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1. Γλωσσάριο
Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα με βασικές ορολογίες που χρησιμοποιούνται
στο πρόγραμμα Connected Learning και σε αυτό το έγγραφο1.
Τυπική μάθηση
(ΤΜ)

Η εκμάθηση που πραγματοποιείται σε οργανωμένο και
δομημένο περιβάλλον (όπως σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ή
κατάρτισης ή στη δουλειά) και ορίζεται ξεκάθαρα ως μάθηση
(από άποψη στόχων, χρόνου ή πόρων). Η τυπική μάθηση
είναι σκόπιμη από την άποψη του μαθητή. Συνήθως οδηγεί
σε πιστοποίηση.
Μη Τυπική Μάθηση Μάθηση που είναι ενσωματωμένη σε προγραμματισμένες
(ΜΤΜ)
δραστηριότητες που δεν έχουν ξεκάθαρα οριστεί ως μάθηση
(όσον αφορά τους μαθησιακούς στόχους, τον χρόνο
εκμάθησης ή την υποστήριξη μάθησης). Η ΜΤΜ είναι
σκόπιμη από την άποψη του εκπαιδευόμενου. Τα
αποτελέσματα της ΜΤΜ μπορούν να επικυρωθούν και να
οδηγήσουν σε πιστοποίηση. Η μη τυπική μάθηση
περιγράφεται μερικές φορές ως ημι-δομημένη μάθηση.
Σπουδαστές

Άτομα (νέοι) που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα και την
εφαρμογή για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους

Οργανισμοί

Πάροχοι εκπαίδευσης, τόσο ΤΜ όσο και ΜΤΜ

Σεμινάρια

Μία σειρά μαθημάτων/σεμιναρίων/εκπαιδευτικών δράσεων
ΤΜ ή ΜΤΜ που παρέχεται από Οργανισμούς .

CL Tools

Connected Learning Tools, δηλαδή η ηλεκτρονική πλατφόρμα
και η εφαρμογή για κινητά.

Μάθηση πρόσωπο
με πρόσωπο
(F2F)

Συμβατική μέθοδος διδασκαλίας και εκμάθησης, η οποία
λαμβάνει χώρα σε ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου ένας
δάσκαλος ή εκπαιδευτικός μεταφέρει τη γνώση σε έναν ή
περισσότερους μαθητές.

Online μάθηση

Η απόκτηση γνώσης μέσω διδασκαλίας που παρέχεται μέσω
του Διαδικτύου.

Μικτή μάθηση Ένα

Συνδυασμός του F2F και της online μάθησης.

