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Πρεσβευτές Νεολαίας 

Μη τυπικής μάθησης 

Εγχειρίδιο 
Συμβουλών και κατευθυντήριων γραμμών για να γίνετε ο απόλυτος πρεσβευτής της 

μη τυπικής μάθησης 
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

- Έργο «Youth Ambassadors of Non Formal 

Learning» (σελ.4) - Πρόγραμμα Erasmus + Youth 

(σελ.5) 

- Η συνεργασία του YAMNFL (σελ. 6) 

- Εγχειρίδιο για Πρεσβευτές Νεολαίας (σελ.7) 

- Μη Τυπική Μάθηση: Τι είναι; (σελ. 8) 

- Σε τι μπορεί να είναι χρήσιμη η μη τυπική 

εκπαίδευση; (σελ. 9)  
 

- Σχετικά με την Αναγνώριση της Μη Τυπικής 

Εκπαίδευσης (σελ. 11)  
 

- Να είσαι Πρεσβευτής Νέων του NFL: τι σημαίνει; 
(σελ. 13)  

 

- Ικανότητες του Πρεσβευτή Νεολαίας (σελ. 14) - 
Ιδέες για δράση  

 

– Πώς να προσελκύσετε νέους; (σελ. 16) - Ιδέες για 
δράση  

 

– Πώς να πείτε την ιστορία σας; (σελ. 18) - 
Συμπεράσματα (σελ. 20) 

 

 

Πρόγραμμα «Youth Ambassadors of Non Formal Learning».  
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Το έργο «Youth Ambassadors of Non 

Formal Learning» είναι μια δραστηριότητα 

ανάπτυξης ικανοτήτων στην οποία 

συμμετέχουν 11 εταίροι από χώρες του 

προγράμματος και χώρες των Δυτικών 

Βαλκανίων, με στόχο την προώθηση της 

συμμετοχής σε δραστηριότητες μη 

τυπικής εκπαίδευσης και τη δύναμη 

επικύρωσης και αναγνώρισης ικανοτήτων 

που αποκτώνται εκτός του τυπικού 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσω μιας 

καινοτόμας μεθοδολογίας. Στις 20 

Δεκεμβρίου 2012 το Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε σύσταση 

(2012/C 398/01) με την οποία προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να 

εξουσιοδοτήσουν τρόπους αναγνώρισης και επικύρωσης της Μη Τυπικής Μάθησης. 

Έκτοτε, έχουν γίνει πολλά στα διάφορα κράτη μέλη, αλλά τέτοιες εργασίες δεν 

ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο όσον αφορά τις γειτονικές χώρες των Δυτικών 

Βαλκανίων. 

Με το παρόν έργο, πραγματοποιείται έρευνα για βέλτιστες πρακτικές για την ενίσχυση 

της σημασία της Μη Τυπικής Μάθησης. Σε αυτές τις δράσεις, θέλουμε να εντάξουμε 

ΜΚΟ νέων (υπεύθυνες για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης), 

δημόσιους φορείς (υπεύθυνους για το σχεδιασμό ειδικών πολιτικών), ιδιωτικές 

επιχειρήσεις (με στόχο την αύξηση της γνώσης και της αναγνώρισης από τους 

εργοδότες των ικανοτήτων ΜΤΕ) και, το πιο σημαντικό, νέους ανθρώπους.  

Οι συμμετέχοντες έκαναν ένα ταξίδι διάρκειας 2 ετών για να γνωρίσουν ήδη 

υπάρχουσες πρακτικές που πρέπει να μεταφερθούν στην τοπική τους κοινότητα, να 

γνωρίσουν όλα τα σημαντικά χαρακτηριστικά της μη τυπικής μάθησης και τις 

πρακτικές εφαρμογές τους, να συλλέξουν εμπνευσμένες ιστορίες επιτυχίας, να 

αναπτύξουν εργαλεία και μεθόδους για την εκπαίδευση και εργασία απ’ ευθείας στο 

πεδίο 

Ακολουθώντας τις συστάσεις που αναπτύχθηκαν στον 5ο κύκλο του Δομημένου Διαλόγου, 

αυτό το ταξίδι τους οδηγεί στο να γίνουν «Πρεσβευτές Νέων της Μη Τυπικής Μάθησης», 

ενεργώντας στην τοπική τους πραγματικότητα και τους καθιστά ικανούς να εργαστούν 

διακρατικά μέσω της δημιουργίας ενός συγκεκριμένου δικτύου πρεσβευτών νέων που 

εργάζονται σε συνέργεια με βιώσιμο τρόπο. 

Το πρόγραμμα Erasmus + Youth Το Erasmus+  
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Είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον 

αθλητισμό, βασικοί τομείς που υποστηρίζουν τους πολίτες στην προσωπική και 

επαγγελματική τους ανάπτυξη.  

Η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και η 

άτυπη και μη τυπική μάθηση, εξοπλίζουν 

τελικά τους νέους και τους συμμετέχοντες 

όλων των ηλικιών με τα προσόντα και τις 

δεξιότητες που απαιτούνται για την ουσιαστική 

συμμετοχή τους στη δημοκρατική κοινωνία, τη 

διαπολιτισμική κατανόηση και την επιτυχή 

μετάβαση στην αγορά εργασίας . Το 

πρόγραμμα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού 

Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών και Πολιτισμού (Εκτελεστικός 

Οργανισμός), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των κεντρικών Δράσεων 

του Erasmus + στο πλαίσιο του οποίου χρηματοδοτείται αυτό το έργο. 

Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο σε πολλές προτεραιότητες, όπως η αναγνώριση 

και επικύρωση δεξιοτήτων και προσόντων, η διάδοση των αποτελεσμάτων του 

έργου που πρέπει να πολλαπλασιαστούν διατηρώντας μια προσέγγιση ανοιχτής 

πρόσβασης, τη διεθνή διάσταση των δράσεών του, τη διατήρηση ως σημαντικά 

πλεονεκτήματα την πολυγλωσσία, την ένταξη και ισότητα και την προστασία και την 

ασφάλεια των συμμετεχόντων.  

