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PROJE HAKKINDA: 

 

 

 
 

"Youth Ambassadors of Non-Formal Learnin " projesi, Kasım 2019'da başladı. Proje, 11 ülkeden 

ortakları bir araya getirdi: the Association for the Development of Volunteering Novo Mesto (Novo 

Mesto / Slovenya), The Future Now Association (Sofia / Bulgaristan), the Kosovo Center for 

Diplomacy (Pristina / Kosova), the United Societies of the Balkans Thessaloniki / Greece), 

Youth4Society (Tirana / Albania), Center for Intercultural Dialogue (Kumanovo / Kuzey Makedonya), 

Association for Democratic Prosperity - Wall (Podgorica / Karadağ), NGO IUVENTA (Sabac / 

Sırbistan), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (Istanbul / Turkey), TDM 2000 (Cagliari / 

Italya), ve aynı zamanda proje lideri olan LDA Mostar. 
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Proje, yaygın eğitim faaliyetlerine katılımı teşvik etmeyi ve yenilikçi metodolojiler kullanarak örgün 

eğitim ortamı dışında kazanılan yetkinlikleri doğrulamanın ve tanımanın önemini artırmayı 

amaçlamaktadır. 

 

Proje, Makedonya'daki başlangıç toplantısının ardından düzenlenen etkinliklerle katılımcı ülkeler 

alanında bugüne kadar yapılan her şeyi vurgulamayı amaçlıyor. 

COVID 19 pandemisi bir dönemde faaliyetlerin uygulanmasını durdurdu ancak ortaklarımızın coşkusu 

ve gençlerin motivasyonu ile şartlar oluşur oluşmaz aynı şekilde devam edildi. 

 

Proje yaygın eğitime dayanmaktadır ve yeni bir “Yaygın Eğitim Genç Elçisi” metodolojisi geliştirmeye 

çalışmaktadır, NFL deneyimini daha iyi değerlendirmeleri ve kullanmaları için diğer gençlere ve ilgili 

katılımcılara ilham vermek için deneyimlerini sağlayan akranlar arası yaklaşımı kullanabilen gençler 

eğitmiştir. 

 

BU PROJEDE NELERİ GERÇEKLEŞTİRDİK?: 

 
İlk faaliyet projeyi başlatan başlangıç toplantısıydı. Başlangıç toplantısı Ocak 2020’de Kumanovo, 

Kuzey Makedonya’da gerçekleştirildi. Toplantı boyunca, ortaklar birbirleriyle tanışma, NFE ile ilgili 

deneyimlerini paylaşma ve gelecek dönemde uygulanacak faaliyetler üzerinde birlikte çalışma fırsatı 

buldular. Toplantı ayrıca projeyi daha iyi anlama, görevleri paylaşma ve mümkün olan en iyi iletişim 

modelini çözme şansını sağladı. 

 

 
İkinci etkinlik, proje ortağı 11 ülkenin katılımıyla gerçekleşen ve projenin resmi açılışı olan konferanstı. 

O süreçte Covid-19 pandemisinin başlaması nedeniyle, yüz yüze gerçekleştirilemeyen konferans 

çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştirilmiş ve böylece ortaklar, gençler ve tüm paydaşlar proje 

sunumuna davet edilmiş ve katılım göstermiştir. Konferans ile toplamda 500 kişiye ulaşılmış ve proje 

tanıtılmıştır. Tüm ortakların kesinlikle çok fazla dikkat çeken şeylerden bir tanesi de üçünçü faaliyet 

olan yaygın eğitimin tanınması ve onaylanmasına ilişkin mevcut politikaların yanı sıra yaygın eğitim 

faaliyetler yoluyla gençlerin başarı öykülerinin üzerine bir araştırma olan kataloğun oluşturulmasıydı. 
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Ne ilginçtir ki projeye katılan ülkelerin çoğunlukla NFL'yi tanıyan politikalar geliştirmediğini, ancak 

diğer faaliyetler aracılığıyla uyguladıklarını ve diğer bazı yasalarda kabul edildiğini belirtildi. Ayrıca, 

 
Isidora, Andrijana, Milos, Andjela, Ivan, Anna, Melissa, Yannis'in başarı hikayeleri, gençleri projeye 

başvurmaları için memnuniyet ve motivasyon sağladı ve böylece NFL dünyasını daha iyi anlamalarına 

mütevazı bir katkı sağladı. 

 

 
Projenin devam etmesinin bir anlamı olduğu bir noktada, 1 Ağustos 2021'de İtalya'nın Cagliari kentinde 

düzenlenen herkesin uzun süredir beklediği gençlik değişimi oldu. Gençlik değişimi, projenin 

ortaklarından olan TDM 2000 kuruluşları tarafından organize edildi. Gençlik değişimi, NFL hakkında 

fikir, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla 11 ülkeden yaklaşık 25 genci bir araya getirdi. 

Değişim sırasında gençler, NFE'nin ne olduğunu ve Avrupa'da NFL'yi tanıma ve onaylama yöntemlerini 

ve projeye üye ülkelerde NFL'nin tanıtımına gençlerin nasıl katkıda bulunabileceğini öğrenme fırsatı 

buldular. Bu eğitim aynı zamanda gelecekte kendi ülkelerinde projenin bir parçası olacak genç elçiler 

ağının oluşturulmasına da hizmet etti. 
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En ilginç etkinliklerden biri, her ülkeden bir gencin 3 hafta boyunca başka bir ülkeye gittiği, diğer 

kuruluşun sahadaki çalışmalarını izlediği ve gelecekte uygulanacak faaliyetler için önerilerde 

bulunduğu Job shadowing idi. Bu onların yolculuklarını, deneyimlerini daha da zenginleştirecek ve yeni 

şeyler öğrenmelerine ve yeni bir kültürü tanımalarına yardımcı olacak bir faaliyetti. Şimdiye kadar 11 

işbaşı yapıldı, Elsa İstanbul'da, Melissa Selanik'te, Daniela Mostar'da, Natalija Novo Mesto'da, Greta 

Podgorica'da, Kamila Cagliari'de, Andjela Kumanovo'da, Sena Sabac'ta… Deneyimlerine Facebook 

sayfamızdan ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/YAMNFL 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kasım 2021'de, projenin mevcut faaliyetlerin izlenmesi, ve diğer faaliyetlerin kalite izleme 

organizasyonun tartışılması amacıyla Mostar'da bir ara dönem değerlendirme toplantısı düzenlendi. 

Aynı zamanda, yaklaşık 25 katılımcıyı bir araya getiren başka bir YE düzenlendi. TC'de gençlik elçileri 

işbaşı eğitimi konusundaki deneyimlerini paylaştılar, NFE’den ve proje kapsamında yapılan 

araştırmadan bahsettiler ve ayrıca projeye katılan 11 ülkede düzenlenecek yerel bilgi noktaları ve 

yerel atölyler olarak düzenlecenek bir sonraki etkinliğin planını yaptılar. 

https://www.facebook.com/YAMNFL
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Ortak her ülkede, yerel ortalaklar Gençlik Elçileri ile beraber, gençlerin NFE ile ilgili bilgi alabilmeleri 

için yerel bilgi noktaları açıldı. Bu, yerel bilgi noktasının açılışı kapsamındaki konferansa katılım, bu 

konuyla ilgilenen veya gelecekte ele almayı planlayan çeşitli paydaşlar, gençler, şirketler, kurumlar, 

kuruluşlar tarafından oldukça önemliydi. 

 

 

 
Yerel faaliyetler 11 ülkede binden fazla kişiyi bir araya getirdi. Her ülkede, daha fazla katılımı garanti 

altına almanın yanı sıra, yaygın öğrenme fikirlerinin genellikle daha az bilindiği daha fazla kırsal alana 

ulaşmak amacıyla 4 çalıştay gerçekleştirilmiştir. Gençlik elçileri, atölye çalışmalarının oluşturulması 

ve uygulanması üzerinde çalıştılar. 4 farklı çalıştayda farklı paydaşları dahil etmeleri gerekiyordu: 

eğitim sağlayıcılar (okul / üniversite), yerel kurum ve şirket. Çalıştaylar ayrıca İstanbul'daki Gençlik 

Değişimi için katılımcıların seçilmesine de hizmet etti. 