1

Το ίδιο γλωσσάριο όρων χρησιμοποιείται με τους παρόχους εκπαίδευσης / κατάρτισης και με τις
επικοινωνίες / μεθοδολογίες των νέων για να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των ενδιαφερομένων
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2. Σύντομα προφίλ συνεργατών
P1. Το πανεπιστήμιο του Ulster είναι ένα από τα δύο πανεπιστήμια της Βόρειας
Ιρλανδίας με τέσσερις πανεπιστημιουπόλεις σε στρατηγικές τοποθεσίες. Έχει εθνική
και διεθνή φήμη για την αριστεία, την καινοτομία και την εμπλοκή του στα κοινά της
περιοχής και εξακολουθεί να συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική, κοινωνική και
πολιτιστική ανάπτυξη της Βόρειας Ιρλανδίας. Βασικό σημείο εστίασης για το Ulster
είναι η διεύρυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση για τους νέους. (Ulster University,
2020).
P2. DLearn . Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ψηφιακής Μάθησης – D-Learn είναι ένας μηκερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ιταλία. Οι στόχοι του οργανισμού είναι
να δεχτούν τις προκλήσεις που προκαλεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός όσον αφορά
την αναντιστοιχία ψηφιακών δεξιοτήτων και τις ευκαιρίες ψηφιακής εκμάθησης. Ο
οργανισμός στοχεύει να αυξήσει τη συνεργασία και να ενισχύσει τις δραστηριότητές
του μέσω περιοδικών εργαστηρίων για προγράμματα, να πετύχει μια γόνιμη
διαπίστευση των τοπικών αναγκών μέσω στενών δραστηριοτήτων δικτύωσης και
πολιτικής πίεσης και να βελτιώσει τις υπάρχουσες εμπειρίες και γνώσεις της
ψηφιακής μάθησης μέσω της ανταλλαγής πρακτικών και της δημιουργίας
αποδοτικών επιχειρηματικών ευκαιριών (Dlearn, 2020).
P3. CGE Culture Goes Europe Erfurt eV: μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση
που εδρεύει στην Ερφούρτη της Γερμανίας. Ιδρύθηκε το 2005 και διοικείται από
νέους επαγγελματίες, και η βασική της πεποίθηση είναι η σημασία της ύπαρξης ίσων
ευκαιριών για όλους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, την κοινωνική ή την ιστορική
τους κατάσταση. Για να προσφέρει αυτή την αξία, το CGE παρέχει μια ποικιλία
εκπαιδευτικών ευκαιριών και προγραμμάτων που συγκεντρώνουν νέους, ενήλικες
και εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη για να μοιραστούν και να συζητήσουν τις
εμπειρίες και τις απόψεις τους (CGE Erfurt eV, 2020).
P4. Euni Partners: είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός με έδρα τη Βουλγαρία που
επιθυμεί να ενθαρρύνει και να επεκτείνει τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων,
επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και εκπαιδευτικών οργανισμών. Οι δραστηριότητές τους
περιλαμβάνουν εκπαίδευση και κατάρτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικτύωση
και βιώσιμη ανάπτυξη (Euni Partners, 2020).
P5. Το Emphasys Centre είναι ένα εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο που εδρεύει
στην Κύπρο. Ο οργανισμός αυτός, που ιδρύθηκε το 1998, είναι πιστοποιημένος
από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, προσφέρει μαθήματα
κατάρτισης σε επαγγελματίες, ενήλικες, νέους και φοιτητές και προωθεί τις
ψηφιακές δεξιότητες. Σκοπός τους είναι να προσφέρουν ποιοτική εκπαίδευση σε
όλους. (Emphasys Centre, 2020).
P6. Η Vudutec Ltd. είναι μια κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας που ιδρύθηκε το 2001
στη Βουλγαρία. Διαθέτει τρία καταστήματα λιανικής πώλησης και δύο σημεία
6
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εξυπηρέτησης. Ορισμένες από τις δραστηριότητές της περιλαμβάνουν τη διανομή
υπολογιστών και εξοπλισμού πληροφορικής, τη διανομή συστημάτων ασφαλείας, τις
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης υπολογιστών και συστημάτων ασφάλειας κτιρίων
καθώς και συνδρομητικές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε οργανισμούς που δεν
έχουν τους δικούς τους διαχειριστές συστημάτων (Vudutec, 2020).
P7. Το Hälsinglands Utbildningsförbund είναι μια δημοτική εκπαιδευτική ένωση που
συγκροτείται από τους δήμους Bollnäs, Nordanstig και Söderhamn, στη
Σουηδία. Επιδιώκουν να θεωρηθούν ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, πρεσβευτές
της εκπαίδευσης και χώρος συνάντησης για ανάπτυξη. Ο οργανισμός διοικεί την
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων για τους
κατοίκους των δήμων, όπως επίσης παρέχει ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση
και εξ αποστάσεως σπουδές σε πανεπιστήμια. Επιπλέον, διευκολύνουν την
κατάρτιση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και τις ευκαιρίες έρευνας και
ανάπτυξης (Hälsinglands Utbildningsförbun, 2020)
3. Εισαγωγή
Η Ατζέντα ΕΕ 2020 στοχεύει "να επεκταθούν οι ευκαιρίες μάθησης για τη βελτίωση
της σταδιοδρομίας και της ζωής για τους νέους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες ή / και
κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό. Ειδικότερα, αυτοί οι νέοι θα πρέπει να
επωφεληθούν από την επέκταση των ευκαιριών για μη τυπική και άτυπη μάθηση
και από ενισχυμένες διατάξεις, τόσο για την αναγνώριση όσο και για την επικύρωση.
Η αποτελεσματική εργασία και μάθηση των νέων, συμπεριλαμβανομένης της μη
τυπικής μάθησης, ενδυναμώνει τους νέους (βλέπε σχήμα 1 παρακάτω) και
ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνία. Τους εξοπλίζει με ικανότητες
και εμπειρίες για τη ζωή, μεγιστοποιώντας έτσι τους προστατευτικούς παράγοντες
που ενισχύουν την ανάπτυξη, την αυτονομία και την κοινωνική ένταξη όλων των
νέων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες.
Σχήμα 1: Εργασία για τη νεολαία: Περί τίνος πρόκειται;2