Το πρόγραμμα Erasmus +, ως κύριες δράσεις, υποστηρίζει την κινητικότητα των 

ατόμων, τη συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών 

και την υποστήριξη για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής, και είναι αφιερωμένο σε 

μεγάλο αριθμό ατόμων και οντοτήτων σε διάφορες χώρες, όχι μόνο στην ΕΕ, αλλά 

επίσης στις γειτονικές της περιοχές και στον υπόλοιπο κόσμο. 

Το τμήμα Νεολαίας του Erasmus + επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους, για τους 

οποίους επιδιώκει επίσης το έργο μας:  

 

● βελτίωση του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τις λιγότερες ευκαιρίες, ιδίως μέσω αυξημένων 

ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας και μέσω ενισχυμένων δεσμών μεταξύ του τομέα 

της νεολαίας και της αγοράς εργασίας. 

● ενθάρρυνση ποιοτικών βελτιώσεων στην εργασία για νέους, ιδίως μέσω της 

ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ οργανισμών στον τομέα της νεολαίας και/ή άλλων 

ενδιαφερομένων· 

● συμπληρώνει τις μεταρρυθμίσεις πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. 
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● ενίσχυση της διεθνούς διάστασης των δραστηριοτήτων για τη νεολαία και της 

ικανότητας των εργαζομένων για τη νεολαία και των οργανώσεων για την υποστήριξή 

τους προς τους νέους, ιδίως μέσω της προώθησης της κινητικότητας και της 

συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων από χώρες του προγράμματος και εταίρους 

και διεθνείς οργανισμούς. 

 

The partnership of YAMNFL 

 
Η κοινοπραξία των «Youth Ambassadors of Non Formal Learning» αποτελείται από  

11 εταίρους, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εργασίας για τη νεολαία,  

της εκπαίδευσης και της απασχολησιμότητας, με έδρα σε 11 διαφορετικές χώρες στην  

ΕΕ, σε προ-ενταξιακές χώρες και στα Δυτικά Βαλκάνια. 

 

 
Coordinator: 

LDA Mostar – Bosnia & Herzegovina 

Partners: 

● The Future Now Association  - Βουλγαρία 

 

● Youth 4 Society - Αλβανία 

 

● Associazione TDM 2000 ODV – Ιταλία 

 

● Turk Girisim ve Is Dunyasi Konfederasyonu - Τουρκία 

 

● NGO Iuventa – Σερβία 

 

● Asocijacija za demokratski prosperitet (ZID) - Μαυροβούνιο 

 

● Center for Intercultural Dialogue – Βόρεια Μακεδονία 

 

● Kosovo Center of Diplomacy – Κόσοβο 

 

● United Society of Balkans - Ελλάδα 

 

https://www.ldamostar.org/
https://www.tdm2000.org/
http://www.zid.org.me/
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● Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto – Σλοβενία 

 

 

Το Εγχειρίδιο για τους Πρεσβευτές Νεολαίας  

Αυτή η έκδοση θέλει να παρέχει 

συμβουλές, ιδέες και πρακτικά 

εργαλεία για νέους που είναι 

πρόθυμοι να αναλάβουν και να 

δράσουν ως Πρέσβεις Νέων της 

Μη Τυπικής Μάθησης. Το 

Εγχειρίδιο είναι ένα από τα κύρια 

αποτελέσματα του έργου, καθώς 

αντιπροσωπεύει τον τρόπο για 

να προετοιμαστούμε να 

ενεργήσουμε απευθείας με τους 

νέους για να τους εμπνεύσουμε 

και να τους καθοδηγήσουμε στη 

συμμετοχή σε δραστηριότητες 

που βασίζονται στη μη τυπική 

μάθηση, παρέχοντάς τους πληροφορίες για τον πραγματικό αντίκτυπό τους και πώς 

μπορούν να λάβουν οφέλη από αυτά, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και επίσημης 

αναγνώρισης των ικανοτήτων που μπορούν να αποκτήσουν. 

Το εγχειρίδιο περιέχει διάφορες ενότητες που μπορεί να είναι χρήσιμες, με διάφορους 

τρόπους, για να προετοιμάσει έναν/μία νέο/α, με κίνητρα, ώστε να είναι έτοιμος/η να 

αναλάβει την ηγεσία ειδικών δραστηριοτήτων για την εκπαίδευση από ομότιμους 

χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της μη τυπικής εκπαίδευσης.  

Αυτό περιλαμβάνει:  

● Λεπτομέρειες για τη Μη Τυπική Εκπαίδευση, τη σημασία και τις έννοιές της  

● Ιδέες, παραδείγματα και ενημερώσεις σχετικά με την αναγνώριση του NFL σε 

διαφορετικές χώρες και περιβάλλοντα  

● Απαραίτητα στοιχεία, αξίες και ικανότητες για να είναι κάποιος καλός Πρέσβης Νέων  

● Ιδέες για το πώς να προσελκύσετε νέους και σε ποιες ομάδες-στόχους να κατευθύνετε 

τις δραστηριότητες 

 ● Ιδέες για πιθανές δραστηριότητες για τη μετάδοση εννοιών που σχετίζονται με το NFL 

και την αναγνώριση και επικύρωσή του 

http://www.nevladnik.info/si/
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Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να θεωρηθεί ως συμπληρωματικό των πληροφοριών που 

περιέχονται στο πακέτο των δημοσιεύσεων που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου 

«Youth Ambassadors of Non Formal Learning», το οποίο περιλαμβάνει 

: 

- “Research on Validation and Recognition of Non Formal Learning in European Union, 

Western Balkans and Turkey”, παρουσιάζει την κατάσταση που συνδέεται με το εν 

λόγω θέμα στις 11 χώρες όπου βρίσκεται η βάση των εταίρων.  

- “Catalogue of inspiring stories about Non Formal Education”, συλλογή 55 ιστοριών 

νέων ανθρώπων που κατάφεραν να βρουν νέες κατευθύνσεις της προσωπικής και 

επαγγελματικής τους ζωής μέσω της συμμετοχής σε δραστηριότητες μη Τυπικής 

Μάθησης.  