 
Proje kapsamındaki son YE, yaklaşık 55 katılımcının bir araya gelmesiyle İstanbul'da gerçekleştirildi. 

Değişimin katılımcıları, daha önce proje aracılığıyla doğrudan yer almamış genç insanlardı. Genç 

katılımcıların çoğu, bu değişim yoluyla ilk kez yaygın eğitimle temas kurdu. 

 
Devam eden ve şu anda üzerinde çalışılan şey, NFL Tanıma ve Doğrulama Politikasının taslağının 

hazırlanmasıdır. Yerel faaliyetlerden gençlerden fikir topladıktan sonra, genç elçiler NFL'nin tanınması 

ve onaylanmasıyla ilgili fikirleriyle ek girdi sağladılar. 

 

 

PROJE KATILAN ÜLKELERDE NFL'NİN TANINMA POLİTİKALARI VE 

ONAYLANMASI: 
 

Genç Büyükelçiler projesi aracılığıyla yapılan önceki bir yayın, projeye katılan ülkelerin fiili durumuna 

ilişkin bir genel bakış sunmuştur. 

 

Hatırlatmak gerekirse, AB ve Avrupa Konseyi, yaygın eğitimi, eğitim ve öğrenimin mutlaka tek veya 

ana faaliyeti olmadığı farklı ortam ve durumlarda gerçekleşen amaçlı ve gönüllü eğitim olarak 

tanımlamaktadır. 

 

Projeye üye olan ülkelerde yaygın eğitimin onaylanması ve tanınması esasen mevcut değildir. 

 

ARNAVUTLUK 

 
Arnavutluk'ta yaygın eğitimle ilgili özel bir yasa yoktur, ancak 2015-2020 Eylem Planı için sivil toplum 

eğitimi için çeşitli ulusal stratejilerin bir parçası olarak ele alınmaktadır. 
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75/2019 sayılı "Gençlik Hakkında Kanun", gençler için yaygın eğitimi, gençlerin ihtiyaç ve ilgi 

alanlarına, gönüllülük ve aktif katılım ilkelerine dayalı olarak, örgün eğitim sistemi dışında gençlere 

yönelik olarak düzenlenen ve uyarlanan herhangi bir faaliyet olarak tanımlamaktadır. 

 

Bu yasanın 7. Maddesi, yerel özyönetim birimlerinin gençlik alanında yerel politikalar geliştirmesini ve 

uygulamasını şart koşar ve şunlardan sorumludur: gençlerin gönüllülüğünü ve yaygın eğitimlerini teşvik 

etmek, vb. 

 

Madde 14 Gençlik çalışması, gençleri ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını, fikirlerini ve deneyimlerini yansıtan 

faaliyetlere dahil ederek ve onları harekete geçirerek gerçekleştirilir. Bu yaygın öğrenme süreci 

sayesinde, gençler kişisel gelişim, sosyal entegrasyon ve aktif vatandaşlık için gerekli olan bilgi, beceri, 

değer ve tutumları edinirler. 

 

BULGARİSTAN 
 

Bulgaristan'da gençlik çalışanı mesleği, metninde genç insanlarla çalışmak için özel eğitim almış bir 

yetişkin olduğunu belirten Gençlik Yasası (2012) tarafından düzenlenmektedir. Ulusal Gençlik 

Stratejisi (2012-2020), gençlik çalışanlarını gençlik politikası hedeflerine ulaşmak için birincil kaynak 

olarak görmekte ve onları “gençlerin kişisel, sosyal ve ekonomik kalkınmasında ve güçlendirilmesinde 

kilit rol oynayan uzmanlar” olarak tanımlamaktadır. Daha sonra Bulgaristan'daki Ulusal Meslekler ve 

Pozisyonlar Sınıflandırmasına dahil edildi. 

 

Kısacası, gençlik çalışanı mesleği Bulgaristan'da yasal olarak tanınmaktadır, ancak genel olarak 

"gençlik çalışanı" ile kastedilen, biraz farklı olan "sosyal hizmet uzmanı"dır. Temel bir fark, gençlik 

çalışmasında gençlerin ana odak noktası olması ve önleyici çalışma için iyi fırsatlar bulunmasına karşın, 

sosyal hizmette gençlerin daha çok marjinal konumlarda olmalarıdır. 

 

BOSNA HERSEK 
 

Sertifikasyon - bir kişinin örgün veya yaygın eğitim yoluyla edindiği öğrenme çıktılarının ve 

becerilerinin önceden belirlenmiş kriterler ve standartlara uygun olarak yetkili makamlar tarafından 

doğrulandığını ve onaylandığını doğrulayan ilgili eğitim belgelerinin yayınlanması anlamına gelir. 

 

Örgün yetişkin eğitimi programlarını tamamladıktan sonra: ilk ve orta eğitim veya bunların bireysel 

bölümleri ve eğitim ve yeniden eğitim, katılımcılara resmi belgeler - normal eğitim sırasında alınmış 

gibi aynı geçerliliğe sahip sertifikalar ve diplomalar veya tamamlanmış eğitim programlarında geçerli 

olan kamu sertifikaları verilir. 

Yetişkin eğitimi ve yüksek lisans sınavlarını geçerek elde edilen belgelerin düzenlenmesi, yetişkin 

eğitimi alanındaki düzenlemeler ve / veya el sanatları ile ilgili düzenlemeler ile belirlenir. 

 

YUNANİSTAN 

 
Şu anda Yunanistan'da yaygın eğitimin tanınması için kapsamlı bir ulusal çerçeve bulunmamaktadır. 

Örgün yetişkin eğitimi ve öğretimi için ortak ilkelere dayalı bir yasal çerçeve henüz oluşturulmamıştır 

ve yaygın eğitim ve öğrenim yoluyla kazanılan bilgi, beceri ve yeterliliklerin belgelenmesine yönelik 

araçlar sistematik olarak geliştirilmemiştir. 

 

Örgün eğitim sisteminin dışında organize bir eğitim bağlamında sağlanan eğitim, ulusal olarak tanınan 

sertifikaların edinilmesine yol açabilir. Mesleki eğitim, yaşam boyu öğrenme ve genel yetişkin 
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eğitimini içerir. Bir dizi beceri ve yetkinliği geliştirmeyi, toplumda farkındalık yaratmayı, bireylerin 

karar vermelerine yardımcı olmayı ve özgüven kazanmayı amaçlar. Yaygın eğitim de bu tür hassas 

gruplara yönelik projeler geliştirmeye devam etmek için gönüllü ve herkes tarafından erişilebilir 

olmalıdır. 

 

Öte yandan, Yunanistan'da yaygın eğitimin tanınmasının gelişimini daha iyi anlamak için, 2012 Konsey 

Tavsiyesinde verilenle karşılaştırıldığında ülkede yaygın öğrenmeyle ilgili kullanılan tanımların altını 

çizmek önemlidir. yaygın eğitimin tanınması. yaygın eğitim diğer ülkelerde olduğu gibi Yunanistan'da 

aynı tanıma sahip değildir. 

 

Yunan yasalarına göre (3879/2010 Sayılı Kanun), yaygın eğitim şunları içerir: 

 

● İlk mesleki eğitim; 

● Sürekli mesleki eğitim; 

● Genel yetişkin eğitimi; 

● Meslek lisesinden mezun olduktan sonraki dört yıl olan çıraklık sınıfı 

 

İTALYA 

 

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

sunmaktadır: “Yaşam boyu öğrenme terimi, kişisel, sosyal, yurttaşlık alanındaki ve sosyal ve/veya 

istihdam perspektifindeki bilgi, beceri ve yeterlilikleri geliştirmek amacıyla yaşam boyunca resmi, ve 

informal olarak yürütülen tüm öğrenme faaliyetlerini ifade eder.” 

