrulama düzenlemeleri için politika geliştirme sürecine 

dahil oldular ancak özellikle uygulamaya ve değerlendirmeye işverenleri dahil etmek zordur. 

Potansiyel olarak, işverenler değerlendirme panelinde dış değerlendiriciler olarak yer alabilir 

veya amaçlanan öğrenme çıktılarının pratik değerlendirmesi için tesislerinin kullanımına izin 

verebilirler. 

 

Sosyal ortakların yetersiz katılımı ve hükümetin ilave NQA personeli için kaynakları serbest 

bırakma konusundaki zayıf taahhüdü, gelecekte sürecin verimli bir şekilde yürütülmesi için en 

büyük zorluklar olmaya devam etmektedir.
8 

 

KARADAĞ 

 

Yetişkin Eğitimi Yasası'nın bilginin test edilmesi ve gösterilmesi ile ilgili 28.Maddesi, ulusal 

bir mesleki yeterlilik veya temel beceriler kazanmak için yetişkinlerin gösterebileceğini, yani, 

bilgi, beceri ve yeterliliklerini, hangi koşullarda olursa olsun test ettirip onaylatabileceğini şart 

koşar. Ulusal mesleki nitelikleri düzenleyen özel bir düzenlemeye uygun olarak edinilme 

biçimleri. 

 

Kanunun bu maddesi, örgün(rêsmi) ve informal (rêsmi olmayan) olarak kazanılan bilgi ve 

becerilerin tanınması için fırsatlar sunmaktadır. 

 

 
8 https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2019/european_inventory_validation_20 18_Kosovo.pdf 
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Ulusal Mesleki Yeterlilikler Yasası, bireylerin ulusal olarak tanınan mesleki yeterlilikleri farklı 

şekillerde edinmelerine olanak tanır: 

 

● Kamusal geçerliliği olan bir eğitim programı çeşitli mesleki standartlara dayalı olduğunda 

bir modülü tamamlayarak; 

● Sınav Kataloğuna uygun olarak bir yetişkin eğitim programını tamamladıktan sonra bilgi, 

beceri ve yeterlilikleri test ederek; 

● Bilgi, beceri ve yeterliliklerin doğrudan Sınav Kataloğuna uygun olarak test edilmesiyle. 

 

Tamamlanması, bir eğitim düzeyinde yeterliliğin kazanılmasına yol açan eğitim programları, 

çeşitli mesleki standartlara dayanmaktadır. Mesleki yeterlilik, tek bir meslek standardına 

dayanmaktadır. Bir eğitim programı modülerleştirilirse, meslek standardına dayalı belirli bir 

modülü tamamlayarak mesleki bir nitelik kazanmak mümkündür. Böylece modülerleştirilmiş 

mesleki eğitim programları, eğitimden ayrılanların, kademeli olarak bir eğitim düzeyi edinmek 

isteyen yetişkinlerin veya özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin programın bir bölümü (modül) 

için mesleki yeterlilik kazanmalarına olanak tanır. 

 

Mesleki yeterlilik, sınav kataloğuna uygun olarak bir eğitim programını tamamladıktan sonra 

sınava girerek de kazanılabilir. Sınav kataloğu, meslek standartları ve yeterlilik standartları 

temelinde hazırlanır ve Ulusal Eğitim Konseyi tarafından kabul edilir.  

 

Sınav kataloğu şunları içerir: mesleki yeterliliğin başlığı, mesleki yeterliliği elde eden bir 

kişinin karşılaması gereken koşullar, testin içeriği, zorluk seviyesi, test için yöntem ve 

kriterler, örgün eğitim programına bağlantı, kredi puanları, eğitim profili ve Sınav Paneli 

üyelerinin eğitim düzeyi, yetişkin eğitimi organizatörü tarafından yerine getirilmesi gereken 

koşullar ve mesleki yeterlilik için önemli olan diğer veriler. Bu şekilde kazanılan mesleki 

yeterlilik, sertifika ile onaylanmakta ve işgücü piyasasına dahil edilmesini sağlamaktadır.9 
 

 

KUZEY MAKEDONYA 
 
Yaygın ve informal öğrenmenin doğrulanması için düzenlemeler 

 

AB üyeliğine aday ülke olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, eğitim sisteminin Avrupa 

Birliği'nin eğitim politikaları ve standartları ile uyumlu hale getirilmesinde sürekli ve önemli 

ilerlemeler kaydetmiştir. 

 

Yaygın ve informal öğrenmenin doğrulanması, 2018-2025 Eğitim Stratejisinde zorluklardan biri 

olarak belirtilmiştir yani Stratejinin önlemlerinden biri: resmi ve gayri resmi öğrenme. Strateji 

ayrıca, Kuzey Makedonya'daki yaygın ve yaygın öğrenimin onaylanması sisteminin başlangıç 

aşamasında olduğunu ve Makedon Yeterlilik Çerçevesi (MQF) yönetimi ve paydaşların dahil 

edilmesi için bir sistemin kurulmasının henüz bir başka açık konu olduğunu vurguladı. MQF'nin 

 
9 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/validation-non-formal- and-informal-learning-48_en  
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(2016) Daha Fazla Geliştirilmesi ve Uygulanması için Yol Haritasının geliştirilmesiyle, 

zorlukların ele alınmasına yönelik kapsamlı bir yaklaşım benimsenmiştir. 

 

MEÖ referanslarını içeren yasal ve stratejik belgelere genel bakış 

 

Kuzey Makedonya'da MEÖ'nün tanıtılması, vatandaşlara fayda sağlaması ve yaşam boyu 

öğrenmeyi desteklemesi beklenen Makedon Yeterlilikler Çerçevesinin (Македонска рамка на 

квалификации) ülkede geliştirilmesiyle doğrudan ilgilidir. 

 

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, 2015 yılında Yaygın Yetişkin Eğitimi ve Yaygın Öğrenme için 

bir kavram belgesinin kabul edilmesinin ardından 2016 yılında MEÖ için bir sistem Uygulamak 

için bir yol haritasını kabul etti. Metodoloji paketi için süreçler ve Spesifikasyonlar, farklı AB 

kurumsal çerçeveleri, MEÖ prosedürleri ve araçları da dikkate alınarak 2017 yılında 

geliştirilmiştir. Ayrıca, değerlendirme için tanımlanmış bir el kitabına dayalı olarak Aralık 

2017'de potansiyel MEÖ değerlendiricileri için bir eğitim oturumu gerçekleştirilmiştir.
10 

 

 

SIRBİSTAN 

Yetişkin eğitimi şu şekilde organize edilir: 

 

• örgün eğitim, 

• yaygın eğitim  

• informal eğitim 

 

Eğitim ve yeterliliklerin kazanılması, Yetişkin Eğitimi Kanunu (SR) ve Eğitim Sistemi 

Temelleri Hakkında Kanun (SR) ile tanımlanır. 

Yetişkin Eğitimi Kanunu yaygın eğitimi “yetişkinlerin kişisel gelişimlerini, emek ve istihdamı 

ve sosyal faaliyetleri amaçlayan bilgi, değer, tutum, yetenek ve becerilerin kazanılması 

amacıyla yetişkinler için özel programlara dayalı olarak organize edilmiş öğrenme süreçleri” 

olarak tanımlamaktadır. Gayri resmi öğrenme ise günlük yaşamda, çalışma ortamında ve 

sosyal çevrede bilgi, değer, tutum, yetenek ve becerilerin bağımsız olarak edinilmesi sürecidir. 

 

Eğitim, Bilim ve Teknolojik Geliştirme Bakanlığı, 2015 yılında yaygın eğitime ilişkin 

 
10 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/64-validation-non- formal-and-informal-
learning-former-yugoslav-republic-macedonia 
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tüzüğünü kabul etti. Yaygın eğitim, yetişkin eğitimi programları sunan kuruluşlar olan Kamu 

Tarafından Tanınan Etkinlik Organizatörleri (PRAO) sistemi aracılığıyla edinilir. İlk ve orta 

dereceli okullar ile Eğitim, Bilim ve Teknoloji Geliştirme Bakanlığı tarafından öngörülen 

gereklilikleri karşılayan diğer kuruluşlar PRAO'lar olabilir. 

Bir yetişkin eğitim programını tamamladıktan sonra, bir kişi tam bitirme sertifikası, kısmi 

tamamlama sertifikası veya program sertifikası alabilir. Mesleki yeterlilikler standardına 

ulaşmak ve yeterlilikler standardına ulaşmak için tam tamamlama sertifikası alınır. Mesleki 

yeterlilik standardının kısmen başarılması için kısmi tamamlama sertifikası verilir. Niteliklerin 

veya mesleki yeterliliklerin edinilmesine yol açmayan programların tamamlanmasının 

ardından bir PRAO bir program yayınlar. 

Eğitimi Geliştirme Enstitüsü (IIE), mesleki yeterlilikler standardını ve yeterlilik standardını 

elde etmek için programların değerlendirmesini yürütmektedir. İEÜ bünyesinde yer alan 

Mesleki Eğitim ve Öğretim Merkezi, aşağıdaki alanlarda yeterlilik standartları geliştirmiştir: 

 

• Jeodezi ve İnşaat 

• Jeoloji, madencilik ve metalurji 

• Ekonomi, hukuk ve yönetim 

• Elektrik mühendisliği 

• Sağlık ve sosyal bakım 

• Makine mühendisliği ve metal işleme 

• Tarım, üretim ve gıda işleme 

• Trafik 

• Tekstil ve deri işçiliği 

• Ticaret, yemek ve turizm 

• Kimya, metal olmayanlar ve grafik sanatlar 

• Ormancılık ve ağaç işleme 

 

Yaygın eğitim, aşağıdaki seviyelerde Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin bir parçasıdır: 

 

• 2. seviye – bir yıla kadar temel eğitim ve mesleki eğitim, iki yıla kadar çalışma eğitimi 
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veya 120-360 saatlik eğitim için yetişkinlerin yaygın eğitimi 

  

• 3. seviye – tamamlanmış orta mesleki eğitim (üç yıl) veya yetişkinlerin 960 eğitim 

saatinden az olmayan yaygın eğitimi 

• 5.seviye - iki yıl veya bir yıl süren yüksek lisans veya uzmanlık eğitimi ve 

yetişkinlerin altı aydan az olmayan yaygın eğitimi.
11

 

 

SLOVENYA 

Yaygın ve informal öğrenmenin geçerli kılınması, eğitimin tüm düzeylerini kapsar. 

Doğrulama prosedürleri için tek bir çerçeve ve doğrulamayı üstlenen tek bir ulusal kurum 

yoktur. Bunun yerine, hayat boyu öğrenmeye dahil olan kurumlar arasında farklı görevler ve 

roller dağıtılır. 