- “From recognition and validation to resolution of Non Formal Education”, συλλογή 

προτάσεων για την υλοποίηση νέων πολιτικών που αφορούν την Μη Τυπική 

Εκπαίδευση σε διάφορες χώρες. 

 

Μη Τυπική Μάθηση: Τι είναι; 

Οι δύο έννοιες της Εκπαίδευσης και της Μάθησης συνδέονται βαθιά: ενώ η πρώτη 
αντιπροσωπεύει τη διαδικασία μετάδοσης γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών μέσω 
διαφορετικών εργαλείων και μέσων, η δεύτερη αντιπροσωπεύει την απόκτηση τέτοιων 
ικανοτήτων για ένα άτομο ή ομάδα. Έχοντας, αυτό υπόψη, πρέπει να κάνουμε μια 
διάκριση: 

• Η τυπική εκπαίδευση είναι ένα δομημένο και τυποποιημένο σύστημα για την παροχή 
μάθησης σε διαφορετικά άτομα και ομάδες, γενικά μέσω του συστήματος που 
δημιουργείται από μια κυβέρνηση/θεσμό. 

• Η άτυπη μάθηση είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας ένα άτομο χτίζει τις δικές του 
γνώσεις, δεξιότητες και αξίες από τις εκπαιδευτικές επιρροές και τους πόρους στο δικό 
του περιβάλλον και από την καθημερινή εμπειρία. 

Η μη τυπική εκπαίδευση, αντίθετα, αναφέρεται σε προγραμματισμένα, δομημένα και 
διαδικασίες προσωπικής και κοινωνικής εκπαίδευσης για νέους που έχουν σχεδιαστεί 
για τη βελτίωση μιας σειράς γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και στάσεων, εκτός του 
επίσημου εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Η μη τυπική εκπαίδευση, αντίθετα, αναφέρεται σε προγραμματισμένα, δομημένα και 
διαδικασίες προσωπικής και κοινωνικής εκπαίδευσης για νέους που έχουν σχεδιαστεί 

https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf
https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf
https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/CATALOGUE-ENG-4-web2.pdf
https://www.ldamostar.org/en/portfolio/youth-ambassadors-of-non-formal-learning-en/
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για τη βελτίωση μιας 
σειράς γνώσεων, 
δεξιοτήτων, ικανοτήτων 
και στάσεων, εκτός του 
επίσημου εκπαιδευτικού 
προγράμματος. 

 

 

Σημαντικά 
χαρακτηριστικά της μη 
τυπικής εκπαίδευσης: 

• εθελοντική 

• προσβάσιμη σε όλους 

(ιδανικά) 

• μια οργανωμένη διαδικασία με εκπαιδευτικούς στόχους 

• συμμετοχική 

• με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο (που οργανώνεται με βάση τις ανάγκες των 

συμμετεχόντων) 

• για την εκμάθηση δεξιοτήτων ζωής και ενεργού πολίτη 

• εξασφαλίζει έναν ασφαλή χώρο μάθησης και έκφρασης 

• βασίζεται στη συμμετοχή τόσο του ατόμου όσο και της ομάδας, πάντα με μια 

συλλογική προσέγγιση 

• ολιστική και προσανατολισμένη στη διαδικασία 

• με βάση την εμπειρία και τη δράση 

• μη ιεραρχική 

• ενθαρρύνει μια δυναμική και δημιουργική προσέγγιση 

• με βάση την αυτοαξιολόγηση 
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Ορισμένες σκέψεις των Πρεσβευτών Νεολαίας και άλλο υλικό για το θέμα μπορείτε να 

βρείτε εδώ https://padlet.com/fgaviano/dp98t90f2nvysp45  

Σε τι μπορεί να είναι χρήσιμη η μη τυπική εκπαίδευση; 

 

• Η μη τυπική εκπαίδευση εκφράζει τις βασικές αρχές που πρέπει να βρίσκονται 
στο επίκεντρο κάθε καλής εκπαίδευσης:  

• Προσφέρει έναν ασφαλή χώρο για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων ή 
πληροφοριών. 

• Βελτιώνει τις ατομικές δεξιότητες και την ποιότητα ζωής εμπνέοντας και 
παρακινώντας.  

• Διεγείρει τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή όντας περιεκτικό και 
συμμετοχικό 

•  Προσφέρει απελευθέρωση από τον συνηθισμένο ανταγωνισμό της επίσημης 
εκπαίδευσης 

• Έχει σχέση με τη ζωή του μαθητή και τις ανάγκες της κοινωνίας 

• Είναι κατάλληλη για το επίπεδο ανάπτυξης του μαθητή, με νέο περιεχόμενο και 
εμπειρίες που εισάγονται όταν ο εκπαιδευόμενος είναι έτοιμος. Είναι 
επικεντρωμένο στον μαθητή και προσανατολίζεται στη ζωή 

• Είναι ευέλικτη σε ό,τι διδάσκεται και πώς διδάσκεται, και στις ανάγκες των 
διαφορετικών μαθητών και ευέλικτο σε διαφορετικά στυλ μάθησης. 

 

 

https://padlet.com/fgaviano/dp98t90f2nvysp45
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Τα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να είναι 
εξαιρετικής και υψηλής ποιότητας, επειδή μπορούν να ανταποκριθούν πιο 
εύκολα στις ανάγκες των ατόμων και συγκεκριμένων ομάδων της κοινωνίας. 