 

Yaygın öğrenme, örgün eğitim ve öğretim sisteminin dışında gerçekleşen bilinçli olarak seçilmiş 

öğrenmedir. Eğitim ve öğretim amaçlı her kuruluşta, ayrıca gönüllü kuruluşlarda, ulusal kamu hizmeti 

kuruluşlarında, özel sosyal sektör kuruluşlarında veya şirketlerde yapılır. 

 

İnformal öğrenme, günlük yaşamda, işte, evde ve boş zamanlarında, kasıtlı seçimler olmadan bile 

gerçekleştirilen faaliyetleri ifade eder. 

Ayrıca, aynı yasa, ülke genelinde asgari hizmet ve üniforma standartlarına dayalı olarak yeterliliklerin 

belgelenmesi için ulusal bir kamu sisteminin kurulmasını öngörmektedir. 

"Belgelendirilebilen sertifikalar", yaygın ve informal öğrenmenin doğrulanması için özel bir prosedür 

aracılığıyla biçimlendirici krediler olarak tanınan bilgi ve becerilerin yapılandırılmış bir birleşimidir. 

Yeterliliklerin belgelendirilmesi, Avrupa Birliği tarafından belirlenen hedeflere uygun olarak öğrenme 

ve tanınmanın şeffaflığını sağlayan bir kamu işi olarak tanımlanmaktadır. Belgelendirme, diploma veya 

yeterlilik, değerlendirme ve doğrulamanın bir kamu kurumu veya yetkili bir kuruluş tarafından 

yapıldığını resmi olarak teyit eder. 

 

KOSOVA 
 

Kosova, Yaygın ve İnformal Öğrenimin Onaylanması Hakkında Konsey Tavsiyesi ile uyumlu ve 

uyumlu bir ulusal düzenleyici çerçeve geliştirmiştir. Yürürlükteki ana politika ve yasal çerçeve ile 

ikincil mevzuat 2019'dan beri uygulanmaktadır. Düzenleyici çerçeve, hem başlangıç hem de sürekli 

MEÖ dahil olmak üzere hem Yüksek Öğrenimi (YÖ) hem de Mesleki Eğitim ve Öğretimi (MEÖ) 

kapsar, ancak genel eğitimi kapsamaz. 

 

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

onaylanan ve kaydedilen yeterlilikler, önceki öğrenmenin onaylanması yoluyla verilebilir. Öğrenme 
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çıktıları, doğrulama için referans noktalarıdır ve önceki öğrenmenin doğrulanması yoluyla kısmi veya 

tam yeterliliklerin edinilmesini sağlar. 

 

Doğrulama süreci dört aşamadan oluşur: 

• Tanımlama; 

• Belgelendirme; 

• Değerlendirme; 

• Öğrenme çıktılarının onaylanması. 

 

Tüm bunlar, koordinatörler, mentorlar ve iç ve dış değerlendiriciler gibi doğrulama uygulayıcıları 

tarafından rehberlik ve danışmanlık ile desteklenir. Bununla birlikte, sosyal ortakların katılımı çok 

zayıftır ve hükümetin ilave NQA personeli için kaynakları serbest bırakma konusundaki zayıf taahhüdü 

ile birleştiğinde, gelecekte sürecin verimli bir şekilde yürütülmesi için en büyük zorluklar olmaya 

devam etmektedir. 

 

KARADAĞ 
 

Devlet Mesleki Yeterlilik Yasası, bireylerin devlet tarafından tanınan bir mesleki yeterlilik edinmelerini 

çeşitli şekillerde sağlar: 

 

• halka açık bir eğitim programı birkaç profesyonel standarda dayandığında modülleri tamamlamak; 

• sınav kataloğuna göre yetişkin eğitimi programının tamamlanmasından sonra bilgi, beceri ve 

yeterliliklerin test edilmesi; 

• bilgi, beceri ve yetkinlikleri doğrudan sınav kataloğuna göre kontrol ederek. 

 

Tamamlanması, eğitim düzeyinde niteliklerin kazanılmasına yol açan eğitim programları, çeşitli 

mesleki standartlara dayanmaktadır. Mesleki yeterlilik, tek bir mesleki standarda dayanmaktadır. 

Eğitim programı modüle edilirse, meslek standartlarına göre belirli bir modülü tamamlayarak mesleki 

yeterlilik kazanmak mümkündür. Böylece modülerleştirilmiş mesleki eğitim programları, eğitimden 

ayrılanların, kademeli olarak bir eğitim düzeyi edinmek isteyen yetişkinlerin veya özel eğitime ihtiyacı 

olan öğrencilerin programın bir bölümü (modül) için mesleki yeterlilik kazanmalarını sağlar. 

 

Yaygın Eğitim Yasası'ndan bahsedildiğinde özel bir yasa olmasa da Gençlik Yasası aracılığıyla yaygın 

eğitimin gençler üzerinde büyük bir etkisi olduğu görülüyor. 

 

KUZEY MAKEDONYA 
 

Kuzey Makedonya'da yaygın eğitimden bahseden tek strateji Ulusal Gençlik Stratejisidir (2016-2025). 

Daha doğrusu, bu stratejide, ana hedeflerden birinin şu olduğu düşünülmektedir: "Yaygın eğitimin yasal 

çerçevesini, gençlik sektörünün doğasına uygun olarak ve AB standartlarının geniş bir şekilde 

uygulanması yoluyla uyarlamak." 

 

Bu hedef altında çeşitli önlemler sıralanmıştır: 

 

• Gençlik sektörünün özelliklerini dikkate alarak, yaygın eğitimin belirlenmesi ve akreditasyonu ile 

ilgili Avrupa tavsiyelerini ve yönergelerini uygulayarak devlet tarafından akredite edilmiş yaygın eğitim 

sağlayıcıları için kriterleri genişletmek. 

• Yaygın eğitim sağlayan gençlik kuruluşlarının ve diğer sivil toplum kuruluşlarının akreditasyonu. 
• Europass benzeri mekanizmalar kullanılarak beceri ve bilgilerin tanınması, karşılaştırılabilirliği ve 

transferi. 
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• Yaygın eğitimin sosyal ve ekonomik etkileri üzerine düzenli araştırmalar. 

• Yaygın eğitimin sağlanmasında kalite iyileştirme desteği. 
• Edinilmiş beceri ve yeterliliklerin tanınması açısından diğer sosyal ortaklar, özellikle ekonomik 

operatörler arasında yaygın eğitim kavramını daha fazla teşvik etmek. 

 

SIRBİSTAN 

 
Ulusal Gençlik Çalışanları Derneği'nin (NAPOR) gençlik çalışmasında farklı eğitim seviyeleri için bir 

müfredat geliştirmesine rağmen, NFL, gençlik çalışması tanımında hala Ulusal Gençlik Yasasının 

sadece küçük bir parçasıdır. 2022’de Ulusal Gençlik Stratejisi ve Gençlik Yasası'nda, stratejinin farklı 

bir hedefini (özellikle yalnızca gençlik çalışması için) belirlemeyi belirlemeyi ve gençlik çalışanlarının 

nerede çalışabileceğini tam olarak tanımlamayı planladıkları, dolayısıyla NFL standartlarının bilinmesi 

gereken büyük bir revizyon yapılacak. 

 

29 Ocak 2022 tarihli NAPOR Meclisi'nde, gençlik kulüpleri ve gençlik merkezleri bağlamında 

mesleklerin geliştirilmesi ve onaylanması, ulusal kurumlar tarafından akredite edilecek bir eğitim 

süreci, sertifikalar ve diplomalar konusunda geleceğe yönelik planlar yer aldı. 

 

SLOVENYA 
 

Yaygın öğrenme, bunu kanıtlayan bir diplomaya ihtiyaç duymadan yaşam boyunca kazanılan yetenek 

ve becerileri dikkate alma ihtiyacına yanıt verir. Karşı karşıya kaldığımız sayısız değişiklik, sosyal 

bağlamın (kültürel, ekonomik vb.) sayısız talebi nedeniyle yaşam boyu öğrenme gereklidir. Eğitimin 

okullaşma ile eş anlamlı olduğu dönem, eğitimin hayat boyu öğrenme boyutundan canlanması ve 

günümüz toplumlarının, eğitim ve bilgi toplumlarının gelişimi için kilit bir unsur haline gelmesi 

nedeniyle geride kalmıştır. 