2

Πηγή https://www.coe.int/en/web/youth-portfolio/youth-work-essentials
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Το πρόγραμμα ConnectedLearning@YW στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης των
νέων σε ευκαιρίες τυπικής και μη-τυπικής μάθησης. Η κοινοπραξία θα δημιουργήσει
μια πανευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα και μια εφαρμογή για κινητά για εύκολη
πρόσβαση, η οποία θα επιτρέπει στους νέους να περιηγηθούν σε διάφορα σεμινάρια
και εκπαιδευτικά προγράμματα (επίσημη και μη τυπική μάθηση) επιλέγοντας φίλτρα
όπως η γλώσσα, το θέμα, η ηλικία κ.λπ., τα οποία προσφέρονται σε διάφορους
τομείς, από ειδικούς εκπαιδευτικούς φορείς.
Η ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι οι νέοι που μπορούν να επωφεληθούν από
την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σε διάφορα
προγράμματα, ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις
επαγγελματικές τους δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα δίνει έμφαση
στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες, όπως οι μαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα το
σχολείο, οι νέοι που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες
και οι άνθρωποι που δεν μιλούν την κύρια γλώσσα της χώρας στην οποία ζουν.
Το πρόγραμμα ConnectedLearning στοχεύει στη δημιουργία πέντε πνευματικών
παραδοτέων-ΙΟ (βλέπε σχήμα 2 που ακολουθεί). Αυτός ο συγκριτικός δείκτης είναι η
συγκέντρωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα στο IO1
και παρουσιάζει μια αποδεδειγμένη βάση για την ενημέρωση των υπόλοιπων
παραδοτέων, προκειμένου να επιτευχθούν οι συνολικοί στόχοι του έργου.
Η μεθοδολογία που αναφέρεται παρακάτω στο IO1 εξετάστηκε αλλού, με τη μορφή
ξεχωριστών εκθέσεων για τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι θα ασχοληθούν με την
πλατφόρμα/εφαρμογή και μιας συνοπτικής έκθεσης που θα περιγράφει λεπτομερώς
τις αντίστοιχες διαδικασίες για τους παρόχους εκπαίδευσης.
Σχήμα 2: Βήματα για την εφαρμογή του προγράμματος