Πράγματα που μπορούν να επιτευχθούν μέσω των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν από τη μη τυπική μάθηση: 

- Πρόσθετες ευκαιρίες απασχολησιμότητας σε διαφορετικούς τομείς, 
λαμβανομένης υπόψη της ποικιλίας των εμπειριών που συλλέγονται, της 
ικανότητας προσαρμογής και σκέψης έξω από το κουτί που είναι συνήθεις 
δεξιότητες που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης, και της 
προσθήκης ποικίλου συνόλου εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες 
ο δυνητικός εργαζόμενος έλαβαν μέρος 

- Περισσότερο κίνητρο για να ακολουθήσουν εκπαίδευση σε ένα θέμα: 
συχνά η μη-τυπική εκπαίδευση προσφέρει τροφή για σκέψεις που μας 
κάνουν να σκεφτόμαστε και να θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για 
συγκεκριμένα θέματα, διεγείροντας τη θέληση να προχωρήσουν στην 
αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών και στη χρήση άλλων 
μεθοδολογιών για να αυξήσουμε τις συγκεκριμένες γνώσεις μας και 
δεξιότητες 

- Επιλογές σταδιοδρομίας που δεν σκεφτήκαν πριν, τόσο όσον αφορά την 
απασχόληση, τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης ή οργανισμού, 
κοινωνικές επιχειρήσεις, διαφορετικές για κερδοσκοπικές ή μη 
κερδοσκοπικές δραστηριότητες 

- Απόκτηση δεξιοτήτων που είναι σημαντικές για τη ζωή και την 
προσωπική ανάπτυξη, όπως αυτοεκτίμηση, διαπολιτισμική επικοινωνία, 
ικανότητα προσαρμογής, ενσυναίσθηση, συμπεριληπτική και βιώσιμη 
νοοτροπία, διαχείριση χρόνου και άλλα. 

Συνολικά, η μη τυπική εκπαίδευση και η μη τυπική μάθηση 
αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα εάν χρησιμοποιηθούν 
συμπληρωματικά με τις Άτυπες Εμπειρίες μας και μια καλά δομημένη 
πορεία Τυπικής Εκπαίδευσης. 

 

Σχετικά με την Αναγνώριση της Μη Τυπικής 
Εκπαίδευσης 

Ένα από τα κύρια ζητήματα που εμποδίζει τη συμμετοχή των νέων (και όχι μόνο) σε 
δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, είναι η δυσκολία αναγνώρισης της προόδου και των 
επιτευγμάτων τους. 

Για μερικούς ανθρώπους είναι ξεκάθαρο πώς η συμμετοχή στη Μη Τυπική Εκπαίδευση 
μπορεί να είναι μια ώθηση για την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, αλλά κάποιοι 
άλλοι ακόμα δεν μπορούν να δουν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μεθοδολογία όπου 
η παρακολούθηση των στόχων που επιτυγχάνονται βασίζεται στην αυτοαξιολόγηση,  
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αύξηση της απασχολησιμότητάς τους, ενδυνάμωση των γνώσεών τους σε ορισμένα 
θέματα ή αύξηση της προσωπικής τους ικανοποίησης. 

Για το λόγο αυτό, χρειάζονται τις βελτιωμένες ικανότητές τους (που σημαίνει τόσο 
θεωρητικές γνώσεις, πρακτικές δεξιότητες, όσο και αξίες και συμπεριφορές) για να λάβουν 
την κατάλληλη αναγνώριση. 

Το 2012, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε σύσταση προς όλα τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν ένα εθνικό σύστημα επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης 
μάθησης με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την αναγνώριση. Επιπλέον, 
υπογράμμισε ότι τα κράτη μέλη θα βελτιώσουν τη σχέση μεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και απασχόλησης και χτίζουν γέφυρες μεταξύ της επίσημης, της μη τυπικής και της άτυπης 
μάθησης. Πληροφορίες για τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ όσον αφορά την επικύρωση 
και την αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης μπορείτε να βρείτε εδώ 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/3073.  

Σήμερα, οι πολιτικές και οι πρακτικές δια βίου μάθησης αναπτύσσονται προοδευτικά 
σε πολλές χώρες και γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι δεξιότητες, γνώσεις ή/και ικανότητες 
μπορούν να αποκτηθούν και εκτός τυπικών εκπαιδευτικών πλαισίων. Για αυτό, υπάρχει 
μια αυξανόμενη ώθηση και μια συνεχής διαδικασία να θεωρηθούν οι δεξιότητες, οι γνώσεις 
και/ή οι ικανότητες που αποκτήθηκαν στη μη τυπική και άτυπη μάθηση ως πιθανή πηγή 
αναξιοποίητου ανθρώπινου κεφαλαίου και να βρεθούν τρόποι να τους δοθεί η κατάλληλη 
αξία. 

 

Αυτή η διαδικασία δεν χρειάζεται να 
είναι πολύ επισημοποιημένη: 
ορισμένες ελαφριές προσεγγίσεις για 
την αναγνώριση της μη τυπικής και 
άτυπης μάθησης εξετάζονται συχνά 
στα συστήματα διαφορετικών 
χωρών, όπως η αυτό-αξιολόγηση 
ή/και τα χαρτοφυλάκια 
ικανοτήτων. 

Η αναγνώριση των αποτελεσμάτων 
της μη τυπικής και άτυπης μάθησης 
έχει πυροδοτήσει μια μετατόπιση 
της εστίασης από τη μάθηση στην 
αξιολόγηση, από τις εισροές στα 
αποτελέσματα. Επιπλέον, έχει 
σημειωθεί κάποια σημαντική 
πρόοδος στην αξιολόγηση των ετών. 
Είναι πιθανό ότι αυτό θα έχει 
σύντομα αντίκτυπο στις διαδικασίες 

και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης και στο πλαίσιο της αναγνώρισης της τυπικής μάθησης. 

Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η αναγνώριση δεν γίνεται μόνο σε 
πολιτικό επίπεδο, που σημαίνει ότι υπάρχει σαφής νόμος που ορίζει πώς λειτουργεί η Μη 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/3073
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Τυπική Εκπαίδευση, πώς επικυρώνονται τα μαθησιακά της επιτεύγματα και τι είδους 
μονοπάτια μπορούν να ανοίξουν αυτές οι ικανότητες. Σημαίνει επίσης απόκτηση 
κοινωνικής αναγνώρισης, με την πλειονότητα των ανθρώπων να κατανοούν τη σαφή 
προστιθέμενη αξία της, οι εργοδότες να τη λαμβάνουν υπόψη κατά την αξιολόγηση ενός 
δυνητικού νέου εργαζόμενου και τους συνομηλίκους να αξιολογούν γενικά τον ρόλο του με 
θετικό και χρήσιμο τρόπο αντί να εξετάζουν το χάσιμο χρόνου. μακριά από «πιο σοβαρά 
πράγματα». 