Ulusal hükümet düzeyinde, temel sorumluluklar Eğitim, Bilim ve Spor Bakanlığı ile Çalışma, 

Aile, Sosyal İşler ve Fırsat Eşitliği Bakanlığı'na aittir. İkincisi mesleki standartları yayınlar, 

eğitim ve öğretim kurumlarını doğrular ve yaygın ve gayri resmi öğrenmenin değerlendirilmesi 

ve sertifikalandırılması için Ulusal Sınav Merkezlerine fon sağlar. Slovenya Yetişkin Eğitimi 

Enstitüsü, değerlendiricilere ve danışmanlara eğitim sağlar ve Mesleki Eğitim ve Öğretim 

Enstitüsü, diğer sorumlulukların yanı sıra Ulusal Mesleki Yeterlilik sisteminden sorumludur. 

Ayrıca, Ulusal Sınav Merkezi, her tür yeterlilik için değerlendirme ve doğrulama metodolojileri 

ve prosedürleri geliştirir. 

Örgün eğitim nitelikleri söz konusu olduğunda, Slovenya Yeterlilikler Çerçevesinin (SQF) 

geliştirilmesiyle doğrulamanın merkezileştirilmesine yönelik önemli bir adım atılmıştır. Bu, 

tüm eğitim seviyelerini kapsayan ortak bir çerçevedir. 

Bir diğer ilgili ulusal çerçeve, geniş bir sektör yelpazesini kapsayan Ulusal Mesleki Yeterlilikler 

sistemidir. Bu resmileştirilmiş sistem, adayların belirli mesleki görevlerin etkin performansı 

için becerilerini ve bilgilerini göstermelerini sağlar. Bunlar, ulusal düzeyde tanımlanan meslek 

standartlarına göre değerlendirilir. Başarılı adaylar, sahiplerinin belirli bir meslekte veya belirli 

görevlerde yetkin olduğunu kanıtlayan resmi sertifikalar alırlar.
12 

 

TURKEY 

 

Önceki öğrenmenin tanınması (RPL), örgün, yaygın ve/veya ücretsiz öğrenme bağlamında elde 

edilen öğrenme başarıları üzerinde mutabık kalınan bir standarda göre tanınma sürecidir. 

Okulların yanı sıra iş ve günlük yaşamda örgün eğitim dışında kazanılan bilgi ve beceriler de bu 

 
11 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/64-validation-non- formal-and-informal-
learning-former-yugoslav-republic-macedonia 
12 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/validation-non-formal- and-informal-learning-
63_en  
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kazanımlar arasında yer alabilir. 

 

RPL, bireylere ve işverenlere çok sayıda fayda sağlar. Bireyler açısından, işgücü piyasasında 

mesleki gelişimi ve hareketliliği artıran, tekrarı ve zaman kaybını önleyen, erken mezuniyet 

sağlayan, öğrenenlerin maliyetini düşüren, öğrenmeyi teşvik eden, motivasyonu ve kendini 

geliştirmesi bu sistemin öne çıkan faydasıdır. -kişinin güveni. İşverenler açısından ise 

işyerindeki beceri ve/veya yetkinlik eksikliğinin giderilmesine, eğitim için işyeri dışında 

harcama yapan çalışan sayısının azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli 

kullanılmasına katkı sağlamaktadır. 

 
 

Türkiye'de yaygın ve yaygın öğrenmenin (MEÖİ) onaylanması, çoğunlukla mesleki niteliklere 

yol açan öğrenme çıktıları için geçerlidir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) bu konuda 

oldukça işlevsel bir rol oynamaktadır. Türkiye'deki validasyon sistemi, 2012 Tavsiyesinde 

açıklanan MEÖ modelinden saptığı bazı benzersiz özelliklere sahiptir. 

 

MYK, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi gerekliliklerine uygun olarak ulusal düzeyde kalite 

güvencesi olan ulusal mesleki yeterlilikler sistemini (NVQS) kurmak ve işletmek üzere 2006 

yılında kurulmuştur. 

 

NVQS, mesleki ve mesleki alanlarda NOS'un hazırlanmasında, ulusal yeterliliklerin 

geliştirilmesinde ve uygulanmasında ve yetkilendirme, denetim, ölçme ve değerlendirme ile 

belgelendirme ile ilgili kuralları ve faaliyetleri tanımlar. MYK, Avrupa düzeyinde kabul edilen 

norm ve ilkelere uygun faaliyetler yürütür ve buna göre hazırlanmış planları uygular. 

 

NVQS'deki faaliyetlerin neredeyse tamamı paydaşlar tarafından veya paydaşların aktif katılımı 

ile devlet, çalışanlar ve işverenlerle işbirliği içinde yürütülmektedir. 

 

NVQS'nin temel amaçları; 

 

(i) MÖE'nin ulusal meslek standartlarına uygun olarak verilmesini sağlamak için MEB ve YÖK 

ile işbirliği yapmak ve böylece eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirerek MÖE'nin 

kalite güvencesine katkıda bulunmak, 

 

(ii) Mesleki yeterlilikleri ulusal veya uluslararası meslek standartları temelinde belirlemek ve 

bu yeterlilikleri kalite güvenceli süreçlerle ödüllendirmek, 

 

(iii) Yaygın ve informal öğrenme yoluyla kazanılan önceki öğrenmenin tanınmasını sağlayarak 

yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek.
13

 

 

 

 

 

 
13 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/validation-non-formal- and-informal-learning-
90_en 
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ORTAKLARIMIZIN NFL'NİN TANINMASI VE 
ONAYLANMASINA İLİŞKİN KİŞİSEL TECRÜBESİ 
 

Youth 4 Society (Y4S), ARNAVUTLUK 
 

Arnavutluk'ta yaygın eğitime ilişkin özel bir yasa yoktur, ancak bir konu olarak, 2015-2020 

Eylem Planı gibi sivil toplum için eğitime yönelik çeşitli ulusal stratejilerden etkilenmektedir. 

Youth 4 Society, yaygın eğitim yöntemleriyle çalışarak tüm eylemlerini geliştirir. 

 
 

Belirli projeler kapsamında yürüttüğümüz etkinliklerde katılımcılara oyunlar, deneyimler, 

belirli bir konu üzerinde grup çalışması yoluyla verilen bilgiler, koç veya 

kolaylaştırıcıyı(eğitimciyi) her şeyi bilen ama düşüncelerini özgürce ifade edebilen bir 

öğretmen olarak görmemeleri için verilmektedir. 

 

 

Kanun olsaydı işimizi kesinlikle kolaylaştıracağını düşünüyoruz ama aynı zamanda 

katılımcılara da hizmet edeceğini düşünüyoruz çünkü NFL bünyesinde gerçekleştirilen bu 

faaliyetlerde aldıkları sertifika bir işe başvururlarsa tanınacak. 

 

Arnavutluk'ta yaygın eğitim alanında çalışmanın faydaları vardır ama aynı zamanda bir 

zorluktur. Avantajları: 

1. Gençlerin bilgilerinin geliştirilmesi. 

2. Eleştirel düşünmeyi teşvik edin. 

3. İletişim becerilerini geliştirin. 

 

 

Dezavantajları: 

 

Gençler, yaygın öğrenme yoluyla edinilen bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olabilir, ancak 

resmi olarak sertifikalandırılmamış olabilir ve öğrenme deneyimlerine dayalı olarak bir 

yeterlilik alabilirler. Youthpass sistemi kullanılmaktadır, ancak ulusal makamlar NFL 

tarafından elde edilen yeterlilikler için bir değerlendirme planı sağlamamaktadır ve yeterlilikler 

yasal olarak elde edilememektedir. 

 

Arnavutluk hükümeti şu anda gençlere yönelik kalkınma politikalarında bazı adımlar atmıştır, 

ancak mevcut Strateji konusunda ve aynı zamanda eğitim alanında yer alan uygulamalar ve 

faaliyetler tarafından verilen sertifikaların tanınması konusunda da daha fazlasının yapılması 

gerektiğini düşünüyoruz. 
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Local Democracy Agency Mostar (LDA Mostar), BOSNA HERSEK 

 

Teorik olarak yaygın eğitim, öğrenmek ve gelişmek isteyen herkese yönelik olsa da, öncelikle 

belirli sosyal gruplara, genellikle bir şekilde marjinalleştirilmiş bir grup insana çok yardımcı 

olur. Bu nedenle yaygın eğitimin toplumsal eşitlik, yani herkese eşit fırsat verilmesi kavramıyla 

yakından ilişkili olduğunu söylüyoruz. Bununla birlikte, özellikle kırsal alanlardan gelen 

kadınlar ve erkekler için örgün eğitime erişimde farklılıklar vardır. Farklı yöntem, öncelikle 

eğitim ve istihdam alanına yansımaktadır ve bu açığı azaltmayı ve kentsel ve kırsal alanlarda 

yaşam ve istihdam sağlamaya yardımcı olmayı amaçlayan yaygın eğitimdir.  

 

. 

Ayrıca, Bosna Hersek'te eğitim sisteminin piyasanın ihtiyaçlarına göre uyarlanmaması 

gerçeğine yansıyan genel bir sorun var. Bu sorun, yaygın yetişkin eğitiminin marjinalleşmesine 

de yansımıştır. Ayrıca, bazı analizler ve araştırmalar Bosna ve Hersek'te yaygın eğitim 

alanındaki sorunlara işaret etmektedir: • yaygın eğitim kurumları tarafından başarılı 

öğrencilerine verilen diploma ve sertifikaların küçük bir yüzdesi; ve tanınan; • yaygın eğitim, 

işgücü piyasasının modern taleplerini karşılayabilmek için yeterince geliştirilmemiştir; • Yaygın 

eğitimde stratejik planlamanın yetersiz olması, tanımsız ve plansız işleyişin nedenidir. 

 

Vurgulanması gereken önemli nokta, örgün eğitime ek olarak, toplumumuzun örgün olmayan 

veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek için sürekli bir varlığa ihtiyacı olduğudur, çünkü bu, 

işgücü piyasasında daha fazla istihdam fırsatlarına ve rekabet gücüne, ekonomik büyümeye ve 

iyileştirilmiş yaşam koşullarına katkıda bulunur. 

 

The Future Now Association (TFN), BULGARİSTAN 

 
NFL kısmen Bulgaristan'da tanımlanmıştır. Bunu açıkça tanımlayan özel bir yasamız yok, ancak 

bazı mevzuat belgeleri kavramından çoğunlukla örgün eğitime muhalefet olarak bahsediyor. 

Ulusal Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi ve Toplum Merkezleri Yasası konuyu kısmen ele 

almaktadır, ancak homojen bir şekilde ve NFL fikrini, avantajlarını ve gençler için güçlendirme 

fırsatları yaratmadaki etkisini tam olarak sunmamaktadır. 