 

Slovenya'da, öğrencilerin okul hayatına dahil edilmesinden bu yana, örgün ve düzenlenmiş sınıf eğitimi, 

spor, kültür ve boş zaman ile ilgili olanlar gibi diğer yaygın eğitim faaliyetleri ile uyumlu hale gelmiştir. 

Gerek bebeklik gerekse ilköğretimde ve yaygın eğitim faaliyetlerinde, öğrencinin baş aktör olduğu ve 

sınıf arkadaşlarıyla işbirliği içinde giderek kendi kendine eğitime ulaştığı, öğrenme süreçleri, 

dayanışma ve işbirliği ile olgunlaştığı çeşitli medotolojiler ve yüksek katılım gerektiren aktiviteler 

kullanılır,. Dolayısıyla ergenliğe ulaştıklarında eğitim alanında geliştirilen bu tekniklerin kullanımı ve 

öğretim sürecine olumlu katkıları konusunda geniş bir birikime sahiptirler. Öğrenciler, gönüllü olarak 

ve sınıf dışında yaptıkları etkinliklere daha olumlu bir yatkınlık göstermekte ve genellikle eğitim 

açısından oldukça tatmin edici sonuçlar elde etmektedirler. 

 
 

TÜRKİYE 
 

Türkiye'de yaygın öğrenme yöntemleri genel olarak yaşam boyu öğrenme olarak tanımlanmaktadır. 

Genellikle kadınlara yönelik mesleki kurslar veya eğitimler vermek amacıyla kullanılmaktadır. Bununla 

birlikte, Avrupa Birliği'ne dayalı yaygın öğrenme yöntemleri, her yaştan insanın belirli bir konuda 

uzmanlaşmasına ve uluslararası kabul görmüş bir sertifikaya hak kazanmasına olanak tanır. Aynı 

zamanda toplumda fark yaratmaya yardımcı olur, konuyu daha iyi içselleştirir ve karar verme 

süreçlerinde kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak tanır. Yaşına bakılmaksızın her bireyin 

öğrenmesine yardımcı olan bu teknik, konunun daha kalıcı olmasını ve deneyim alışverişinde bulunarak 

öğrenmesini sağlar. Yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve STK'lar tarafından bu yöntemlerin 

sıklıkla kullanılması gençlere büyük katkı sağlamaktadır. 
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YAYGIN EĞİTİM ALANINDA DEVLET İLE İŞBİRLİĞİ: 
 

ARNAVUTLUK 
 

Gençlik Başkenti olarak seçilen Arnavutluk'ta, NFL'yi tanımak çok zorlu bir görev olduğu için yuvarlak 

masa toplantıları ve diğer ortak eylemler düzenleniyor, çünkü sivil toplum kuruluşları ve hükümet 

arasında işbirliği söz konusu olduğunda büyük bir boşluk var. 

 

Arnavutluk hükümeti şu anda gençlik geliştirme politikalarında bazı adımlar atmıştır, ancak mevcut 

strateji ve yaygın eğitim alanında verilen sertifikaların tanınması konusunda daha yapılması gereken 

çok şey vardır. Arnavutluk hükümeti, gençlere yönelik kalkınma politikalarında bazı adımlar attı, ancak 

sivil toplum kuruluşlarının ve uzun yıllardır bunlar üzerinde çalışan kişilerin desteği olmadan, herkesin 

ihtiyaç duyduğu gerçek ve somut sonuçları asla alamazlar. 

 

BULGARİSTAN 
 

Bulgaristan'da 2019'da yapılan uluslararası bir PISA araştırması, dokuzuncu sınıf öğrencilerinin 

%47'sinin asgari okuryazarlık seviyesini karşılamadığını, yani neredeyse yarısının okuduklarını 

anlamadığını gösteriyor. Bu bağlamda yaygın eğitim, örgün eğitimin boşluklarını ve eksikliklerini 

giderecek, uzun zamandır beklenen bir kurtarıcı olarak görülmektedir. 

 

Bu sorunları çözmek için atılan adımlardan bazıları şunlardır: 

• National Library ACT (Chitalishte Halkla İlişkiler Yasası), çocukların ve yetişkinlerin 

yaygın eğitimi için fırsatları düzenler. 

 

• Eğitim ve Bilim Bakanlığı, "Gayrı resmi olarak edinilen bilgi, beceri ve yetkinliklerin 

tanımlanması ve tanınması için bir sistem oluşturulması" projesini uygulamıştır. (2012-2014); 

 

• Yaygın öğrenme veya kendi kendine eğitim yoluyla edinilen mesleki bilgi, beceri ve 

yeterliliklerin değerlendirilmesi için koşullar ve prosedür hakkında kural kitabı; 

 

• Bulgaristan için Öğrenme Vakfı - Bulgar okul sisteminde yeni öğretmenleri hazırlayan, eğiten 

ve destekleyen bir program oluşturur. Gayri resmi olarak, vakıf öğretmenleri öğrencilerin 

işlevsel okuryazarlıktan yoksun olduğu en zor okullarda çalışmaya hazırlamayı 

amaçlamaktadır. 

 

BOSNA HERSEK 
 

Yaygın eğitim, sosyal eşitlik kavramıyla, yani herkese eşit fırsatlar verilmesiyle yakından ilişkilidir. 

Özellikle kırsal kesimden gelen kadınlar ve erkekler için örgün eğitime yaklaşımda farklılıklar 

olduğunu belirtmek önemlidir. Farklı muamele, öncelikle eğitim ve istihdam alanına yansımaktadır ve 

bu açığı azaltmayı ve kentsel ve kırsal alanlarda yaşam ve istihdam sağlamaya yardımcı olmayı 

amaçlayan yaygın eğitimdir. Bosna-Hersek'te, eğitim sisteminin piyasa ihtiyaçlarına göre 

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

marjinalleşmesine de yansımıştır. " 
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Bazı analizler ve araştırmalar Bosna Hersek'te yaygın eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat 

çekmiştir: 

 

• yaygın eğitim kurumları tarafından başarılı öğrencilerine tanınan ve tanınan diploma ve sertifikaların 

küçük bir yüzdesi; 

• yaygın eğitim, modern işgücü piyasası taleplerini karşılamak için az gelişmiştir; 

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

 

 
 

YUNANİSTAN 

 
Yunanistan'dan ve Hükümetle işbirliğinden bahsedildiğindee durum aşağı yukarı çoğu ülkedekiyle 

aynıdır. 

 

• 4763/2020 sayılı yasaya göre, yaygın eğitim, bilişsel hedefler ve öğrenmeye ayrılan zaman 

açısından planlı faaliyetler yoluyla gerçekleşen bir tür öğrenme desteğiyle öğrenmeyi ifade 

eder. Mesleki beceriler, yetişkin okuryazarlığı ve okuldan erken ayrılma için ilköğretim ile ilgili 

programlara atıfta bulunabilir. 

• 4115/13 sayılı yasaya göre, EOPPEP, EOPPEP, yaygın eğitim ve yaygın öğrenim için girdi 

ve çıktı değerlerinin akreditasyonu için ulusal bir kuruluştur. EOPPEP, yeterlilik konularını 

ve şeffaflık ve hareketlilik için Avrupa araçlarını yöneten Avrupa ağları için ulusal bir yapı 

işlevi görür. 