Επιπλέον, η συνάφεια του NFL δεν περιορίζεται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. «Η 
τρέχουσα επιτυχία του μάλλον σχετίζεται με το γεγονός ότι παρουσιάζεται επίσης ως ένας 
τρόπος βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της αγοράς εργασίας μέσω της αύξησης της 
κινητικότητας των εργαζομένων. την προβολή των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των 
ικανοτήτων· τις ευκαιρίες για τους μετανάστες κ.λπ.». (Werquin 2008, 143). 

Μια πλήρης εικόνα της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τους κανόνες, τις διαδικασίες, 
τους νόμους και την αναγνώριση και επικύρωση της μη τυπικής εκπαίδευσης και των 
ικανοτήτων που αποκτήθηκαν σε περιβάλλοντα μη τυπικής και άτυπης μάθησης μπορείτε 
να βρείτε στη δημοσίευση Youth Ambassadors της ειδικής έρευνας «Research on 
Validation and Recognition of Μη Τυπική Μάθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Δυτικά 
Βαλκάνια και την Τουρκία». 

Μπορείτε να το βρείτε εδώ 

https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf  

 

 

 

 

Τι 

σημαίνει να είσαι Πρεσβευτής Νέων Μη Τυπικής 
Εκπαίδευσης; 

Οι Πρεσβευτές Νέων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης είναι εκπαιδευμένοι νέοι (ηλικίας 18-
30) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια προσέγγιση peer-to-peer για να παρέχουν την 
εμπειρία τους για να εμπνεύσουν άλλους νέους και σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς να 
δώσουν υψηλότερη πίστωση και καλύτερη χρήση των εμπειριών NFL. 

https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf
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Ο απώτερος στόχος τους είναι να προωθήσουν τον ρόλο του NFL στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων ξεκινώντας από τις πραγματικές του εμπειρίες στο πεδίο, τις επιτυχημένες 
ιστορίες και τις αφοσιωμένες μεθόδους, ως φορείς αλλαγής στην τοπική τους 
πραγματικότητα και στην περιοχή τους στην Ευρώπη. 

Για να είναι κάποιος Πρεσβευτής Νεολαίας είναι σημαντικό να: 

• Είναι σε ηλικία μεταξύ 18 και 30 ετών για να είναι πιο κοντά στους νέους στους 
οποίους πρέπει να αναφέρονται 

• Έχει συλλέξει προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής σε δραστηριότητες μη τυπικής 
μάθησης, σε τοπικό ή/και διεθνές επίπεδο 

• Είναι έτοιμος, να παρακινήσει και να εξηγήσει όπως και να μοιραστεί τις δικές του 
προσωπικές ιστορίες και πώς η μη τυπική εκπαίδευση άλλαξε τη ζωή, την καριέρα, 
τις ευκαιρίες του 

• Είναι πρόθυμος να εκπροσωπήσει ένα εμπνευσμένο πρότυπο για τους νέους που 
συμμετέχουν στις δραστηριότητές του 

• Κατέχει το σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων που περιγράφονται στο επόμενο 
κεφάλαιο αυτού του εγχειριδίου  και να είναι έτοιμος να εργαστεί για την ανάπτυξή τους 

• Να πασχίζει για δικτύωση με άλλους Πρεσβευτές Νεολαίας σε τοπικό και διεθνές 
επίπεδο  

 

 

Επιπλέον, η διαδικασία για να 
προετοιμαστείτε για να γίνετε 
πρεσβευτής Νέων μη τυπικής 
εκπαίδευση περιλαμβάνει διάφορα 
βήματα: 

• Διαδικασία επιλογής που ελέγχει 
τις απαιτήσεις και τα κίνητρα 

• Προετοιμασία από εξειδικευμένη 
ΜΚΟ στη χώρα διαμονής 

• Παρακολούθηση συγκεκριμένου 
εκπαιδευτικού μαθήματος σχετικά με 
το NFL, την αναγνώρισή του, καθώς και 
τις δεξιότητες και τις ικανότητες ως 
Πρέσβης Νέων 

• Job Shadowing στο εξωτερικό 3 εβδομάδων σε άλλη ΜΚΟ νεολαίας που 
χρησιμοποιεί μη τυπική εκπαίδευση 

• Συμμετοχή στο Σεμινάριο για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών που 
σχετίζονται με το Job Shadowings και διαφορετικά ευρήματα 
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• Έλεγχος υφιστάμενων δημοσιεύσεων που σχετίζονται με το έργο, 
συμπεριλαμβανομένου αυτού του εγχειριδίου, του Καταλόγου εμπνευσμένων 
ιστοριών, της Έρευνας σχετικά με την κατάσταση της τέχνης της επικύρωσης NFL και 
του εγγράφου Inspiration για τη χάραξη πολιτικής 

• Παροχή πληροφοριών στους νέους της τοπικής κοινότητας μέσω τοπικών εικονικών 
και φυσικών σημείων πληροφόρησης 

• Προετοιμασία και παράδοση 4 τοπικών εργαστηρίων σε 4 διαφορετικές κοινότητες 
με τη συμμετοχή νέων και σχετικών ενδιαφερομένων 

• Εργασία ως επικεφαλής ομάδας για ντόπιους νέους σε μια διεθνή ανταλλαγή νέων 

 

Competences of the Youth Ambassador 

 
Η κοινή αντίληψη είναι ότι είναι αδύνατο να επιτύχει την πληθώρα των γνώσεων, των 

δεξιοτήτων και των αξιών που πρέπει να διαθέτει και να κατέχει ένας τέλειος 

Πρεσβευτής Νέων του NFL προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή του/της με 

εξαιρετικό τρόπο. Επίσης, είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε σε μια σύντομη λίστα 

ικανοτήτων που θα πρέπει να αναπτυχθεί από έναν Πρέσβη Νεολαίας και να αφήσει 

έξω άλλες. 