 

Bulgaristan, NFL konseptini uygulamak ve farklı sosyal grupların öğrenme faaliyetlerine dahil 

edilmesini teşvik etmek için düzenleyici çerçeveyi hala güncelleme ihtiyacı ile karşı karşıyadır 

ve bu, mevzuat ile kuruluşumuz da dahil olmak üzere Bulgar STK'larının bu uygulamada 

uyguladığı NFL faaliyetleri arasında bazı boşluklar yaratmaktadır. Bunun bir örneği, yaygın ve 

informal öğrenmenin onaylanması için yapılan düzenlemedir. Gençler, yaygın ve informal 

öğrenme yoluyla edinilen bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip olabilir ancak bu öğrenme 

deneyimlerine dayanarak resmi olarak doğrulayamaz ve bir yeterlilik elde edemez. Youthpass 

sistemi Bulgaristan'da kullanılmaktadır ancak ulusal makamlar NFL tarafından ulaşılan 

yeterlilikler hakkında bir doğrulama planı sunmamaktadır ve nitelikler yasal olarak elde 

edilememektedir. 
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TFN, Bulgar vatandaşlarının yeni bir küresel bilgiye dayalı ekonomiye aktif olarak katılmalarını 

sağlamak için kılavuzlar sağlayan Ulusal Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi ile daha fazla pratik 

deneyime sahiptir. Strateji, Bulgaristan Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarının ve vatandaşlarının 

yaşam boyu öğrenme süreci için gerekli koşulları yaratma ve gerçekleştirme çabalarını 

birleştirmeyi amaçlamaktadır. TFN, okullarda, üniversitelerde ve işyerlerinde hayat boyu 

öğrenme konusunda danışmanlık ve rehberlik sağlayarak öğrenenleri motive etmeyi ve bir 

öğrenme kültürü oluşturmayı amaçlayan devam eden faaliyetlerinde stratejiyi desteklemektedir. 

 

 

 

 

United Societies of Balkans (USB), YUNANİSTAN 

 
Yunanistan'ın ulusal çerçevesinde, örgün yetişkin eğitimi ve öğretimi için ortak ilkelere dayanan 

bir yasal çerçevenin henüz ortaya konmadığı bir yer yaratan yaygın öğrenmenin kapsamlı bir 

doğrulaması yoktur. Ayrıca NFL aracılığıyla edinilen bilgi, beceri ve yeterlilikleri belgelemek 

için araçlar mevzuatta geliştirilmiştir. Bu nedenle, çeşitli beceri ve yeterlilikler kazanmış 

olabilecek bireylerin önceki öğrenmelerinin değerlendirilmesini talep etme hakları yoktur. 

 

Yunanca terimler farklı kullanılmaktadır ve diğer ülkelerle kıyaslandığında aynı anlama sahip 

değildirler. Bu nedenle, Yunanistan'da NLF'nin onaylanmasında gerçekleştirilen gelişmeyi 

anlamak için, NFL'nin onaylanması için 2012 Konsey Tavsiyesi tarafından sağlanan NFL 

tanımına kıyasla tanımların Yunanistan'da nasıl kullanıldığına dikkat çekmek önemlidir.(formal 

ve informal) Sertifikasyon (Yunanca'da pistopoiisi) kelimesi genellikle farklı süreçler için 

kullanılır ve dokümantasyonla ilgili olabilecek ulusal politika belgeleri, bir öğrenme sürecinin 

gerçekleştiğini ifade eder ancak bu sürecin gerçek bir değerlendirmesi yoktur. 

 

Ulusal Yeterlilik ve Mesleki Rehberlik Sertifikasyonu (EOPEPEP) bazı sertifikasyon 

süreçlerinin geliştirilmesinden sorumludur (Yunancada epikirosi veya egyropoiisi yani 

pistopoiisi kelimelerini kullanır) ve NFL'nin girdi ve çıktılarını onaylama yetkisine sahiptir. 

 

Bir kuruluş olarak, Birleşmiş Balkanlar Derneği, NFL'nin farklı araçlarını kullanarak yerel 

gençlerle günlük olarak çalışmaktadır. Kullanılan yöntemler, AB'nin yaygın eğitim ve öğrenimle 

ilgili koyduğu ilke ve değerlere dayanmaktadır. Erasmus+ ve ESC çerçevesinde gerçekleştirilen 

faaliyetler sırasında kuruluş, katılımcıların kazandığı beceri ve yetkinliklerin ana sertifikası 

olarak Youthpass'ı kullanır. Gençlere becerilerini doğrulayan ve ulusal işgücü piyasasında 

kullanabilecek belgeleri vermek için tercihen ulusal bir sertifika en iyisi olacaktır. 

 

Yukarıda belirtilenlere göre, AB'nin hayat boyu öğrenmenin ve özellikle NFL'nin önemine 

defalarca işaret etmesine rağmen, Yunan çerçevesinin NFL'yi bir öğrenme yöntemi olarak 

tanıma konusunda eksik olduğu açıktır. Ulusal paydaşlar, NFL'nin eğitim ve öğretimin bir yönü 

olduğunu kabul etmelidir, ancak sadece bu; hayat boyu öğrenme bağlamlarına katılım için yol 

gösterici değerdir. AB, NLF'ye dayalı olarak bir faaliyet sırasında kazanılan yeterliliklerin 

tanınması için Youthpass'ı kullandığından, Yunan mevzuatı, bireylerin kazandıkları beceri ve 
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yeterlilikleri doğrulayan ve onları tanınabilir hale getiren bir sertifika oluşturmalıdır. 

 

TDM 2000, İTALYA 

 
İtalya'da mevcut bir NFL Yasası yoktur. Çalışma sisteminde bir reform olan 92/2012 sayılı 

Kanunda Örgün, Yaygın ve Informal Öğrenim tanımı bulunmaktadır. Bununla birlikte, okuldan 

kazanılan nitelikleri belgelemek için bir Ulusal Yeterlilik Sistemi oluşturma sürecini de başlattı. 

İtalyan sisteminde sıklıkla olduğu gibi, bunun genellikle farklı olan farklı Bölgesel Protokollere 

çevrilmesi gerekiyordu. Bu, sistemin gerçekte nasıl çalıştığı ve farklı bölgelerde daha iyi ya da 

daha kötü çalışması konusunda önemli bir belirsizliğe yol açar, ancak genel olarak, kullanıcılar 

tarafından geniş kapsamlı bir kullanıma yol açmaz. 

 

Genel olarak, gençlik çalışmasının rolü ve gençlik çalışanları figürü gerçek anlamda 

tanınmamaktadır, ancak yasada yer alan birkaç başka rakam ve tanım bulunmaktadır. Sonuç 

olarak, sistemin bu konuda henüz yapılmamış büyük bir reforma ihtiyacı olacaktır. 

 

TDM 2000, bazı kamu kurumları tarafından olmasa da genel halk tarafından gerçekten 

tanınmadığından, NFL Yasası/Stratejilerini kullanmaz. AB yeterlilik çerçeveleri üzerinde 

çalışmak ve gençlere yeterliliklerini değerlendirmeleri ve bunları açıklayabilmeleri ve 

“satabilmeleri” için araçlar sağlamak çok daha üretken ve faydalı olmuştur. NFL ile ilgili 

halihazırda mevcut mevzuat, işimizi kolaylaştırmıyor. Mevcut ulusal sistemden hiç etkilenmez, 

daha çok yaygın ve informal öğrenmenin sahip olduğu sosyal tanınmadan etkilenir. Açıkça 

yapılandırılmış bir Kanun/Strateji olsaydı, kesinlikle işimize ve önerdiğimiz faaliyetlere dahil 

edebilirdik. 

 

Örgün Olmayan Öğrenimin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan daha iyi tanınması için çok 

çalışmamız gerekiyor. Son zamanlarda çok değişti, ancak siyasi düzey, Örgün olmayan 

öğrenmenin ve örgün eğitim sistemi dışında kazanılan yeterliliklerin toplum tarafından birden 

fazla düzeyde açıkça tanınması için net bir çerçeve sağlamak için hala yeterli değil. 

 

Kosovo Center of Diplomacy, KOSOVA 

 
Kosova'da yaygın eğitim hakkında bir rapor bulabilir miyiz diye bakıyorduk ama aradığımız 

kadarıyla bir şey bulamadık. Kültür Bakanlığı gençlik ve spor bakanlığının gençlik dairesinde 

yaygın eğitimle ilgili olarak şu hedefleri olduğunu biliyoruz: 

 

1. Yaygın Eğitim yoluyla gençlik liderlik becerilerini geliştirmek. 

2. Yaygın Eğitimin sosyal ve kurumsal sertifikalarının tanınması 

3. Yaygın Eğitimle ilgilenen Gençlik ve Meslek Merkezlerine Destek. 

4. Yurtdışında gönüllü çalışma ve gençlik değişimleri yoluyla sosyal hizmetleri teşvik etmek. 

5. Gençlik organizasyonel ve yönetsel kapasite geliştirme. 

 

Stratejiler: 

  

• Belediyeler ve diğer ortaklarla birlikte Gençlik / Meslek Merkezlerinin kurulması ve 
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desteklenmesi için yönergeler geliştirin. 

• Gençlik / Meslek Merkezlerinin liderleri için finansman ve eğitim sağlayın. 

• Gençlik eğitim kamplarının düzenlenmesi ve uygulama metodolojisi: Gençlik / Meslek 

Merkezlerinin sürdürülebilirliği ve ağ oluşturma. 

• Kosova'da gençlik memurları, belediye müdürlükleri ve gençlik STK'ları için kurslar, 

eğitim sağlanması. 

• Yaygın Eğitimin Geliştirilmesi. 

 

 

 

 

 

Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID (ADP-ZID), KARADAĞ 

 

Ne yazık ki ülkemizde NFL Kanunu henüz yok ama Gençlik Kanunu ve 2017-2021 dönemi 

Gençlik Stratejisi var. Gençlik stratejisini 6 kilit nokta tanımlar. Şu an yürürlükte olan, henüz 

kabul edilmemiş olan yeni Gönüllülük Yasasıdır. Geçen yıl, Gönüllülük Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Mevcut Gönüllülük Yasası, faaliyetin kişinin 

kendi özgür iradesiyle gerçekleştirilmesi durumunda gönüllülüğü tanımıyor, ancak bir çalışma 

uygulaması olarak kabul ediliyor. 

 

ADP-Zid, kurulduğu günden bu yana gençlerle ilgilenen bir kuruluştur. Elbette, izin verildiğinde 

Gençlik Stratejisi'ne uygun olarak çalıştık, ancak stratejiyi uygulama sürecinde aktif ve güncel 

olmak için her gün çalışmalarımızı gözden geçiriyoruz. NFE ile ilgili Kanuna gelince, bunun 

elbette en büyük dezavantaj olduğunu söyleyebiliriz. 