 

 

EOPEPEP, yaygın ve yaygın öğrenimin akreditasyonu için kapsamlı ulusal sistemler geliştirir ve 

uygular ve ulusal kariyer rehberliği politikalarının tasarımı ve uygulanmasında ve ayrıca bu tür 

hizmetlerin Yunanistan'da sağlanmasında bilimsel ve teknik destek sağlar. EOPPEP aşağıdaki 

konularda kaliteyi sağlamayı amaçlar: 

 

a) girdiler: akredite edilmiş mesleki profillere dayalı olarak akredite edilmiş standartlar ve 

şartnamelere göre geliştirilmiş mesleki eğitim programları yürüten akredite hizmet sağlayıcılar, 

sosyal açıdan dezavantajlı gruplar için akredite destek hizmetleri uzmanlarının yardımıyla 

akredite yetişkin eğitmenler istihdam eder; 

 

b) öğrenme çıktıları: resmi olmayan ve yaygın öğrenim ve yeterliliklerin belgelendirilmesi 

yoluyla edinilen akredite edilmiş bilgi, beceri ve yeterlilikler; 

 

c) profesyonel rehberlik ve danışmanlık hizmetleri: en son BİT uygulamalarına uygun eğitim 

bilgilerinin yanı sıra her yaştan vatandaşı desteklemek için sürdürülebilir hizmetler ve araçlar. 

 

Bu bölümde sunulan yapılarda sağlanan yaygın öğrenmenin onaylanması ile ilgili olarak, 4763/2020 

sayılı Kanun, DKVM eğitim programlarının EOPEPEP tarafından onaylanmasını ve KDVM öğrenme 

çıktılarının onaylanmasını sağlar. 

 

İTALYA 
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İtalya'da, Hükümetle işbirliği biraz karmaşıktır, özellikle NFE alanında hükümet, farklı bölgelere bu 

konularda kendi stratejilerine sahip olmaları için esneklik sağlar. 

 

Sardunya bölgesinin NFE konusunda kendi stratejisi vardır. Bizim durumumuzda, bunun hakkında 

birkaç kez konuştuk ve şu anda çok karmaşık olan ve kesinlikle mevcut ihtiyaçlara ve durumlara 

uyarlanmayan bir yeterlilik belgelendirme sistemi var. 

 

Her halükarda, gençlik çalışması ve gençlik çalışanının kişiliğinin yanı sıra hareketlilik eylemlerinin 

öneminin tanınması konusunda birlikte çalışmak için bölgesel kurumlarla sürekli görüşme halindeyiz. 

Bu hususta Sardunya Üniversitesi ile var olan işbirliği çok önemlidir. İşbirliği kapsamında yurtdışındaki 

yaygın öğrenme faaliyetlerine katılım yoluyla öğrencilerin kredilerin tanınması için bir protokol 

imzalandı. 

 

Gerçek şu ki, gençlik çalışması İtalya'da yasal olarak tanınmamaktadır. Bölgesel düzeyde, gençlik 

çalışanları listesinde yer almak için yerine getirmeleri gereken gereksinimlerin yanı sıra ilgili becerileri 

içerecek gençlik çalışanlarının bir listesini yapma olasılığı vardır. 

Ayrıca, ulusal düzeyde farklı şeyler oluyor, bir tanesinden bahsetmek gerekirse: İtalyan Gençlik NA 

Napoli Üniversitesi Federico II ile birlikte gençlik çalışanları için ilk yüksek lisans derecesini yarattı, 

bu da demek oluyor ki bu rolün daha fazla tanınması yada en azından bu alandaki insanların kapasitesini 

geliştirmek için bir ulusal düzeyde fikir var demektir. 

 

KOSOVA 
 

Kosova'nın Yaygın Eğitimin Tanınması Konseyi'nin tavsiyeleriyle uyumlu gelişmiş bir ulusal 

düzenleyici çerçeveye sahip olduğu göz önüne alındığında, Hükümet ile iyi bir işbirliği vardır. 

Hükümet, özellikle yaygın eğitim ve gönüllülüğün geliştirilmesinde gençlik politikalarının 

geliştirilmesine ölçülemez bir katkı yapmak istiyor. Batı Balkanlar'daki her ülkede en kaliteli eğitimi 

geliştirmek için çalışmamız gerekiyor. 

 

Gelecekteki öncelik, var olacak gençlere yönelik bir dizi çağrı yoluyla, gençlerle birlikte gençlik 

politikalarının geliştirilmesine dahil olmak için doğrudan hükümetin desteğini aramamızdır. 

 
 

KARADAĞ 
 

Bu kesimde, yaygın eğitim faaliyetlerini çeşitli şekillerde desteklemek için hükümet ile işbirliği 

mevcuttur. Yuvarlak masa toplantıları düzenleniyor, hükümet bu konuyla yakından ilgili etkinliklere 

katılıyor, ayrıca Gençlik Yasası, Gençlik Garantileri, Gönüllülük Yasası ile ilgili çalışma grupları var. 

 

Bu, işbirliğinin olduğu yollardan biridir. Bölgedeki bazı ülkelerde olduğu gibi bir gençlik çalışanı 

için, meslek öncesi bir angajman mevcut değildir. Mevcut yasalarda değiştirilmesi gereken birçok 

boşluk var. Karadağ'da artık Gençlik Bakanlığı değil, birkaç yıl önce olduğu gibi Spor ve Gençlik 

Müdürlüğü var. Karadağ'daki en büyük sorun eğitimin kalitesidir. Sivil toplum kuruluşlarının bu alanda 

çok fazla kapasitesi var. Bu nedenle birlikte daha iyi ve ortak bir çözüme ulaşmak için iki sektör arasında 

daha iyi işbirliğine ihtiyaç vardır. 
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KUZEY MAKEDONYA 
 

Kuzey Makedonya'da bir çözüme ulaşmak için hükümetle işbirliği yapma girişimleri oldu, ancak hiçbir 

şey başarılı olmadı. 

 

Son yıllarda Kuzey Makedonya'daki her belediyenin bir gençlik merkezi açması gerektiğini belirten 

Kuzey Makedonya'da Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasasını çıkardık. 

 

Böylece 2021 yılında gençlik çalışanlarının sertifika almaları için eğitim verilmesi çağrısı yapılmıştır. 

Bu eğitimde toplam 14 gençlik çalışanı sertifika aldı. Sertifikalı bu gençlik çalışanları, belediyenin 

açacağı gençlik merkezlerinde çalışma imkanına sahip olacak. 

Bu yıl gençlik çalışanları için bir eğitim daha yapılacak. Ayrıca geçmişte bir üniversitede gençlik 

çalışmaları da okuyan bir nesil var olmasına ragmen o programda okuyan öğrencilerin sayısı 

bilinmemektedir. 

 
 

SIRBİSTAN 
 

Kuruluşun kendisi, belirli gençlik çalışma ortamlarında çeşitli NFL yöntemlerini ve uygulamalarını 

birleştiren birçok uluslararası ve ulusal projeyi hayata geçirdi. Çoğunlukla Gençlik ve Spor Bakanlığı 

tarafından oluşturulan ve kuruluşların NFL'nin tanınmasıyla ilgili karar alma süreçlerine 

katılabilecekleri organize edilmiş çalışma grupları vardı (2015 ve şimdi 2022). Farklı topluluklarda 

yerel eylem planları revize edildiğinde de durum aynıdır, ancak sorun, tüm yerel belediyelerin yerel 

gençlik eylem planları ve hatta yerel gençlik ofislerine sahip olmamasıdır. Örneğin, Sırbistan'ın en 

büyük ikinci kenti Novi Sad'ın yerel bir gençlik eylem planı olmasına rağmen 5 yıldan fazla bir süredir 

yerel bir gençlik ofisine sahip değil, bu nedenle coğrafya, politika geliştirme ve gençlik faaliyetleri 

üzerinde anlaşmazlıklar vardır. 

 

NAPOR Yıllık Genel Toplantısında (Ocak 2022) açıklanan en son verilere göre, önceki üniversite 

kurslarında 200'den fazla NAPOR sertifikalı gençlik çalışanı ve gençlik lideri ve 450'den fazla 

sertifikalı gençlik çalışanı bulunmaktadır . (İsveç'teki Jonkoping Üniversitesi tarafından akredite 

edilmiştir ve PRONI Sosyal Eğitim Enstitüsü ve Novi Sad, Sırbistan'daki Gençlik Çalışmaları Merkezi 

tarafından uygulanmaktadır). 