 

Ως εκ τούτου, αποφασίσαμε να μην κάνουμε μια επιλογή, αλλά να υπογραμμίσουμε 

τις διαφορετικές πιθανές ικανότητες που κατέγραψαν οι δικοί μας πρεσβευτές 

Νεολαίας κατά τη διάρκεια των διαφόρων εκδηλώσεων που πραγματοποιήσαμε. 

Εδώ μπορείτε να τα βρείτε: 

 

✔ Διαχείριση χρόνου 

✔ Δυνατός Εγκέφαλος 

✔ Ενσυναίσθηση 

✔ Καλή καρδιά 

✔ Βιωσιμότητα 

✔ Υγιεινός τρόπος ζωής 

✔ Ευκαμψία 

✔ Χιούμορ 

✔ Αξιοπιστία 

✔ Multitasking 

✔ Επινοητικότητα 

✔ Επικοινωνία 

✔ Ψηφιακές δεξιότητες 

✔ Γραμματισμός στα ΜΜΕ 

✔ Ειλικρίνεια 

✔ Ευθύτητα 

✔ Υπομονή 

✔ Ανοιχτό μυαλό 

✔ Καινοτομία 

✔ Κίνητρο 

✔ Αυτοπεποίθηση 

✔ Ευθύνη 

✔ Ηγεσία 

✔ Διαχείριση άγχους 

✔ Διαχείριση της ομάδας 

✔ Οραμα 
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✔ Περιεκτική νοοτροπία 

✔ Δημιουργικότητα 

✔ Επίλυση των συγκρούσεων 

✔ Γνώσεις σχετικά με το NFL (επίσης 

όσον αφορά τους κανονισμούς, τους 

νόμους κ.λπ.) 

✔ Διεκδικητικότητα 

✔ Επιχειρηματική ικανότητα 

✔ Έμπνευση 

✔ Σχεδιασμός 

✔ Πρακτικό μυαλό

 

 

Για να εμπνευστείτε για το πώς να αναπτύξετε ή να αναπτύξετε αυτές τις δεξιότητες, 
μπορείτε να ελέγξετε τους παρακάτω ιστότοπους: 

https://www.elearning.tdm2000international.org/  

https://www.coursera.org/  

https://www.linkedin.com/learning/  

https://www.mindtools.com/ 

 

Ιδέες για δράση – Πώς να προσελκύσετε νέους; 

Μια συζήτηση που κράτησε καθόλη την προετοιμασία μας ήταν: πώς να κάνουμε τη μη 

τυπική μάθηση πιο ελκυστική για τους νέους και πώς να κάνουμε τους νέους να 

συμμετέχουν σε αυτό και να κατανοήσουν τη δύναμη της μη τυπικής μάθησης; 

https://www.elearning.tdm2000international.org/
https://www.coursera.org/
https://www.linkedin.com/learning/
https://www.mindtools.com/
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Κάποιοι έχουν επισημάνει ότι είναι σημαντικό να συνεργαστείτε με εκείνους που δεν το 

βρίσκουν καθόλου ελκυστικό για να τους συμπεριλάβετε σε αυτή τη δραστηριότητα και να 

συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους από μόνοι τους. Από την άλλη, το θέμα 

παραμένει, πώς μπορούμε να έχουμε αυτή την πρώτη επαφή για να συμμετέχουν 

περισσότεροι άνθρωποι στις δραστηριότητές μας; 

1. Η επισήμανση σημαντικών πτυχών έργων και δραστηριοτήτων στη μη 
τυπική εκπαίδευση είναι θεμελιώδης: 

 

 

• Προσωπικές εμπειρίες;  
• Μαθαίνοντας κάνοντας; 
• Βελτίωση προσωπικών δεξιοτήτων;  
• Εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον. 
• Ασφαλής χώρος που διαθέτουμε ενώ εργαζόμαστε στο τομέα. 
• Αποδοχή; 
• Ανοχή; 
• Περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. 
• Κανείς δεν μένει πίσω. 
• Αμοιβαίος σεβασμός και κατανόηση. 
• Προσαρμογή στις ατομικές ανάγκες και τρόπους μάθησης. 
• Ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι. 

• Ευκαιρία να είσαι ο εαυτός σου χωρίς κρίση. 
 

2. Χρησιμοποιώντας ενδιαφέρουσες μεθόδους και δραστηριότητες κατά τη 
διάρκεια έργων/τοπικών δράσεων, ακολουθώντας επίσης ήδη 
δημιουργημένα και ολοκληρωμένα έργα και εργαλεία 

 

 

• Δημιουργία επιτραπέζιων παιχνιδιών που καλύπτουν διαφορετικά θέματα που 
παρουσιάζονται μέσω του NFE, όπως τα δια θρησκευτικά επιτραπέζια 
παιχνίδια που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου ανάπτυξης 
ικανοτήτων "Ανάπτυξη νέων θρησκευτικών εργαλείων" - http://inter-religious-
tools.com 

• Κουίζ όπως αυτά που γίνονται μέσω του http://kahoot.it, δημοσκοπήσεις που 
παρουσιάζονται μέσω του http://mentimeter.com και άλλων διαδικτυακών 
τοποθεσιών και πλατφορμών που σας επιτρέπουν να αλληλεπιδράσετε 
ψηφιακά με τους συμμετέχοντες και να αναπτύξετε τις ψηφιακές τους 
ικανότητες. Πολλά παραδείγματα μπορείτε να βρείτε εδώ http://y-o-l-
o.org/tools/ 

• Διαφορετικά τεστ και τύποι κουίζ προσωπικότητας για τη συμμετοχή και τη 
συμμετοχή των νέων. Για παράδειγμα, ένα τεστ που δείχνει τι είδους 
εθελοντής είστε, το οποίο ως τελικό αποτέλεσμα τους δείχνει ποιο έργο είναι 
για αυτόν (Ανταλλαγές Νέων, Εκπαιδευτικά Μαθήματα, Σεμινάρια, Job 
shadowing, European Solidarity Corps) 

http://inter-religious-tools.com/
http://inter-religious-tools.com/
http://kahoot.it/
http://mentimeter.com/
http://y-o-l-o.org/tools/
http://y-o-l-o.org/tools/
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• Διαδικτυακές καμπάνιες, δημιουργία διαφορετικών ιστοσελίδων, από το έργο, 
Flashmob, παραστάσεις δρόμου, θέατρο στους δρόμους, χορός, αθλητισμός, 
άλλες δημιουργικές, ενδιαφέρουσες και δυναμικές δραστηριότητες. 