 

ADP-Zid, gençleri olan her ülkenin ve herkesin, ülkedeki gençlik politikasının geliştirilmesi için 

önemli olan tüm gerekli yasaları ve stratejileri ziyaret etmesi gerektiğine inanmaktadır. Ancak 

bu şekilde büyük bir katkı yapılabilir ve diğer yandan gençler için çok sayıda fırsat sağlanabilir. 

Öte yandan, gençleri NFL Yasası'nın oluşturulması sürecine dahil etmek çok önemlidir çünkü 

onlar bu öğrenme tarzının en iyi tüketicileridir ve yasanın oluşturulmasına en çok katkıda 

bulunacak onlardır. 

 

Center for Intercultural Dialogue, Kuzey Makedonya 

 

Kuzey Makedonya'da yaygın eğitimden bahseden tek strateji Ulusal Gençlik Stratejisidir (2016-

2025). Daha açık bir ifadeyle, bu stratejide ana hedeflerden biri olarak “yaygın eğitimin yasal 

çerçevesini gençlik sektörünün doğasına uygun olarak ve AB standartlarının yaygın olarak 

uygulanması yoluyla ayarlamak” olarak kabul edilmektedir. Bu hedef altında çeşitli önlemler 

sıralanmıştır: 

 

1. Gençlik sektörünün özelliklerini göz önünde bulundurarak, yaygın eğitimin belirlenmesi 

ve akreditasyonuna ilişkin Avrupa tavsiyelerini ve kılavuzlarını uygulayarak, devlet 

tarafından akredite edilmiş yaygın eğitim sağlayıcıları için kriterlerin genişletilmesi. 



21  

2. Yaygın eğitim sağlayan gençlik kuruluşlarının ve diğer sivil toplum kuruluşlarının 

akreditasyonu.  

 

3. Europass'a benzer mekanizmalar kullanarak beceri ve bilgilerin tanınması, 

karşılaştırılabilirliği ve transferi.  

 

4. Yaygın eğitimin sosyal ve ekonomik etkisine ilişkin düzenli araştırmalar. 

 

5. Yaygın eğitimin sunumunda kalitenin iyileştirilmesi için destek.  

 

 

6. Edinilen beceri ve yeterliliklerin tanınması açısından diğer sosyal ortaklar, özellikle 

ekonomik operatörler arasında yaygın eğitim kavramının daha fazla teşvik edilmesi. 

 

Ülkemizde yaygın öğrenmeyi tanımlayan bir kanun bulunmamaktadır. (Yeni çıkarılan) Gençlik 

katılımı ve gençlik politikalarına ilişkin kanun, gençlik çalışanları bölümünde yaygın eğitimden 

bahseder - gençlik çalışanları tanımı, yaygın ve yaygın öğrenme yoluyla gençlerin kişisel ve 

sosyal gelişimini desteklediklerini belirtir. 

 

Maalesef kuruluşumuz stratejiyi günlük işlerimizde kullanmamaktadır. Strateji bize yalnızca 

yaygın öğrenmeyi geliştirmek için talimatlar verir ve işimizi kolaylaştırmaz. 

 

Kuzey Makedonya'da yaygın öğrenmeyi tanımlayan bir yasa veya strateji olmadığını 

vurgulamak isteriz. Ancak böyle bir yasamız olsaydı ve kesinlikle buna ihtiyacımız olsaydı, 

birçok avantajı olurdu. Örneğin, yaygın öğrenme süreçleri yoluyla kazanılan bir yanda 

sertifikalar, diğer yanda beceri ve bilgiler, örgün eğitim süreçlerinde olduğu kadar tanınacak ve 

eşit olarak doğrulanacaktır. Kişisel ve mesleki gelişim için bize daha fazla fırsat verecektir. 

Ayrıca yaygın öğrenmede kullanılan yöntemler örgün eğitimde birleştirilebilir. Örgün eğitim 

sürecinde esnekliğe izin verilirse, en iyi sonuçları verecektir. 

 

Yaygın eğitim ve yaşam boyu öğrenmeyi ayrıntılarıyla kapsayacak tamamen yeni bir yasaya 

ihtiyaç olduğu kesindir. Böyle bir yasaya sahip olmak gerçekten önemli, bu yüzden daha 

yapılandırılmış bir yaklaşıma sahip olabiliriz, tanınabilir ve onaylanabiliriz, Hükümet tarafından 

destekleniriz vb. 

 

NGO Iuventa, SIRBİSTAN 
 

Yalnızca NFE'ye atıfta bulunan özel bir yasa yoktur. Eğitimle ilgili farklı stratejilerde, Gençlik 

Yasasında, Ulusal Gençlik Stratejisi 2015-2025 NFE'de yaşam boyu öğrenmenin önemli bir 

parçası olarak tanımlanmaktadır. Gençlik çalışması, gençlik çalışması yoluyla edinilen 

yeterliliklerin tanınmasının gençler için gerekli olduğunun altının çizildiği yaygın eğitim 

bağlamında tanınmaktadır. Özellikle NYS, yaygın eğitimde gençlik çalışması yoluyla edinilen 

yeterliliklerin gençlerin istihdam edilebilirliği için önemli olduğunu kabul eder, çünkü bu 

yeterlilikler tam olarak işverenleri işe alarak takdir edilen yeterliliklerdir. 
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Yetişkin Eğitimi Yasası'nın (Yetişkin Eğitimi Yasası (RS Resmi Gazete, no. 55/20) kabul 

edilmesiyle, yaygın eğitim ve yaygın eğitim yoluyla edinilen öğrenmenin tanınması için 

koşulların yaratılmasında önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. 

 

Tek sorun, Yetişkin Eğitimi Yasasının, gençlik sektöründeki, belirli nitelikler veya mesleki 

eğitim kazanmayı amaçlamayan yaygın eğitim programlarının özgünlüğünü tanımamasıdır. 

 

Ulusal gençlik çalışanları derneği, gençlik çalışmalarını uygulayan sivil toplum kuruluşlarının 

girişiminin bir sonucu olarak 2009 yılında kuruldu. Gençlik çalışma programlarının kalite 

güvencesine olan ihtiyacı, gençlik, gençlikle çalışan kurumlar, devlet ve bir bütün olarak toplum 

tarafından gençlik çalışmalarını standartlaştırma, profesyonelleştirme ve tanıma ihtiyacını kabul 

ettiler. 

 

Başlıca başarıları: 

 

• Profesyonel gençlik çalışması alanında 3 mesleki standart (Gençlik Lideri, Gençlik 

Çalışanı ve Gençlik Çalışması ve Politikası Uzmanı) geliştirildi. 

 

• Gençlik çalışması tanımının yerini bulduğu Sırbistan'da Gençlik Yasası'nın 

oluşturulması için temel çalışma grubuna katılım. 

 

• Gençlik çalışma programları için standartlar ve bunların uygulanması için mekanizma 

geliştirildi. 

 

• Tüm üyeler tarafından geliştirilen ve imzalanan Gençlik Çalışanları için Etik 

Kurallar; Etik Sorunlar Konseyi kuruldu. 

 

• Gençlik Liderleri ve Gençlik Çalışanları için yaygın eğitim müfredatı geliştirildi. 

 

• Gençlik çalışmasında önceden kazanılmış yeterliliklerin onaylanması için 

mekanizma geliştirildi. 

 

1 Ocak 2019'dan itibaren Gençlik çalışması Sırbistan'da resmi olarak bir meslek olarak 

tanınmaktadır. Mesleğin tanınmasıyla gençlik çalışmaları değerlenir ve tanınır hale gelirken, 

diğer yandan ilgili kurumlar tarafından daha yaygın olarak tanınıp uygulanabilmesi, gençlik 

çalışması yürüten kuruluşların gelişimi için çok önemlidir. 

 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPDNM), 

SLOVENYA 

 

Slovenya'da birkaç eylemimiz, muhtıramız ve yaygın eğitim stratejimiz var. 2000 yılında, 

yaygın ve gayri resmi olarak edinilen bilgilerin tanınmasını ve değerlendirilmesini uygulamaya 

koyan ilk önlem, ulusal mesleki yeterliliklerin doğrulanması ve belgelendirilmesi sisteminin 

kurulmasıydı, kabul edildi. Kabul ile birlikte birçok kişi NFE'ye katılımlarını 
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kanıtlayabilecekleri sertifikalar aldı. Günlük çalışmamda, yaygın eğitimle ve onun aracılığıyla 

strateji ve yasalarla bağlantılı birçok şey var. 

 

Örneğin, DRPDNM'de, teorik ve pratik öğrenmeyi bitirdikten sonra sertifikayı alan ve 

yazabilecekleri geleceğin gençlik çalışanları için eğitimlerimiz var. 

Yetkililer tarafından resmi olarak tanınmakta ve bu iş alanında iş bulabilmektedir. Sorumlu 

olduğum her proje NFE ile ilgilidir ve bu şekilde bu projelere ve öğrenme etkinliklerine 

katılanlar sadece katılımcılar değil, aynı zamanda farklı konular hakkında bilgi edinmesi 

gereken de benim. 

 

NFE stratejisi sayesinde tüm etkinliklere katılımcıları daha kolay bulabileceğim bir anlamda 

işim daha kolay ve insanların özellikle gençlerin farklı türde etkinliklere ve onlara sunduğumuz 

projelere katılmaya daha fazla ilgisi var. Katılan herkes için, sonunda katılımlarından dolayı 

takdir görmeleri ve bu tanınmanın organizasyonumuzun ötesinde bir anlamı olması son derece 

önemlidir ve bu aynı zamanda NFE stratejisinin en büyük avantajıdır – (aktivitelerin, 

eğitimlerin, birinin aldığı ve yeni bilgiler edindiği derslerin tanınması) 

 

Ayrıca, öğrenciler için NFE'ye dahil olmak harikadır, çünkü kayıtlı oldukları konunun sadece 

teorik kısmını öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda pratik dersleri de vardır ve daha fazla bilmek 

istedikleri konular hakkında bilgi edinirler. Örgün eğitimden oldukça farklıdır (bazı durumlarda 

pratik dersleriniz de vardır), geçmek için ilgi duymadığınız şeyleri de öğrenmeniz gerekir. Şu 

anda gördüğüm tek dezavantajı, NFE'deki tüm eğitim ve sınıflar, ulusal mesleki yeterlilik 

ile/veya bunun bir parçası/bir parçası olarak sertifikalandırılmıştır. Aksi takdirde kişisel 

görüşüme göre NFE her birey için çok önemlidir çünkü ilgilendiğiniz konularda farklı sınıflara 

girerek çok şey öğrenirsiniz, yeni insanlarla tanışırsınız, ufkunuzu genişletirsiniz ve sonunda 

dünyayı farklı bir şekilde görürsünüz çünkü bu aktiviteler kişisel ve profesyonel düzeyde 

büyümenize yardımcı oluyor ve bazen, NFE'de yer almak ve bir sertifika almak, birisinin size 

hayal ettiğiniz işi vermesinin nedeni olabilir ve ben bunun için mükemmel bir örneğim. 