 

Çoğu gençlik çalışanı, sistem ve onu desteklemeyen doğal siyasi atmosferi nedeniyle, gençlik 

çalışanlarının kariyerlerini bırakmakta ve işgücü piyasasında daha popüler ve aranan meslekleri 

değiştirmektedir. 

 

SLOVENYA 
 

Slovenya'da her yıl, yetişkinlerin yaygın ve yaygın öğrenme yoluyla edinilen bilgi, beceri ve 

yeterliliklerinin değerlendirilmesi, birey ve toplum için artan bir öneme sahiptir. 2007 yılında Eğitim 

ve Spor Bakanlığı himayesinde yaşam boyu öğrenme kavram ve stratejisini yaşam, çalışma ve eğitim 

koşullarımızda (Bakanlık) hayata geçirmek için uygulanması gereken temel önlemleri tanımlayan 

Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi hazırlanmıştır. Eğitim ve Spor Dairesi, 2007). 

 

Son yirmi yılda, Slovenya'da gayri resmi ve gayri resmi olarak edinilen bilgilerin tanımlanması ve 

tanınmasına vurgu yaparak uzman tartışmaları düzenlendi, 1990'larda bu tartışmalar giderek arttı ve 
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ilk girişimler 2000 yılında örgün eğitim sistemi dışındaki bireyler tarafından çoğunlukla iş deneyimi 

yoluyla edinilen kanıtlanmış bilgi, beceri ve yeterlilikler temelinde mesleki niteliklerin edinilmesini 

sağlayan ulusal mesleki nitelikler hakkında bir onaylama ve doğrulama sistemi kurularak resmileştirildi. 

 

Slovenya'da uygulamada informal bilgi ve informal olarak edinilen bilgilerin tanınmasını ve 

değerlendirilmesini sağlayan ilk önlem, 2000 Ulusal Mesleki Yeterlilik Yasası tarafından öngörülen 

ulusal mesleki niteliklerin (bundan böyle NPK olarak anılacaktır) doğrulanması ve belgelendirilmesine 

yönelik bir sistemin kurulmasıydı. 

 

NPK sistemi, bireylerin belirli bir uzman komisyonu tarafından doğrulanan (iş) deneyimlerine dayalı 

olarak ulusal bir mesleki yeterlilik (diploma değil meslek edinme) edinmelerini sağlar. Örgün okul 

sistemi dışında kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliklerin geçerli bir belge, sertifika ile belirlenerek, 

kaydedilerek ve değerlendirilerek değerlendirilmesini sağlar. Sertifikasyon süreci örgün eğitim 

sürecinden daha hızlı olduğu için, işgücü piyasasındaki değişikliklere hızlı uyum sağlamanın yanı sıra 

bireylerin daha fazla esneklik ve istihdam edilebilirliğine olanak tanır. NPC sistemi, özellikle işgücü 

piyasası ve istihdam alanında, informal ve yaygın eğitim ile edinilen bilgileri kullanır. 

 

Slovenya'da, aşağıdakiler için yasal olarak düzenlenmiş iki yol veya gayri resmi olarak edinilen bilginin 

tanınması için iki temel amaç oluşturulmuştur: 

 

• örgün eğitime daha fazla katılım (ara verilen eğitime devam etme veya daha yüksek bir seviyede 

devam etme, eğitimin yönünü değiştirme vb.) ve 

• mesleki niteliklerin (ulusal mesleki nitelikler sistemi) işgücü piyasasında tanınması. 

 

TÜRKİYE 
Türkiye'de yaygın yaşam boyu öğrenmenin kapsamı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

uygulanmaktadır. Eğitimler, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla 

yine Bakanlığa bağlı Halk Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenmektedir. Bu eğitimler alanında 

uzman eğitmenler tarafından organize edilmektedir. 

 

Türkiye'de devlet tarafından benimsenen yaygın eğitimin ilkeleri şunlardır: 

a) Erişilebilirlik; 

b) Uygunluk; 

c) Süreklilik; 
d) Geçerlilik; 

e) Planlama; 

f) Yeniliğe ve gelişmeye açıklık; 

g) Gönüllülük; 

h) Eğitim; 

i) Hayat boyu öğrenme; 

j) Bilim ve dürüstlük; 

k) İşbirliği ve koordinasyon; 

 

Türkiye'de yaygın eğitime bu kadar geniş bir kapsamın sistematik olarak sağlanmasına rağmen, STK'lar 

ve gençlik çalışmaları tarafından yürütülen kısım hala yasal olarak tanınmamaktadır. Ancak, devlet 

eğitmenleri tarafından da dahil olmak üzere mesleki tanınmalarında sorunlar vardır ve sosyal haklar 

yeterince gelişmemiştir. 
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Türkiye'de gençlik çalışmaları her geçen gün artsa da devlet hala gençlik çalışanlarını tanımamaktadır. 

Ancak, kamuoyunda da gençlik çalışanının tanımı konusunda bilgi bulunmamaktadır. Aslında bu tanım 

genellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışan gençlik liderleriyle karşılaştırılır. Aslında çoğu 

insan gençlik çalışanını meslek olarak bile görmüyor. 

 

Hatta sahada “gönüllülük” yapmanın Türkiye koşullarında gençlik çalışmasının bir meslek olarak 

tanınmasına engel oluşturduğu bile söylenebilir. Yine de, gençlik çalışanının mesleki tanınırlık 

kazanması için hükümet ile işbirliği içinde çok daha fazlası yapılmalıdır. 

 

YEREL TOPLULUKTA GENÇLER NFE HAKKINDA NE DİYOR?: 

 
Toplumdaki değişikliklerin başlatıcıları olarak gençler, yerel etkinlikler aracılığıyla konuya ilişkin 

genel bakışlarını sundular ve bu da bize onları önermek için ek geri bildirim sağladı. 

 

Arnavutluk'ta gençler, örgün sistemde kullandıkları geleneksel öğrenmeden büyük ölçüde farklı 

olduğu için NFL'nin en etkili öğrenme yolu olduğuna inanıyor. Gençler, NFL'yi içeren faaliyetlerde 

daha fazla yer almak ve NFL'nin gençlerin kendileri için daha erişilebilir olabileceğini görmek istiyor. 

 

Bulgaristan'da gençlerin, öğretmenlerin, eğitimcilerin ve gençlik çalışanlarının genellikle dijital 

geçişten yorulduğu günümüz koşullarında, gençlerin NFL aktivitelerini ek sıkıcı görevler olarak görme 

olasılıkları daha yüksektir. 
 

 

Gençler ayrıca NFL'yi okul müfredatının dışındaki her şey olarak görmektedir: çevrimiçi kurslar, 

müfredat dışı etkinlikler, spor programları, eğitim kursları, seminerler vb. Faaliyet türüne bağlı olarak, 

gençler NFL'yi eğlenceli ve yararlı bir şey olarak düşünebilir veya , yukarıda belirtildiği gibi bıktırıcı 

ve sıkıcı bir şey olarak görebilir. 
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Bosna Hersek'te gençler NFL'yi okul sisteminin dışında kendilerini geliştirmelerine yardımcı olan 

bir araç olarak tanımlıyor. Birçok kuruluş NFL için fırsatlar sağlar, ancak diğer yandan, okulun aldığı 

fazla zaman, kendilerini NFL'ye istedikleri kadar adamalarına izin vermez. Kesinlikle bir çöküşü temsil 

eden şey, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları arasında daha iyi bir işbirliğine ihtiyaç duyulmasıdır. 
 