4. Μεθοδολογία που χρησιμοποιείται

Το παρακάτω σχήμα 3 δείχνει τη συνολική μεθοδολογία για τη δημιουργία του
Συγκριτικού Δείκτη Συνδεδεμένης Μάθησης. Αυτή η έκθεση αποτελεί το τελικό
παραδοτέο παραγωγή του IO1 και παρουσιάζει ένα συγκριτικό δείκτη (Βουλγαρία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Κύπρο, Γερμανία και Σουηδία) σχετικά με το τοπίο στις
8
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χώρες εταίρους όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, τη μη τυπική μάθηση, την
τυπική μάθηση, τους παρόχους εκπαίδευσης και τις εθνικές πολιτικές. Αυτό στη
συνέχεια χρησιμεύει ως βασική γραμμή στην οποία η κοινοπραξία μπορεί να
δημιουργήσει τα παραδοτέα (IO) που ακολουθούν και να παρέχει περαιτέρω
στοιχεία για να στηρίξει την ανάπτυξη, όπου χρειάζεται, οποιωνδήποτε πρόσθετων
εργαλείων για να διασφαλιστεί ότι οι νέοι, οι πάροχοι και οι εργοδότες εξασφαλίζουν
την αξία της μη - τυπικής μάθησης στις ικανότητες και την μάθησή τους. Τα
πνευματικά παραδοτέα εργάζονται μαζί για να δημιουργήσουν μια βιώσιμη
ψηφιακή πύλη και εφαρμογή για κινητά για ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Νεολαίας,
δήμους, περιφέρειες και συμβούλια για την παροχή, χαρτογράφηση και επικύρωση
ευκαιριών μάθησης και την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων για τους νέους
Ευρωπαίους (DLEARN, 2020).

Σχήμα 3: Βήματα για τη δημιουργία του συγκριτικού ευρετηρίου

Για να επιτευχθεί η υλοποίηση των στόχων του έργου διεξήχθη έρευνα γραφείου
καθώς και έρευνα πεδίου για τους νέους και τους εκπαιδευτικούς. Η έρευνα
γραφείου περιλάμβανε δέκα ερωτήσεις που αξιολογήθηκαν τα ακόλουθα και στις έξι
συμμετέχουσες χώρες:
● Η τρέχουσα ψηφιακή κατάσταση και οι μελλοντικές στρατηγικές
● Οι υπάρχοντες τύποι τόσο τυπικής όσο και μη τυπικής ψηφιακής
εκπαίδευσης
● Οι πάροχοι εκπαίδευσης σε κάθε χώρα
● Εντοπισμός περιθωριοποιημένων κοινοτήτων
● Παραδείγματα από κάθε συμμετέχουσα χώρα από βέλτιστες πρακτικές
μάθησης πόλεων και / ή μαθησιακών χαρτών
Διεξήχθησαν ερωτηματολόγια τα οποία απευθύνονταν σε φορείς παροχής
εκπαίδευσης από κάθε χώρα εταίρο, τα οποία συνέβαλαν στην ταυτοποίηση του
προφίλ της κάθε χώρας σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων και των εθελοντών,
τον τόπο, τον τύπο μάθησης (ΤΜ ή ΜΤΜ), καθώς και το προφίλ των νέων που
συμμετέχουν σε ΜΤΜ, συμπεριλαμβανομένων των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων
τους. Οι ερωτήσεις αξιολόγησαν επίσης τα εργαλεία προώθησης και τα κανάλια που
9
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χρησιμοποιούν οι πάροχοι για να επικοινωνήσουν με τους νέους, καθώς και τις
απόψεις, τα κίνητρα και τα εμπόδια κατά της μη τυπικής μάθησης. Τα συνολικά
αποτελέσματα από τις έρευνες που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια των
εκπαιδευτικών έχουν αναφερθεί αλλού (ιστοσελίδα Connected Learning)
Παράλληλα, διεξήχθη επίσης μια έρευνα πεδίου για τον προσδιορισμό των αναγκών
των νέων σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. Αρχικά, σκιαγραφήθηκαν τα προφίλ των
ερωτηθέντων με μετρήσεις όπως η ηλικία, το φύλο, η τοποθεσία, το ιστορικό, το
επίπεδο εκπαίδευσης και το καθεστώς απασχόλησης. Οι ερωτήσεις που
ακολουθούσαν σχεδιάστηκαν για να αξιολογήσουν τις ψηφιακές ικανότητές τους, τη
διάθεση τους για ευκαιρίες κατάρτισης, καθώς και τον κατά πόσο έχουν επαφή με
παρόχους ΜΤΜ και ΤΜ. Τέλος, ζητήθηκε η γενική τους στάση απέναντι στην ΤΜ και
ΜΤΜ, και πιο συγκεκριμένα σχετικά με τα εμπόδια που τους αποτρέπουν από το να
παρακολουθήσουν περαιτέρω σεμινάρια ή μαθήματα ΤΜ ή ΜΤΜ, πιθανούς
παράγοντες που θα τους παρότρυναν να παρακολουθήσουν περεταίρω
μαθήματα/σεμινάρια, καθώς και για τον προσδιορισμό των πηγών πληροφοριών για
ευκαιρίες τυπικής και μη-τυπικής μάθησης. (Αναφέρονται σε άλλο σημείο
(ιστοσελίδα Connected Learning)).
Από τις έρευνες πεδίου προέκυψαν περιγραφικά στατιστικά στοιχεία, τα οποία
βοήθησαν στην κατανόηση της έρευνας γραφείου.
5. Εθνικά συγκριτικά ευρήματα
Σε αυτό το τμήμα σκιαγραφείται η κατάσταση σε σχέση με τις ψηφιακές δεξιότητες
στην κάθε χώρα, όπως περιγράφεται στη μεθοδολογία που παρουσιάζεται στο τμήμα
3 παραπάνω.
5.1 Ψηφιακές Δεξιότητες και Ικανότητες και Επίπεδα Επίτευξης - Κενά &
Στρατηγική
Ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης
που συνοψίζει σχετικούς δείκτες για την ψηφιακή απόδοση της Ευρώπης και
παρακολουθεί την εξέλιξη των κρατών μελών της ΕΕ στην ψηφιακή
ανταγωνιστικότητα (βλ. Σχήμα 4). Στο παρελθόν, όλες οι χώρες της ΕΕ βελτίωσαν τις
ψηφιακές επιδόσεις τους. Η Φινλανδία, η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες και η Δανία
σημείωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στο DESI 2019 και είναι μεταξύ των
παγκόσμιων ηγετών στην ψηφιοποίηση. Οι χώρες αυτές ακολουθούνται από το
Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία, την Εσθονία και το
Βέλγιο. Ορισμένες άλλες χώρες έχουν ακόμη πολύ δρόμο και η ΕΕ στο σύνολό της
χρειάζεται βελτίωση για να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί σε παγκόσμια κλίμακα
(DESI, 2019).
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Σχήμα 4: Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (Κατάταξη DESI), 20193