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, TÜRKİYE 

 

“Yaygın eğitim, 6698 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda tanımlanmıştır. 1739 (1739 sayılı 

Milli Eğitim Temel Kanunu), bireylerin yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları her türlü eğitim 

ve öğretimi içermektedir. Söz konusu kanun, tüm özel-kamu kurumlarının MEB 

koordinasyonunda yaygın eğitim vermesini sağlamaktadır. Ayrıca Yaygın Eğitim Kurumları 

Yönetmeliği (Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği), Halk Eğitim Merkezlerinin onayı ile 

veya Halk Eğitim Merkezleri ve Eğitim Odaları ile işbirliği içinde açılacak tüm kursların 

kuruluş, yönetim, eğitim, danışma, denetim ve koordinasyon faaliyetlerini kapsar (veya özel 

eğitim kurumları dışında herhangi bir kurum) Yaygın eğitim hizmetleri okuma yazma kursları, 

mesleki ve teknik eğitim ve sosyal ve kültürel kurslar olmak üzere üç ana başlık altında 

düzenlenmektedir. Hedef kitle, eğitim sistemine hiç girmemiş veya bu sistemin herhangi bir 

kademesinde yer alan veya hali hazırda sistemin dışında kalanları içerir. Kamuda yaygın eğitimi 

en yoğun uygulayan kurum MEB'dir. Bu kursların tamamı modüler olduğundan, eğitim sonunda 

yapılan sınavı kazanan katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış, Türkiye 
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genelinde özel ve kamu kurumlarında geçerliliği olan bir sertifika alırlar.” 

  

Bu alanda deneyimli çalışanlarımız ve gönüllülerimiz var, bu nedenle faaliyetlerimizin daha 

kalıcı olması için eğitimlerde bu yöntemleri kullanarak gençleri teşvik etmeye çalışıyoruz. 

Katılımcılar arasında gençlerin yoğunlaştığı eğitim, konferans, seminer ve çalıştaylarda yaygın 

öğrenme tekniklerini kullanmaya özen gösteriyoruz. 

 

Yukarıda belirtilen mevzuat grup çalışmasını güçlendirir. Görevleri daha hızlı ve daha iyi 

tamamlamamızı sağlar. 

 

Yaygın öğrenme temelinde bir projeye katılan katılımcılar, olumlu iletişim kurma, kendilerini 

sorgulama ve ifade etme becerilerini geliştirirler. Statik veya pasif olmaktan ziyade aktif ve 

katılımcı olmamızı sağlar. Ayrıca bireyler grupla birlikte hareket etme becerisi kazanırlar. 

YAMNFL Projesi görüşmecilerinden Bahadır Ülgen, "STK çalışmaları ve eğitimde önemli 

yaygın eğitim kavramları var. Deneyimsel öğrenme bunlardan biri. Çünkü bireyin yaşayarak 

öğrenmesini sağlıyoruz. Bu çok önemli. Benim için son döneme baktığımızda örgün eğitimde 

oyun yöntemleriyle öğrenme çok fazla oyunlaştırma önemli, bence her şey yavaş yavaş dijitale 

geçecek. Koronavirüs pandemi sürecini gördük. Biz aynı zamanda girişimcilik sağlıyoruz 

gençlere. Gençlerin girişimci olmalarına toplumsal katkılarının yaygın eğitim yöntemlerini 

kullanarak onların girişimci ruhunu destekliyoruz. Gençler örgün eğitimlerini ve üniversitelerini 

bitiriyorlar ama öğrencileri asıl farklılaştıracak şeyleri, sivil toplum kuruluşlarına katılımları, 

gönüllülük bilinci, girişimcilik becerileri ve aktif katılımları ile öne çıkıyor.  

 

Tüm bu bilgilere baktığımızda yaygın eğitim yasası işimizi ve faaliyetlerimizi kolaylaştırıyor 

ve gençler bunun kendi gelişimleri için ne kadar önemli olduğunu fark edebiliyor. 

 

Türkiye'de yaygın eğitimde hiyerarşik bir düzen yoktur. Bu nedenle her yaştan insan kişisel 

gelişimini yaygın eğitim yoluyla geliştirebilir. Yaygın eğitimde alan kısıtlaması yoktur. Tüm 

insanlar her türlü bölüm hakkında çok fazla deneyim kazanabilir. İletişim becerilerinin 

gelişmesini sağlar. Ayrıca özgüveninizi geliştirmede oldukça etkilidir ancak ülkemizde yaygın 

öğrenme stratejileri daha çok yaşam boyu öğrenmeye dayalıdır. Diğer bir deyişle el sanatları, 

kadınların el becerilerini geliştirmelerini ve meslek edinmelerini sağlamak gibidir. Bu nedenle 

Avrupa ve Balkanlar'da anlaşılan yaygın bir eğitim yöntemi anayasada yer almamaktadır. Temel 

amaç, bu yaygın öğrenme yöntemini tanıtmak ve teşvik etmektir. Ancak bu şekilde gençler 

yaygın öğrenme yöntemlerini kullanarak kendilerini geliştirebilir ve daha kalıcı bilgilere 

ulaşabilirler. 

 

Öğrenciler, bu sosyal sorumluluk projelerinin ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük 

yapmanın öneminin farkındadır ancak bazı gençler gönüllü olarak katıldıkları projeleri 

özgeçmişlerine yazmak için yapıyorlar, bir şeyi değiştirmek için değil. Gençlere yaygın 

öğrenmenin asıl amacı anlatılmalıdır.  

Formel olmayan öğrenme, bir projeye katılmalarına veya bununla ilgili bir işte çalışmalarına 

ragmen çoğu insan ne olduğunu bilmiyor. Yaygın öğrenme hakkında farkındalık 

genişletilmelidir. 
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YAMNFL ANKETLERİ ÖZETİ 
 

Ankete katılanlar 11 ülkeden 18 ila 30 yaşları arasındaki gençlerdir: Arnavutluk, Bosna-Hersek, 

Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Slovenya ve 

Türkiye. Katılımcılar, lise öğrencileri, öğrenciler, çalışan, işsiz ve gençlerin sahip olduğu çeşitli 

gençlik programlarının kullanıcıları olan gençlerdir. 

 

Projeye katılan kuruluşlar, gençlikle ilgili programlarda kesinlikle Hükümetten daha fazla 

desteğe ihtiyaç duyduklarını ve ancak bu şekilde gençlere yönelik etkinlik ve içeriklerin 

artmasının sağlanabileceğine dikkat çekti. STK kendini çok adamış ve gençler için çok çalışıyor 

ve hepsi de faaliyetlerini engelsiz bir şekilde yerine getirebilmeleri için Hükümetten büyük 

destek bekliyor. 

 

COVID 19 hepimizin kriz durumlarında çalışmak zorunda olduğunu bize gösterdi, bu nedenle 

STK'lar çeşitli çevrimiçi etkinliklerle gençleri tam zamanlı olarak geçirmeye çalıştılar, böylece 

endişe duygusu yaşamadılar. Aşağıda, yaygın eğitimin yanı sıra gençlerin yaygın öğrenme 

sürecine katılımıyla ilgili soruların yanıtları bulunmaktadır. Anketin COVID sürecinde 

yapıldığını belirtmekte fayda var ve mümkün olduğunca kısa ve öz bir şekilde cevaplamaları 

için ölçülemez katkılarda bulunan tüm kuruluşlara teşekkür ediyoruz. 

 

Ankete toplam 902 kişi yanıt verdi. 

 

 

a) Yaygın eğitim için hiç duydunuz mu? Cevabınız evet ise, sizin için yaygın eğitim 
nedir? 
 

Arnavutluk’ta, yaygın eğitim kavramı, yanıt verenlerin çoğuna çok aşinadır. Onlar için yaygın 

eğitim, örgün okul sisteminin dışında gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler yoluyla farklı bir şekilde 

öğrenmedir. 

 

Sokaktan akıllı dediğimizde, genellikle yaygın eğitim yoluyla, yeni beceriler öğrenerek ve yeni 

yetkinlikler edinerek bilgi toplamaya gelen insanlarla ilgilidir. Müfredat ve çeşitli programlar 

aracılığıyla öğrenen genç, iş ve potansiyel istihdam ararken bir anlam ifade edecek bir sertifika 

alır. 

 

Yaygın eğitimde işte veya diğer faaliyetler sırasında doğal ve kendiliğinden gerçekleşmesi çok 

önemlidir. 

 

Bu tür öğrenme aynı zamanda topluluk öğrenimine odaklanmayı sağlar ve bu tür eğitim bireysel 

kapasiteleri geliştirir. 
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Yunanistan'da çoğu insan yaygın eğitimi duymuştur ve bunu eğitim sistemi dışında alternatif bir 

öğretme ve öğrenme yolu olarak tanımlamaktadır. Daha deneyimli bir öğrenme yolu daha fazla 

fırsat kullanan ve onları genişletmeye çalışan, hatta yaygın eğitimdeki herkesin büyümesine, 

sosyal becerilerini geliştirmesine, yaşayarak ve öğrenerek öğrenmesine yardımcı olan. 

 

Katılımcılardan biri, gençlik alanında faaliyet gösteren ve çoğunlukla yaygın öğrenme 

tekniklerinin uygulanmasında aktif olan bir STK'da staj yaptığını belirtmiştir. Stajyer katılımcı, 

yaygın eğitimi, kişisel çıkar alanlarında yeni yetkinlikler geliştirmek isteyen bireylerin gönüllü 

bir etkinliği olarak tanımlamaktadır. Esas olarak deneyimsel öğrenme metodolojilerini kullanır. 

 

Katılımcıların bir kısmı, yaygın eğitimin kendileri için gençlerin birlikte çalışması, işbirliği 

yapması, fikirlerini paylaşması, diyalog kurması ve yaratıcılık da dahil olmak üzere bilgi ve 

deneyim alışverişinde bulunması için bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Bu tür bir öğrenmenin 

okuldan gelen örgün bir eğitim değil, fikirlerini ifade edebilecekleri ve ifade özgürlüğü 

hissettikleri bir eğitim olması da onlar için önemlidir. 

 

Sırbistan'da tüm katılımcılar yaygın eğitimin yolunu duymuşlar ve onu her gencin gelişiminin 

önemli bir parçası ve gençlere hizmet eden en değerli kaynak olarak tanımlıyorlar. NFE'nin 

örgün eğitim yöntemleriyle ilgili sorunları çözmek için kullandığı farklı yaklaşım nedeniyle, bu 

öğrenme biçimi aracılığıyla, gençler yaratıcı ve yenilikçi hale gelir ve esasen her gencin 

gelişiminin bir parçası olur. Kitaplarda yer alan bilgilerin çoğaltılması bir tür yetenek 

geliştirirken, informal bir şekilde öğrenmek, gençler için daha ilginç olan farklı şekillerde 

öğrenme fırsatı verir. 