 

 

 

Yunanistan'da gençler, NFL'yi, başka bir ülkeye seyahat ederek iş deneyimi kazandıkları, yabancı dil 

becerilerini geliştirdikleri ve topluma katkıda bulunmak için gönüllü çalışmalara katıldıkları alternatif 

/ tamamlayıcı bir örgün eğitim biçimi olarak tanımlarlar. Bunlar sürekli öğrenmeye, becerilerini ve 

yetkinliklerini geliştirmeye ilgi duyan kişilerdir. Sürekli gelişen bir ortamda, bilgideki artış üstel bir 

hızla gerçekleşmekte ve işgücü piyasasının talepleri sürekli değişmektedir. Bu nedenle, eğitim ve ileri 

eğitim, günümüzün gençlik çalışanları için sürekli bir önceliktir. 
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İtalya'da gençler NFL'yi teoriye değil, deneyime dayalı öğrenmenin eğlenceli bir yolu olarak 

tanımlıyor. Bunu genellikle uluslararası işbirliği, seyahat ve kültürlerarası öğrenme ile 

ilişkilendirmektedirler, çünkü çoğunlukla Erasmus + veya benzeri programlarda görmeye alışkındırlar. 

Yaygın ve informal öğrenme arasında genellikle bir fark yoktur. Yaygın eğitim ve bundan kaynaklanan 

yaygın öğrenme metodolojisi, yaşam için olduğu kadar işgücü piyasasının gelişimi için de alakalı bir 

şeydir. Gençler için daha ilginç, daha ilgili, bağlantı kurmak ve onun aracılığıyla öğrenmek daha kolay 

ve daha faydalıdır. Bununla geliştirilen çapraz becerilerin bazıları, diğer yaklaşımlarla aynı şekilde 

öğrenilemez. Bu nedenle, bu başarıların nasıl teyit edileceğini anlamak ve tanımak için çaba sarf etmek 

önemlidir. 
 
 

 

 
Kosova'da yerel etkinliklerin uygulanması sırasında katılımcılara NFL'yi nasıl tanımladıkları ve bu 

konuda ne bildikleri soruldu ve kırsal alan ile şehirde yaşayan katılımcılar arasında büyük farklılıklar 

vardı. Özellikle yerel bir etkinliğin uygulandığı küçük bir köy okulunda yaklaşık 20 gençten 5'i bu 

terimi duymuş ve 2'si NFL'nin ne olduğunu biliyordu. Bilmelerinin tek nedeni ise, uluslararası bir 

projenin parçası olmalarıydı ve okullarıyla birlikte bazı etkinlikler uyguluyor olmalarıydı. Öte yandan, 

Priştine Üniversitesi'nde Pedagoji bölümünde öğrencilerin çoğu, tam olarak anlamını bilmeden terimi 

daha önce duyduklarını belirtmişlerdir. NFL’nin resmi ve informal öğrenmenin birleşimi olduğunu 

ifade edebilseler de, ne anlama geldiğini ve NFL'ye hangi etkinliklerin dahil edilebileceğini dile 

getiremediler. Bu insanlar için NFL, sınıf/okul/üniversite dışında kişisel, eğitimsel ve profesyonel bir 

şekilde büyümelerine yardımcı olabilecek etkinliklerle birlikte bir eğitim süreci olarak tanımlanır. 



 

 

 

 

 

Karadağ'da gençler, NFL'yi gelecekte kendilerini ve işlerini bulabilecekleri bir form olarak görüyorlar. 

Kırsal kesimdeki gençlerin imkanları çok daha az ama onlar ölçülemez motivasyonlarını göstermeye ve 

kendilerine bir şans vermeye çalışıyorlar. Kurumsal çerçevenin güçlendirilmesi, gençlik 

programlarının geliştirilmesi ve daha fazla fırsat verilmesi konusunda çalışmalar yapılması 

gerekmektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuzey Makedonya'da NFL, örgün ve 

yapılandırılmış öğrenmenin tam tersidir; bu, 

daha esnek olduğu ve gençlerin çeşitli 

yöntemlerle öğrenmelerine ve öğrenme 

yollarını daha rahat ve yaratıcı bir şekilde ifade 

etmelerine olanak tanıdığı anlamına gelir. 

Sonuç olarak, NFL bizlerin ve gençlerin 

kendilerinin daha iyi bir versiyonu olmalarına 

yardımcı oluyor, ancak NFL alanında hala 

yapacak çok işimiz var, bir çözüm bulmak ve 

yasa tarafından tanınmak için belediyeyle, 

hükümetle yakın çalışmalıyız. 
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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. NFL'nin örgün eğitim 

yöntemleriyle ilgili sorunları çözmek için kullandığı farklı yaklaşım nedeniyle, bu öğrenme biçimi 

aracılığıyla, gençler yaratıcı ve yenilikçi hale gelir ve her gencin gelişiminin önemli bir parçası olur. 

 

Kitaplarda yer alan bilgilerin üretimi 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 de bilmeden büyüyor. Ayrıca yaygın 

eğitim çok daha geniş bir role sahiptir, 

hoşgörülü olmayı öğretir, farklı ülkelerden 

meslektaşlarımızla tanışmamızı sağlar, 

önyargıları ve çatışmaları ortadan kaldırmaya 

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 yapılandırılır 

ve planlanır. 

 

Slovenya'da her zaman iki taraf vardır, bu yüzden onları iki gruba ayırabiliriz. İlk grup, NFL'yi yeni 

şeyler öğrenmenin ve yeni insanlarla tanışmanın eğlenceli, ilginç, zevkli ve ödüllendirici bir yolu olarak 

tanımlar. Bunu, ilgilerini çeken şeyleri öğrenmek için bir fırsat olarak görmektedirler, bu yüzden onları 

otomatik olarak daha alakalı hale getirmektedir. Diğer grup, NFL'yi sıkıcı, yararsız ve gereksiz bulabilir. 

Neyse ki, NFL’yi eğlenceli ve ilginç bulan grup daha büyük ve geniştir, buna bağlı olarak tahminler 

Slovenya'da NFL'nin gençlerin günlük yaşamına daha da entegre olacağı yönündedir. 

Bunun ana nedeni, gençlerin 

sürekli katılımını gerektiren siyasi, 

sosyal ve ekonomik alanın hızlı 

gelişimi ve evrimidir. Gençler, 

örgün öğrenim kurum ve 

kuruluşlarında NFL'nin daha fazla 

konuşulmasını istiyor. NFL 

fırsatlarının daha sık gün ışığına 

çıkarılması ihtiyacını dile 

getirdiler. Fırsatları kendi başlarına 

bulmak zorunda olduklarında onlar 

için zordur. Örgün eğitim ve gayri 

resmi eğitim arasındaki sinerji daha 

da güçlü hale gelmelidir.. 
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Türkiye'de gençler bu yeni tekniği diğer çalışma konularına da aktaravileceklerini, böylece yeni fikirler 

sunarak uyguladığımız etkinlikleri revize ederek farklı konulara uyarlayabileceklerini dile 

getirmişlerdir. Ayrıca gençler bunun keyifli bir öğrenme şekli olduğunu ve öğrenme sürecine katılımları 

daha aktif olduğu için öğrendiklerinin 

hatırlandığını belirtmişlerdir. Yaygın eğitimi 

öğrenim hayatlarına daha fazla dahil edilmesinin 

gerekliliğini de eklemişlerdir. Ayrıca, NFL'nin 

kişisel gelişimleri ve becerileri üzerindeki etkisini 

profesyonel yaşamlarına getirebilmeleri için, 

yaygın öğrenmenin onlara getirdiği yetkinliklerin 

tanınmasını artırmak bir ihtiyaçtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaygın öğrenme yöntemleri sadece gençler için değil, yetişkinler için de eşit derecede önemlidir. 

Kişisel gelişim ve öğrenme çocuklukta başlar, ancak yaşam boyu devam eder. Yaygın öğrenmenin 

yaşam boyunca yaygınlaştırılması sadece profesyonel anlamda değil, daha iyi bir yaşam kalitesi için 

de önemlidir. Bu anlamda yaygın eğitimin uygulama ve tanınma alanlarının artırılması gerektiğine 

inanıyor ve bunun için mücadele ediyoruz. 