 
 

• Διατηρώντας μια ελκυστική προώθηση και επικοινωνία με τη νεολαία  

 
  

• Προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, TikTok, 
Snapchat). 

• Δημιουργία διαφορετικού υλικού βίντεο και φωτογραφιών επειδή τα κείμενα 
δεν είναι τόσο ενδιαφέροντα και ελκυστικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
μόνο σύντομες περιγραφές που δεν υπερβαίνουν τις δύο προτάσεις. 

• Βίντεο YouTube, ζωντανές μεταδόσεις και συνεδρίες πληροφοριών. 
• Ταινίες έργων Erasmus+. Βραδιές ταινιών όπου άτομα που συμμετείχαν 

προηγουμένως σε εκδηλώσεις και έργα Erasmus + μιλούν για την εμπειρία 
τους και προβάλλουν τα βίντεο που δημιουργήθηκαν κατά την ανταλλαγή ή 
την κατάρτιση τους. 

• Ανοιχτές ημέρες σε χώρους επίσημης εκπαίδευσης για την προώθηση 
δραστηριοτήτων NFE. μέσω άμεσης επικοινωνίας με μαθητές σε σχολεία και 
πανεπιστήμια, να συνεργαστεί μαζί τους για τη δημιουργία δημόσιων 
εκδηλώσεων για την προώθηση δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης. 

• Λιγότερη χρήση φυλλαδίων και πιο χρήσιμο διαφημιστικό υλικό και gadget, 
όπως μπρελόκ, βιβλία, τσάντες, καπάκια, κουκούτσια, 
επαναχρησιμοποιούμενα κύπελλα κ.λπ. 

• Ζωντανή βιβλιοθήκη με άτομα που είχαν εμπειρία στο παρελθόν σε 
δραστηριότητες ανταλλαγής νέων, εκπαιδευτικών μαθημάτων, ESC ή τοπικών 
NFE. 
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• Συμμετοχή σε τοπικές πρωτοβουλίες και μεγαλύτερα φεστιβάλ όπως: Διεθνές 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (Helexpo), TIFF (Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης), EXIT (Φεστιβάλ Μουσικής στο Νόβι Σαντ), Μουσικό Φεστιβάλ 
Castle - Kolpa (Φεστιβάλ μουσικής Σλοβενίας), Διεθνής Καλοκαιρινή 
Εβδομάδα (Διαπολιτισμική Σαρδηνία). Festival), Pivofest Prilep (Φεστιβάλ 
μουσικής Βόρειας Μακεδονίας) και όλα τα άλλα μουσικά, αθλητικά ή 
πολιτιστικά φεστιβάλ. Επίσης, μπορεί να αξίζει να δημιουργήσετε 
διαφημιστικούς πάγκους σε κοντινά στάδια όταν λαμβάνει χώρα μια αθλητική 
εκδήλωση ή κατά τη διάρκεια άλλων μεγάλων εκδηλώσεων όπως παρελάσεις 
PRIDE ή Eurovision Viewing Parties για να μοιραστείτε διαφημιστικό υλικό. 

 
 
 

Ιδέες για δράση – Πώς να πείτε την ιστορία σας? 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τι είναι αφήγηση και πώς να είμαστε αποτελεσματικοί με 
αυτό, είναι πρώτα απ' όλα σημαντικό να κατανοήσουμε τι είναι επικοινωνία. 

Ορίζεται από το λεξικό Merriam Webster ως μια διαδικασία με την οποία ανταλλάσσονται 
πληροφορίες μεταξύ ατόμων ή ομάδων μέσω ενός κοινού συστήματος συμβόλων, 
σημείων ή συμπεριφοράς. Περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο άτομα ή ομάδες ατόμων και 
μπορεί να είναι είτε λεκτική, μη λεκτική ή/και να συμβαίνει με τη χρήση διαφορετικών μέσων 
και εργαλείων. 

Μέσω της επικοινωνίας, 

ένας αποστολέας παραδίδει 

ένα συγκεκριμένο μήνυμα, 

το οποίο μπορεί να είναι 

ξεκάθαρο στο μυαλό 

του/της, χρησιμοποιώντας 

ένα συγκεκριμένο κανάλι για 

να το κωδικοποιήσει και να 

το κατευθύνει προς έναν 

παραλήπτη που πρέπει να 

το αποκωδικοποιήσει και να 

στείλει σχόλια στον αρχικό 

αποστολέα σχετικά με το 

πώς αυτό μήνυμα ελήφθη. 

Ο διαφορετικός «θόρυβος» 

μπορεί να διαταράξει τη 

διαδικασία της επικοινωνίας και η επιλογή των εργαλείων, των καναλιών και των τρόπων 

που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μπορεί είτε να τον διευκολύνει είτε να κάνει πιο 

περίπλοκη την κωδικοποίηση και την αποκωδικοποίησή του. 