 

Yaygın eğitim yoluyla gençler, yaşam hakkı veya eğitim hakkı anlamına gelen ifade 

özgürlüğünü öğreniyor ancak gerçek şu ki birçok genç insan bu temel şeyleri bilmeden büyüyor. 

Ayrıca yaygın eğitim çok daha geniş bir role sahiptir, hoşgörülü olmayı öğretir, farklı ülkelerden 

meslektaşlarımızla tanışmamızı sağlar, önyargıların ve çatışmaların ortadan kaldırılmasına 

yardımcı olur ve bize önemli bir özellik olarak değerli bilgiler bırakır. 

Eğitim, öğretmenlerin/eğitmenlerin/liderlerin öğrenme sonuçları elde etmek için öğrenme süreci 

boyunca katılımcıları yönlendirdiği, örgün eğitim sisteminin dışında yer alan yapılandırılmış ve 

planlanmıştır. Kullanılan yöntem, araç ve yaklaşımlar katılımcı, aktif öğrenme, öğrenci 

odaklılık, kapsayıcılık ve erişilebilirlik, yapılandırmacı yaklaşım ve kişinin bütüncül bakışını 

temel alır. 

 

Bosna Hersekli gençler örgün olmayan eğitimi bu şekilde tanımlıyor ve çoğu genç kendileri için 

bu tür eğitimin her yerde elde edilemeyecek pratik bir deneyimin parçası olduğuna dikkat 

çekiyor. Gerçek durumlara dayanan ve edinilen bilgilerin hemen uygulanabileceği daha etkili 

bir öğrenme biçimi, yaygın eğitimi tanımlayan bir şeydir. Örgün eğitimin sınırları dışında kalan 

herhangi bir eğitim, yaygın öğrenmenin mührü olacak yapıya sahip değildir ki bu çok önemlidir. 

 

Yerel topluluğa yardım etmek, çeşitli eylem ve faaliyetler düzenlemek, yerel yönetim ve 

gençliğin çalışmaları için ortak koşulları benimsemek bu nedenle bir yaygın eğitim biçimidir. 
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Bosnalı gençler için yeterliliklerin kazanılması paha biçilmez bir şeydir ve bazı katılımcılar 

edinilen yeterliliklerin fakülteyi seçmeye ve fakülteye kaydolmaya yardımcı olduğuna dikkat 

çektiler. 

 

Sonuç olarak, informal okumanın, önceden belirlenmiş öğrenme çıktıları ve gerçekleşme süresi 

olan, kapsadığı alan için öğretim elemanlarını güçlendiren yapılandırılmış bir eğitim olduğunu 

belirtmek isterim. Örgün eğitimden farkı, yerel yasaların diplomayı meslekte bir nitelik olarak 

tanımamasıdır. 

 

İtalya'da, yaygın eğitim hakkında konuştuğumuzda ve yaygın eğitimle ilgili görüşler 

ayrıldığında durum biraz farklıdır. Ankete katılanların bir kısmı bu tür öğrenmeyi duymuş, 

diğeri ise duymamıştır. Yaygın öğrenme kavramına aşina olanlar, ha'yı klasik yöntemler 

olmadan yeni bir öğrenme yolu olarak tanımlarlar. Katılımcılardan biri birkaç E+ projesinin 

öğrencisi olduğunu ve bunun yaygın eğitimde güçlü ve inandırıcı bir iz bıraktığını ve bu sayede 

çok sayıda yetkinlik kazandığını belirtti. 

 

Katılımcılardan biri NFE'yi duyduğunu ancak daha önce çevresini hiç derinleştirmediğini 

belirtiyor. Eh, onun görüşüne göre, Eğitim Bakanlığı'nın yönergelerine dayanmayan, ancak 

öğretimi geleneksel yöntemlerle yaklaşmayan tüm bu gönüllü faaliyetler söz konusu olduğunda, 

bu brunch. 

 

Slovenya'dan gelen gençler için yaygın eğitim, daha çok kişiye ve ilgi alanlarına odaklanan bir 

eğitim türüdür. Sadece belirli bir şeyin bilgisini ve tekniğini edindiğimiz değil, aynı zamanda 

kalıcılığımızı, değerlerimizi ve düşünme biçimimizi de geliştirdiğimiz bir yerdir. Yaratıcı 

olabileceğiniz ve yeteneklerimizi bulabileceğiniz bir yer. 

 

Ayrıca, Slovenya'dan gelen gençler için bu, sistemin uyguladığı değil, birinin özellikle karar 

verdiği bilgidir. Bilgi sonsuza kadar kalır ve ezbere öğrenilmesi gerekmez, ancak bunu çeşitli 

şekillerde, gönüllülük ve diğer çeşitli etkinlikler yoluyla öğreniriz. Onlar için yaygın eğitim, 

çeşitli uluslararası değişimleri, ek kursları, eğitimleri, seminerleri, seyahatleri içerir. 

 

Bulgaristan'daki gençler, NFE'yi öğrenmeye, paylaşmaya ve büyümeye yönelik bütünsel, renkli, 

çok katmanlı bir yaklaşım olarak kabul ettiler. 

 

Yerleşik örgün sistem dışındaki tüm faaliyetler yaygın eğitimi temsil eder. Bazı okullarda, çeşitli 

yollarla akranlarına ulaşmaya ve onlara yaygın eğitimin ne olduğunu ve ne kadar önemli 

olduğunu açıklamaya çalışan gönüllü gruplar vardır. 

 

Bulgaristan'da yaygın eğitimin eğitim sisteminin parçası olmayan kurum/kuruluşlar tarafından 

verildiğine dikkat çekiyorlar. Bu nedenle yaygın eğitim, örgün eğitim müfredatının 

düzenlemelerine ve sertifikalarına tabi değildir. Yaygın eğitim, insanların becerilerini farklı 

yönlerde geliştirmelerine yardımcı olabilir – (örn. Mesleki kapasitelerini veya sosyalleşme 

becerilerini, yaratıcılıklarını, kamusal diyalog yeteneklerini, aktif vatandaşlıklarını artırmak.) 
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Kuzey Makedonyalı gençler, yaygın eğitimin okul sistemi dışında eğitim, belirli konularda 

bağımsız araştırma vb. olduğunu söylüyorlar. Yaygın eğitim, okullarda veya üniversitelerde 

uygulanmayan alternatif yöntemlerle öğrenmedir. NFL, genç bir kişinin gelişimi için çok 

önemlidir. 

 

Yaygın eğitim, hem yaşam boyu öğrenmenin bir biçimi hem de sizi gerçekten ilgilendiren 

alanlarda bilgiyi genişletmenin bir yoludur. Örgün eğitimde nadiren tartışılan topluluk yaşamı, 

insan hakları, cinsellik eğitimi, cinsiyet hakları veya diğer herhangi bir konu hakkında herhangi 

bir eğitim, Kuzey Makedonya'dan gelen gençler için bir yaygın eğitim biçimidir. 

 

Ayrıca yaygın eğitim, okullarda kullanılanlardan farklı yaygın araç ve yöntemlerin kullanıldığı 

ve örgün müfredatta yer almayan beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlayan bir eğitim 

sürecidir. 

 

Türkiye'de yaygın eğitim, öğrenci katılımının tam olarak gerekli olmadığı bir strateji 

benimsemiştir. Yaygın eğitim, grup çalışması ve bilgi alışverişini içerir. Resmi sistem 

tarafından kapsanmayan bir eğitim uygulamaları koleksiyonundan oluşur. Kendine güvenen 

bireyler olmamızı destekler. Yaratıcı düşünceden memnunuz. 

 

Katılımcılardan biri, günde 8 saat düzenli çalışma, bir ilişki, bir arkadaş grubu içinde olma, beş 

üyeli bir aile ile yaşama vb. kişisel deneyimler yoluyla “yaygın eğitim”debeyimlediğini belirtti. 

Onun için NFE, ister öğrenilecek bir ders olsun, isterse kazanabileceğiniz bir enerji olsun, 

yaptığınız her şeyden bir şeyler çıkarma yeteneğini temsil eder ve tam olarak müfredat 

kurumunun dışındaki deneyimlerle kazanılacak bir şeydir. 

 

Kosova'da yaygın eğitim, diğer ülkelerde olduğu gibi okul dışında gerçekleşen eğitime atıfta 

bulunmaktadır. Genellikle toplum ve toplum vatandaşları için gerekli olan çeşitli eğitimlerin 

düzenlenmesi sırasında kullanılır. Ayrıca, örgün eğitim dışında bir dizi beceriyi geliştirmek 

için tasarlanmış, planlanmış yapılandırılmış programlara ve gençlere yönelik kişisel sosyal 

eğitim süreçlerine de atıfta bulunur. 

 

Ayrıca, yaygın öğrenme, "örgün öğrenme" ile ilişkili bir müfredat düzeyi, akreditasyon ve 

sertifikaya sahip olmayan çeşitli yapılandırılmış öğrenme durumlarını içerir. 

 

Karadağ'da yaygın eğitim terimi çok iyi bilinmektedir ve gençler bunu okul dışında verilen 

resmi olmayan bir eğitim şekli olarak tanımlamaktadır. İlginç olan şu ki, liseler gönüllü 

kulüpleri oluşturarak yaygın eğitimin geliştirilmesiyle çok meşgul oldular. 

 

Spor ve Gençlik Bakanlığı, 2017-2020 Gençlik Stratejisine, Gençlik Kanunu'nun 

hazırlanmasına ve her yıl olduğu gibi gençlikle ilgili projelere kaynak sağlayarak katkıda 

bulunmuştur. 
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b) Yaygın(non-formal) ve informal öğrenme arasındaki farklar nelerdir? 
 

Arnavutluk'tan genç insanlar, yaygın(non-formal) ve informal öğrenme arasındaki farkı 

bildiklerini ve hepsinin bunu belirli konularda gerçekleştirilen bir tür yapılandırılmış öğrenme 

olarak tanımladığını belirtiyor. Örneğin yaygıneğitim, çalıştay, seminer vb. içerir. Yaygın 

eğitim formal veya informal olarak tanımlanmaz, kitaplar, sosyal medya veya dijital medya 

aracılığıyla edinilen bir bilgidir. 

  

Yunanistan'da biraz farklı. Katılımcıların büyük bir kısmı, informal öğrenmenin ne olduğu 

konusunda bilgilendirilmemiştir. Hepsi, formal olmayan öğrenmenin kendileri için ne 

olduğunu ve nasıl edinildiğini açıklamaya güveniyordu. NFE'nin profesyonel destek, öğrenme 

hedefleri belirleme, yapılandırılmış metodolojileri ve değerlendirme süreçlerini izlemeyi 

gerektirdiğine dikkat çektiler. Informal öğrenme, hayatın neredeyse tüm kesimlerini 

gözlemleyerek ve düşünerek gelir. Bazı katılımcılar günlük yaşamda öğrendiğimiz anlarda 

informal öğrenmenin oldıkça önemli olduğuna inanıyor. 