 

 

ÖNERİLER: 

 
NFL hakkında konuştuğumuzda gerçekten gerçek ve değerli sonuçlar elde etmek için devlet 

kurumlarıyla daha iyi iletişim kurmamız ve onlara net bir resim sunmamız gerekiyor, bu yüzden her 

devlette NFL'nin tanınması için çalışan özel bir bölüme ihtiyacımız var. 

 

Öte yandan, gençlerin ek eğitimi üzerinde çalışmamız, onlara NFL'nin sadece bir kurs veya eğitim 

olmadığını, NFL'nin her gün olan bir şey olduğunu anlatmamız gerekiyor. Çocuğun ana eğitim kaynağı 

olarak ebeveynler her şeye aşina olmalıdır. Balkanlar'daki durum çok özeldir. Hala ataerkil yapıda 

toplumlar var ve bu nedenle ebeveynlere ek eğitim verilmesi gerekiyor. 
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NFL, ulusal olduğu kadar yerel olarak da desteklenmeli ve tanınmalıdır. Herkes tarafından erişilebilir 

ve hükümet tarafından kapsanmalıdır. Günümüz gençlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncel 

olmalıdır.Ve en önemlisi, NFL faaliyetleri yoluyla kazanılan beceri ve bilgiler, doğrulama söz konusu 

olduğunda dikkate alınmalıdır. Yaygın öğrenmenin örgün öğrenmenin gerekliliklerini desteklemesi ve 

bunlara katkıda bulunması gerektiği gerçeği, önemi hakkında çok şey söylemekte ve tek başına örgün 

öğrenmenin yeterli olmadığının bir göstergesidir.Ve özellikle pandemi zamanlarında, örgün eğitim, 

öğretmenlerin, eğitimcilerin ve gençlerin günümüz koşullarında karşılaştıkları tüm zorlukların yükü 

altında çöküyor. Bu anlamda yaygın eğitim, desteğe ve özellikle ilhama ihtiyaç duyan örgün eğitimin 

boşluklarını dolduracak ve eksikliklerini giderecek, uzun zamandır beklenen bir kurtarıcı olarak 

görülmektedir. 

 

NFL'yi tanıtmak için daha fazlasının yapılması gerekiyor ve gençlerin kendileri için etkili olan araç ve 

yöntemlerle gelişmeye devam etmeleri için desteklenmesi gerekiyor. Gençlerle etkili ve faydalı 

çalışmalar yürütebilmek için gençlik çalışanının mesleği ve önemi tanınmalı ve bu uzmanlar devlet 

tarafından desteklenmelidir. 

NFL etkinliklerini uygulamak için yerel veya ulusal düzeyde bir bütçe sağlanmalıdır, böylece daha fazla 

insan bunlardan faydalanabilir. Ayrıca, bu tür etkinlikler, etkileri önemli olduğundan okul müfredatının 

bir parçası olarak daha derinlemesine düşünülmelidir. 

İkinci olarak, okullar ve eğitim merkezleri/kuruluşları arasındaki yaygın öğrenme alanındaki 

işbirliğinin çeşitli nedenlerle güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde, yaygın öğrenme süreci 

öğrenciler için daha verimli ve ilgi çekici olacaktır. Pedagojik profesyoneller genellikle günlük rutin 

görevlerinden çok yorulurlar ve ek ders dışı etkinlikleri zorlamak öğrencilerin verimliliğinin ve 

motivasyonunun düşmesine neden olabilir. Bu nedenle, yararlı yaygın öğrenme etkinliklerinin 

uygulanması sürecindeki bu ciddi engelin ele alınmasında eğitim merkezlerinin/kuruluşlarının rolü 

çok önemlidir. 

 

En çok çalışma ve dikkat gerektiren alan, yaygın öğrenmenin tanınmasıdır. Avrupa Birliği, yaygın veya 

informal (bağımsız) öğrenme yoluyla kazanılan becerilere görünürlük ve değer kazandıran eylemleri 

desteklemektedir. Bu doğrulama süreci, düzenleyici çerçeve, kurumlar, bilgi ve becerilerin 

doğrulanması için metodoloji vb. dahil olmak üzere kapsamlı bir sistemin getirilmesi ile ilgilidir. 

Amacı, mesleki eğitime ve işgücü piyasasına erişimi kolaylaştırmaktır. 

 
 

Ulusal düzeyde, her ülkede aşağıdakileri gerçekleştirecek bir kurum kurulmalıdır: 

1) uygun bir düzenleyici çerçeve oluşturmak; 

2) doğrulama için özel bir metodoloji oluşturmak ve 
3) bu uygulamayı düzenleyerek ve yaygın öğrenmeyi tanımada verimli ve yararlı bir şekilde 

çalışmalıdır. 

 
 

Belediye, okullar, diğer sivil toplum kuruluşları ve çeşitli paydaşlarla yakın işbirliği yoluyla, NFL'deki 

durum ve genel olarak NFL'nin onaylanmasına yönelik çalışmalar iyileştirilebilir. 

 

SALTO, yurtdışında çalışan eğitmenler ve gençlik çalışanları için bir Avrupa eğitim stratejisi 

geliştirmiştir, ancak çoğu ülkede ulusal çerçeve bu standartlarla uyumlu değildir. 

 
 

Katılımcı kuruluşların bu sorunu çözmede önemli buldukları yöntemlerden bazıları şunlardır: 
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Okullarda gençlerle örgün ve yaygın eğitim yöntemleri kullanılarak ortak etkinlikler yapılmalıdır. 

NFE yöntemleri kullanılarak okullarda kullanılmak üzere entegre müfredat geliştirilmelidir; 

• Kurumlarla daha iyi işbirliği; 

• Sivil sektör içinde daha iyi işbirliği; 
• Kuruluşlar için uluslararası destek ve ulusal hükümetler ve daha sonra AB kurumları üzerinde 

etki; 

• Açık ve uzaktan eğitim yoluyla kurslar: Yapı ve yöntem olarak yüz yüze benzer ancak posta 

yoluyla veya elektronik ortamda ve sosyal ağlar aracılığıyla gerçekleşen ve sınıfta bir arada 

olmayan öğretim elemanları ile öğrencileri bir araya getiren kurslar; 

• Bir konferans veya kongre sırasında sağlanan pratik eğitim ile teorik eğitimi birleştiren 

oturumlar; 

• Gençler için daha iyi istihdam ve diğer fırsatlar nedeniyle, NFL, ticari şirketler, kamu 

idareleri ve hizmetler gibi çeşitli paydaşlar tarafından onaylanma açısından çok daha 

yapılandırılmış bir görünürlüğe sahip olmalıdır; 

• Belirli alanlarda karma müfredat ve öğrenim programları oluşturarak NFL programlarını 

resmi programlarla birlikte entegre edin; 

• Bu şekilde adlandırılmasa da, yaygın öğrenme yoluyla halihazırda yapılanları kodlayın ve bir 

örnek olarak kullanın; 

• Belirli görevler / beceriler / işler için belirli NFL programları oluşturun; 
• NFL'nin hayatları nasıl değiştirebileceğini ve kariyer inşa edebileceğini gösteren gösteriler 

sağlayın; 

• Bir tanıma stratejisinin nasıl geliştirileceğini tartışmak ve ileriye dönük adımları kaydetmek 

için kurumlar, girişimciler ve diğer ilgili paydaşlarla devam eden bir panel tartışması oluşturun. 

 
 

Ulusal veya yerel düzeyde gençlik STK'ları ve diğer hizmet sağlayıcılar tarafından genel olarak 

uygulandığı şekliyle yaygın eğitimin önemi, eğitime ve gençlerin güçlendirilmesine bütüncül bir 

yaklaşım sağlamaya yardımcı olur. Yaygın eğitim, sadece okulların sağladığı örgün eğitimi 

tamamlamakla kalmaz, aynı zamanda örgün eğitimdeki eksiklikleri de giderebilir. Hükümetle işbirliği 

yapan STK'lar, NFL'nin tanınması konusunda ortak bir çözüme ulaşmak için birlikte çalışmalıdır. 
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Bu yayının hazırlanmasında katkısı bulunan kuruluşlar: 
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