10 Καλές πρακτικές για δημόσιες παρουσιάσεις 
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1. Να είστε σύντομοι και επί της ουσίας, μην χάνετε χρόνο σε άσκοπες έννοιες 

2. Συνδεθείτε με το κοινό 

3. Ενεργοποιήστε το κοινό με ερωτήσεις, ασκήσεις ή άλλες μεθόδους 

4. Χρησιμοποιήστε γραφικά, εικόνες, βίντεο και άλλο ενδιαφέρον οπτικό περιεχόμενο 

5. Αντιμετωπίστε το κοινό και κοιτάξτε όλους τους παρόντες 

6. Χρησιμοποιήστε μια απλή, κατανοητή, αλλά καλή και σωστή γλώσσα 

7. Προσέξτε τη γλώσσα του σώματός σας και χρησιμοποιήστε την παραγωγικά 

8. Έχετε στο μυαλό σας μια σαφή δομή και χρησιμοποιήστε την στην ομιλία σας 

9. Γράψτε ένα ίχνος για την παρουσίασή σας και δοκιμάστε το εκ των προτέρων, 
ενδεχομένως με κάποιον άλλο και ζητήστε σχόλια 

10.   Πήγαινε με τη ροή και ετοιμάσου να αυτοσχεδιάσεις. 

Οι Πρεσβευτές Νέων θα πρέπει να είναι έτοιμοι να παραδώσουν εργαστήρια Μη Τυπικής 

Εκπαίδευσης για τη συμμετοχή νέων, αλλά και, και το πιο σημαντικό, να μοιραστούν μαζί 

τους την προσωπική τους ιστορία που σχετίζεται με το NFL και πώς επηρέασε τη ζωή και 

την καριέρα τους. 

Από αυτή την άποψη, πρέπει να καταστήσουμε σαφές τι σκοπεύουμε με την αφήγηση. Η 

αφήγηση είναι η τέχνη να λες ιστορίες για να προσελκύσεις ένα κοινό. Ο αφηγητής 

μεταφέρει ένα μήνυμα, πληροφορίες και γνώσεις, με διασκεδαστικό τρόπο. Λογοτεχνικές 

τεχνικές και μη λεκτική γλώσσα είναι μερικά από τα εργαλεία του. 

Ο Joe Lambert, 

ηγέτης στην 

ψηφιακή 

αφήγηση από 

τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, 

προσδιορίζει 

τους 

ακόλουθους 7 

χρυσούς 

κανόνες για την 

αφήγηση: 
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• Χρησιμοποιήστε μια προσωπική άποψη: η ομιλία σε πρώτο πρόσωπο μειώνει την 
απόσταση του κοινού 

• Προτείνετε ενδιαφέροντα περιεχόμενα: μια εκπληκτική δομή, που διεγείρει τον 
προβληματισμό και δίνει απαντήσεις που δεν είναι πολύ απλές 

• Παρακινήστε το συναίσθημα: βοηθά στη διόρθωση της μνήμης και στη μεταφορά 
του μηνύματος που θέλετε να δώσετε 

• Κάντε οικονομία: με λίγα λόγια μπορείτε να μεταφέρετε πολλά περιεχόμενα 

• Χρησιμοποιήστε έναν ρυθμό που είναι επαρκής για την αφήγηση 

• Χρησιμοποιήστε σωστά τη φωνή: ο τόνος και τέτοια βοηθούν την αφήγηση 

• Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο soundtrack: σύμφωνα με τη φωνή, η μουσική 
επιβάλλει την αφήγηση. 

Συμπεράσματα 

Το να είσαι Πρέσβης Νεολαίας δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. 

Όποιος αποφασίσει να κάνει αυτό το ταξίδι πρέπει να έχει κατά νου ότι ο δρόμος είναι 
γεμάτος προκλήσεις, ότι χρειάζεται πολλή προετοιμασία και ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
γνώσης του εαυτού του για να μεταφέρει ικανότητες και, το πιο σημαντικό, κίνητρα, σε 
άλλους νέους μέσω της μάθησης από ομοτίμους. 

Από την άλλη πλευρά, είναι μεγάλη ευθύνη αλλά και μεγάλη ανταμοιβή να μπορείς να 
κάνεις τους νέους παθιασμένους με δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, εμπλέκοντάς 
τους σε κάτι που σίγουρα μπορεί να τους αλλάξει τη ζωή, που σε  μια πιο σταθερή βάση 
μπορεί να οικοδομήσει την καριέρα τους. 

Αυτός είναι στην πραγματικότητα ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η ιδέα όλου αυτού 
του έργου: να κάνουμε άλλους νέους να ερωτευτούν αυτές τις έννοιες που έχουν ήδη 
αλλάξει για τα καλά τη ζωή τόσων πολλών από εμάς κάνοντάς μας να γίνουμε τα άτομα 
και οι επαγγελματίες που είμαστε σήμερα. 

Με άλλα λόγια, το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να έχεις ως Πρέσβης Νεολαίας είναι 
μόνο ένα: Πάθος. 

Να είστε παθιασμένοι με αυτά που μιλάτε, με την ιστορία σας, με αυτά που μπορείτε να 
μοιραστείτε με άλλους, με συμβουλές που μπορείτε να δώσετε, για τη μη τυπική 
εκπαίδευση και τη δυνατότητα να το διαδώσετε, μοιραστείτε και μεταφέρετε αυτό το πάθος 
σε κάποιον άλλον αλλάζοντας τη ζωή τους μέσα από αυτό. 

Τα υπόλοιπα θα έρθουν από μόνα τους: φυτέψτε τον σπόρο και παρακολουθήστε τον να 
μεγαλώνει και θα είναι η καλύτερη αναγνώριση που μπορείτε να λάβετε. 
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Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν στην ανάπτυξη αυτού του έργου και 
ειδικότερα αυτού του εγχειριδίου, σε όλους τους εταίρους, σε όλους τους 

συμμετέχοντες στα διάφορα μέρη, σε όλους τους πρεσβευτές της νεολαίας, τους 
νέους που παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις μας και τους άλλους εμπλεκόμενους 

φορείς ! 

Τα λέμε κάπου στην πορεία 

 

“YOUTH AMBASSADORS OF NON FORMAL LEARNING” 

KA2 CAPACITY BUILDING PROJECT 
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 