 

Sırbistan'da gençler, yaygın(non-formal) öğrenme söz konusu olduğunda belirli bir düzen ve 

yapı olduğuna işaret ederken, informal öğrenmenin daha çok hayatın, durumların veya 

etkileşimlerin çeşitli yönleriyle ilgilenerek gerçekleştirilen bir ücretsiz öğrenme deneyimi 

olduğunu düşünüyorlar. Önemli olan insanlara ve öğrenmeye olan ilgimiz. 

 

Bosna'da gençler için yaygın eğitim(non-formal), informal eğitimden farklıdır çünkü çoğu 

durumda yaygın eğitim(non-formal) bilinçli/kasıtlı öğrenme değildir ve günlük yaşamda 

sistematik olmayan öğrenme olarak tanımlanır. 

 

Yaygın eğitim, çevrimiçi veya gerçek dünyadaki seminerler, eğitimler ve kurslar yoluyla elde 

edilir; informal öğrenme, görgü kuralları, iyi ve kötü arasındaki fark, etnik kimlik vb. gibi 

günlük yaşamda öğrendiklerimizdir. 

 

İtalya'da da durum gençler arasında benzer. Yaygın eğitimi informal eğitimle eşitler ve farkı 

şu şekilde görürler: 

 

Yaygın öğrenme(non-formal öğrenme), informal öğrenmenin gerektirmediği çabayı gerektirir. 

Hareketlilik faaliyetlerine katılımla ilgili olarak, Arnavutluk'ta ankete katılanların yarısından 

fazlası katılmıştır. Bazı gençler geniş deneyime sahiptir, bu nedenle son 5 yılda çok sayıda 

etkinliğe katıldılar, ardından Erasmus + değişim, seminerler, eğitimler ve çeşitli etkinlikler 

düzenlediler. Genç oldukları değişimler Batı Balkanlar, İtalya, Macaristan, Moldova ve diğer 

birçok ülkedir. 

 

Yunanistan'da, hemen hemen tüm katılımcılar, faaliyetlerin yanı sıra bir gençlik hareketlilik 

programının parçası olduklarını belirtirken, katılımcıların bir kısmı hiç katılmadı ve bir parçası 

olmak istiyor. Çok sayıda katılımcı Erasmus + programının bir parçasıydı. 
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Sırbistan gibi diğer ülkelerde de, Yaşayan Kütüphane organizasyonu, Novi Sad ve OPES 

organizasyonu tarafından düzenlenen çeşitli seminer ve etkinlikler gibi hareketlilik 

programlarına çok sayıda genç katıldı. Çok sayıda genç, diğer ülkelerdeki eğitim ve 

seminerlerin cazibesini deneyimledi. 

  

c) NFL, ülkenizde yasalarla tanımlanmış mı? 
 

Sırbistan'da kanunla yazılır ve tanımlanır. İtalya'da NFL tanınır ancak çalışma ortamı için 

yeterli değildir. Karadağ'da Yaygın Eğitim Yasası yoktur, ancak 2017-2020 Gençlik Stratejisi 

ve Gençlik Yasası aracılığıyla yaygın eğitimden söz edilmektedir. 

 

Diğer ülkelerde, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Slovenya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve 

Kosova'da, davalıya bir yasanın olup olmadığı konusunda kısa cevaplar verilmedi. 

 

d) Gençlik karar alma sürecine hiç katıldınız mı? Evet ise, hangisinde? 
 

Arnavutluk'ta gençlerin üçte biri gençlik konseyi aracılığıyla karar alma sürecine katıldı, 

ardından katılımcılardan biri pilot okulda lise Olimpiyatlarında okul ekibine liderlik ettiğini 

belirtti. Ayrıca gençleri güçlendirmeye yönelik projenin uygulanmasına ve Tiran'daki 

inovasyon merkezine de katıldılar. 

 

Yunanistan'da çok sayıda genç karar alma sürecine katılmadı, birkaç katılımcı AB diyaloğuna 

arabulucu olarak katıldı. Ankete katılanlardan biri, 2014 yılında Selanik'in Avrupa Gençlik 

Başkenti etkinliğine ve Avrupa'daki gençler için çok önemli olan tartışmalara katıldığına dikkat 

çekti. 

 

Sırbistan'da gençler siyasi duruma bağlı olarak karar alma sürecine katılmıştır. Bir katılımcı, 

"Hayır, katılmadım. Genel olarak siyasi partiye üye olmaya karar vermedikçe katılmanız kolay 

değil. Şu anki durum TBMM'nin 30 yaş altı 1 kişiden oluşmasıdır. , 250 sandalyeden. Ancak, 

parlamento gibi temsili bir organa girmek için yaş sınırlaması 18'dir. " 

 

Ankete katılanların bir kısmı, öğrenci organizasyonlarında çok aktif olduklarını ve bu şekilde 

gençlerin katılımına ve karar alma süreçlerine katkıda bulunduklarına dikkat çekiyor. 

 

Bosna'daki gençler karar alma sürecinde çok aktifti, bu nedenle katılımcılardan biri Hersek 

bölgesindeki gençliğin başkanı ve Mostar'daki Kızıl Haç ve HNK başkanıydı ve aynı zamanda 

birçok kişinin parçasıydı. bölgemdeki organizasyonlar ve projeler. Parlamento karar alma 

simülasyonuna da katıldı. 

 

İtalya'dan az sayıda genç karar alma sürecine katıldı, ancak bir kısmı Erasmus + programına 

katılırken, katılımcılardan biri karar verme sürecine yerel ve ulusal istişareler yoluyla 

katıldığına dikkat çekti. 
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Slovenya, İtalya'ya bu konuda benzer, bu nedenle gençler, E+ projelerine ek olarak, öğrenci 

hakları ve kendilerine sağlanan fırsatlar konusunda çalıştıkları öğrenci parlamentolarında 

öğrenci günlerinde de yer aldılar. 

 

Bulgaristan'da gençler karar alma sürecinin bir parçası olma şanslarının olmadığını belirtirken, 

bazı katılımcılar Üniversite seçimlerine sınıf temsilcisi olarak katıldıklarını yazdı. 

 

Kuzey Makedonya'da gençlerin çoğu STK'lar aracılığıyla karar alma sürecine katılırken, bazı 

gençler ortaokul yapısını düzenlemek için kanun tekliflerinin hazırlanmasına katıldı. 

 

Ankete katılanlardan biri, gençlik politikası oluşturulurken bariz yolsuzluğun meydana 

geldiğine dikkat çekti, ancak çocuklar hükümetin yozlaşmış olduğunu bilerek büyüyorlar, 

ancak bunu nasıl durduracaklarını bilmiyorlar. " 

 

Kosovalı gençler konu karar verme sürecinde çok aktif oldukları için Kuzey Makedonya'nın 

Struga kentinde düzenlenen Çapraz Becerileri Artırma (BOOTS) seminerine katıldılar. 

 

Ankete katılanlardan biri, kasabasındaki Gençlik Konseyi üyesidir ve şu anda, gençleri bir 

değişiklik yapmak için ihtiyaç duydukları bilgiyle donatmayı amaçlayan 4H Kosova tarafından 

Fark Yaratanlar adlı bir programa katılmaktadır. Bu yıl UNICEF, Kosovalı gençlerin ihtiyaçları 

ve sorunları konusunda yardımcı oldu ve seslerine ulaştı. Gençler de belediye meclisinin 

gençlik karar alma süreciyle ilgili olan birçok toplantısına katıldı. 

 

Karadağ'daki gençler lise ve kolejlerdeki çeşitli parlamentolar aracılığıyla, ardından izin 

verilen yerlerde siyasi partiler ve diğer kuruluşlar aracılığıyla karar alma sürecine katıldılar. 

 

ODAK GRUPLARI ÖZETİ 
 
YAMNFL odak grubu, bir grup insana gençlik hareketliliğine yönelik algıları, görüşleri, 

inançları ve tutumlarının sorulduğu bir nitel araştırma biçimidir. 

Katılımcı sayısı: odak grup başına en fazla 10 Odak grup sayısı: ülke başına en az 2-3 

 

Araştırmanın odak grup unsuru, yaygın eğitime dahil olma şansına sahip oldukları alanlardaki 

gençlere ve ayrıca gönüllülük faaliyetleri, eğitimler, gençlik değişimleri gibi faaliyetlerde 

deneyimli gençlere odaklanmalıdır… 

kırsal kesimden gençler, özellikle marjinalleşmiş gençler, işsizler, 

düşük eğitimli gençler, 

yaygın eğitime katılan gençler,  

 

Konuştuğumuz Soruların Listesi 

1. Sizce NFE için yaş, cinsiyet, milliyet önemli mi? 

2. NFE sizin için ne ifade ediyor? tanımlayabilir misin? 

3. Hiç bir NFE programına katıldınız mı? Evet ise - hangisinde? 
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4. Gençlik Yasası/Stratejisi/Eylem Planı ile gençlikle ilgili diğer belgeler hakkında bilginiz 

var mı? 

 

5. Gençlik karar alma sürecine hiç katıldınız mı? Evet ise, hangisinde? 

6. Gençlerin ve NFE alanındaki durumlarının iyileştirilmesi için Hükümetten daha fazla 

desteğe ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Evet ise, bunun faydaları nelerdir ve 

dezavantajları nelerdir? 

7. NFE aktiviteleri kişisel gelişiminize yardımcı olur mu? Evet ise, nasıl? Değilse, neden? 

8. Yaygın eğitim yoluyla faaliyetlere katılmak sizin için neden önemli? 

 

Bu sorulardan yola çıkarak aldığımız tüm yanıtların bir özetini yaptık. NFL ile ilgili bu 

görüşler, öneriler oluşturmak için kullanılacaktır. 

 

ÖZET SONUÇ - ODAK GRUPLAR İÇİN 1. SORU - Sizce 
NFE önemli yaş, cinsiyet, milliyet? 
 

YAMNFL odak gruplarının katılımcılarının çoğu (%78) NFL için yaş, cinsiyet ve milliyetin 

önemli olmadığını düşünüyor. Hedef kitlenin %28'i olası dil engelleri bağlamında yaş, cinsiyet 

ve uyruğun özellikle yaş ve uyruğun önemli olduğunu düşünüyor. 

 
ÖZET SONUÇ - ODAK GRUPLAR İÇİN 3. SORU - Hiç 
bir NFE programına katıldınız mı? Evet ise - hangisine? 
 

Odak gruplardaki gençlerin %80'i çeşitli NFL etkinliklerine katıldı. Sadece %20'sinin NFL ile 

herhangi bir deneyimi yoktu. 

 
ÖZET SONUÇ - ODAK GRUPLAR İÇİN 4. SORU - Biliyor musunuz? 
Gençlik Yasası / Strateji / Eylem Planı ve gençlikle ilgili diğer belgeler hakkında bir şeyler 
mi var? 
 

Katılımcıların sadece %16'sının Gençlik Yasası/Stratejileri/Eylem Planları hakkında bilgi 

sahibi olması oldukça sarsıcı bir gerçektir.. 

 
ÖZET SONUÇ - ODAK GRUPLAR İÇİN 5. SORU - Hiç 
gençlik karar alma sürecine katıldınız mı? Evet ise, hangisinde? 

 

25 odak gruptan sadece 15 kişi karar alma sürecinde yer aldı. Not: 1 odak grup yaklaşık 10 

katılımcıya sahipti. 

 

ÖZET SONUÇ - ODAK GRUPLAR İÇİN 6. SORU - Sizce 
Gençlerin ve NFE alanındaki durumlarını iyileştirmek için hükümetten daha fazla 
desteğe ihtiyaç var mı? Evet ise, bunun avantajları nelerdir ve dezavantajları nelerdir? 
 

Tüm katılımcılar şüphesiz NFL faaliyetlerini teşvik etmek için Hükümetten daha fazla mali 
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desteğe ihtiyaç olduğunu ifade ettiler 

Faydaları: 

– örgün sistemlere bir tür yaygın eğitimin dahil edilmesi, NFE'yi yaygınlaştırmak ve 

geliştirmek için işe yarayabilir; 

– öğrenme sürecine farklı çalışma alanlarından mentorları dahil etmek (resmi bir sistemde bir 

NF yöntemi olarak) öğrencileri gelecekteki potansiyel mesleklerle tanıştırabilir ve onlara çok 

değerli motivasyon verebilir 

-hükümet, NFE'yi açıklamak ve tanıtmak veya belediyeleri yerel topluluklarında NFE'nin itici 

gücü olmaya teşvik etmek için kampanyalar oluşturabilir; 

– hükümet, NFE programlarını ve eğiticileri desteklemeli ve finanse etmelidir; 

-NFE'nin yaptığı gibi, eğitim sistemi üzerinde ince ayar yapmak için deney yapmak, ona büyük 

ölçüde fayda sağlayabilir (iyi örnekleri alıp bunları FE'ye entegre etmek); 

– sosyal becerilerin öğrenilmesini ve uygulanmasını eğitime entegre etmek gençlerin gelişimi 

için çok önemlidir, dolayısıyla NFE bunu tamamlayabilir; 

–Gençlerin hayatlarındaki sorumluluğu öğrenmenin bir yolu olarak NFL (zamanlarını ve 

görevlerini yönetmek, öncelikleri belirlemek vb.). 

-birçok yenilikçi fikir ve belki daha iyi sosyal politika getirecek 

- istihdam edilebilirlik için daha iyi şanslar, anavatanlarını terk eden gençlerin sayısını 

azaltmak, ülkede genel olarak daha iyi ekonomi gibi birçok fayda olabilir. 

 

Dezavantajları: 
-Hükümet bundan daha fazla dahil olsaydı, programlar daha resmi ve daha az özgür olurdu. 

 

ÖZET SONUÇ - ODAK GRUPLARI İÇİN 7. SORU - NFE yapar mı? 
aktiviteler kişisel gelişiminiz için size yardımcı olur. Evet ise, nasıl? Değilse, neden? 

 

NFL'de yer almış ve onunla deneyimi olanlar (3. soru için önceki özete bakınız) yanıtını verdi 

- EVET, NFL onların daha yüksek bir kişisel gelişim düzeyine ulaşmalarına yardımcı oldu. 

Örneğin : 

-Benlik saygısını geliştirmek 

- Topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirmek 

-Sosyal becerileri geliştirmek 

-Başkalarının paylaştıklarından yola çıkarak geçmişteki hataları fark etmek 

-Diğer milletlerde var olan ancak kamuoyunda nadiren tartışılan konuların farkına varmak 

-Yeni arkadaşlıklar kurmak 

-Grup işbirliği 

-Yeni kişiler oluşturma 

-Başka bir kültürden gelen farklı insanları tanımak 

-Yaratıcı düşünün 

-Farklı kültürlere uyum sağlayın. 

-İstihdam edilebilirlik için daha iyi şanslar 

-Esneklik, sorumluluk ve ortak hedeflere ulaşmak için bir ekip içinde çalışma yeteneği 

-İletişim ve işbirliği becerileri 

-Her insanın farklılıklarını ve benzersizliğini kabul etmek 

-Kültürlerarası diyalogu geliştirmek 
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-İnsan hakları ve demokrasi hakkında daha fazla bilgi edinmek 

-Dil becerileri ve İngilizcelerini geliştirme 

-Organizasyon becerileri ve takım halinde çalışma 

-Yönetim Becerileri 

-Kriz yönetimi 

-Girişimcilik becerileri ve yetkinlikleri 

-Irkçı tutumlardan ve ayrımcılıktan kaçının 

-Seyahat fırsatları 

-Deneyim alışverişi 

- Hız ve bakış açısı değişikliği. 

 
Odak Grup sonuçları 
 
11 katılımcı ülkede Odak Gruplar yaparak 250'ye yakın gence ulaştığımızı düşünürsek, her 

bir FG'de belirli kalıpların olduğu aşikar. Gençlerin büyük çoğunluğu bir tür NFL'ye 

katılmıştır ve NFL'nin ne anlama geldiğini kolayca tanımlayabilirler. Bu notta hepsi, 

NFL'nin kişisel gelişimlerinde onlara nasıl yardımcı olduğunu açıkladı ancak NFL ile ilgili 

halihazırda var olan bazı yanlış anlamaları ve önyargılı çağrışımları çözerek daha fazlasının 

yapılması gerekiyor. FG katılımcılarının %28'i, NFL'nin milliyet ve yaş faktörlerine göre 

önceden gerekli olduğunu düşünüyor. Dil engellerinin ve yaşın NFL etkinliklerine erişimi 

engelleyebileceğini düşünüyorlar. Bu, sınava girenlerin yalnızca %16'sının Gençlik 

Yasaları/Stratejileri/Planları ve diğer ilgili belgelere aşina olmasıyla ilgili olabilir. Gençler, 

ilgili paydaşlarla karar alma süreçleri söz konusu olduğunda çoğunlukla dışlanır. Toplam 

250 kişiden sadece 15'i Kanunların/Stratejilerin/Planların oluşturulmasına katılma ve katkıda 

bulunma fırsatı buldu. Oybirliğiyle yanıtlanan bir şey var: Hükümet, NFL sağlayıcılarına ve 

son kullanıcılara daha fazla destek sağlamalı. 
  
PAYDAŞLARA YÖNELİK SONUÇ 

 
Tüm paydaşlar, özellikle gençlik ve NFL ile ilgilenenler, NFL'ye daha fazla dikkat etmeli ve 

bu tür eğitimi destekleyen politikalar benimsemelidir. Hükümetler, özellikle yaygın eğitim 

alanındaki projeler için gençlere yönelik bütçelerini artırmalıdır. Bununla birlikte, NFL'nin 

farkındalığını ve önemini artırmak için, NFE organizatörlerine sürekli bir finansal teşvik 

sağlanmasının yanı sıra kaliteli NFE programlarının daha resmi olarak tanınması gerektiğine 

de inanıyoruz. 

 

DB'lerdeki bazı ülkelerde hala eksik gençlik ofisleri/konseyleri olduğu açıktır. Son derece 

etkili NFL programları geliştirmek ve sürdürmek için onların varlığı kaçınılmaz bir ön 

koşuldur. 

 

Bu konuyla ilgili dokümanlar hazırlanırken gençlerin görüş ve kanaatlerini temsil etmelerine 

fırsat verilmesi şartı aranmalıdır. Bu konuda gençlerin söz sahibi olması gerekiyor çünkü 

onların özgün bakış açısı, politikaların ve eylem planlarının bizi doğru yöne götürmesini 

sağlayacaktır. Şu anda, politikaların yalnızca birkaç kişinin, belki de ilgili hükümet 

yetkilileriyle doğrudan temas halinde olan birkaç kişinin seslerinden etkilendiği görülüyor. 
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Gençlik tek tip bir kitle değildir; farklı gençlik üyelerinin farklı ihtiyaçları dikkate 

alınmalıdır. Bu nedenle, gençlik politikalarının içeriği, farklı milliyet, cinsiyet, sosyal sınıf, 

konum ve diğer kimlik özelliklerine sahip gençlerin çoğunluğu tarafından tartışılmalı, 

zenginleştirilmeli ve onaylanmalıdır. Gençler, NFE edinme çabalarının boşuna olmadığına 

ikna edilmelidir; bu, örneğin bir burs, iş vb. için başvurduklarında NFE başarılarına değer 

verilirse veya mevcut işverenleri veya örgün eğitim kurumları onlara (mali veya mali 

olmayan) bir ödül ve takdir/ödül verirse sağlanabilir. 

 

NFL ile ilgili birden fazla yasa/strateji/planın olduğu ülkelerde daha fazla koordinasyon ve 

birlik sağlanmalıdır. Hükümetler, NFL'nin gençler ve yetişkin öğrenciler arasında nasıl daha 

popüler hale getirilebileceği konusunda daha pratik kılavuzlar oluşturmalıdır; NFE alanında 

çalışan kuruluşlar için fon desteği sağlayarak; Farklı hedef kitlelere (gençlik, yetişkin 

öğrenimi organizasyonları, iş organizasyonları ve işverenler) STK ‘lar ( tanınma hakkında 

bilgilendirme kampanyaları ile.) 
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Bu yayın, Local Democracy Agency Mostar tarafından aşağıdakilerle işbirliği içinde 
düzenlenip yayınlandı:

Youth 4 Society, Arnavutluk

The Future Now Association, Bulgaristan

United Societies of Balkans, Yunanistan

TDM 2000, İtalya

Kosovo Center of Diplomacy, Kosova

Asocijacija za demokratski prosperitet
- ZID, Karadağ

Center for Intercultural 
Dialogue,  Kuzey Makedonya

NGO Iuventa, Sırbistan

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela 
Novo mesto, Slovenya

Türk Girişim ve İş Dünyasu 
Konfederasyonu, Türkiye
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Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini 
yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir 
şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.

Bu yayın, Gençlik Geliştirme Enstitüsü KULT tarafından desteklenmiştir. Bu yayında ifade 
edilen görüşler, Enstitü'nün görüşlerini yansıtmayabilir ve yazarın sorumluluğundadır.. 

Yayınlanma tarihi: Aralık, 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 
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