Όπως φαίνεται από το σχήμα 4, οι χώρες-εταίροι που εμπλέκονται στο πρόγραμμα
ConnectedLearning εμπίπτουν σε δύο διαφορετικές ομάδες από κάθε πλευρά της
μέσης βαθμολογίας DESI της ΕΕ (2019). Η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η
Γερμανία έχουν υψηλή απόδοση, ενώ η Κύπρος, η Ιταλία και η Βουλγαρία
παρουσιάζουν χαμηλότερο μέσο όρο.
Παρόλα αυτά, όλες οι συμμετέχουσες χώρες έχουν αναγνωρίσει τη σημασία των
ψηφιακών δεξιοτήτων. Υπάρχει μια γενική άποψη σχετικά με την ανάγκη για
περαιτέρω βελτίωση, ακόμη και μεταξύ των υψηλότερων χωρών όπως η Σουηδία, η
Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία). Χώρες όπως η Κύπρος, η
Βουλγαρία και η Βόρεια Ιρλανδία συμφωνούν ότι, παρόλο που η υποδομή τους όσον
αφορά τη συνδεσιμότητα είναι καλά αναπτυγμένη, το επίπεδο των ψηφιακών
δεξιοτήτων και ικανοτήτων είναι χαμηλό και λιγότερο ανεπτυγμένο.
Κανένα έθνος δεν είναι ομοιογενής, όπως για παράδειγμα η Ιταλία, που παρουσιάζει
μια σημαντική γεωγραφική ανισότητα. Υπάρχουν έντονες διαφορές μεταξύ των
βόρειων και κεντρικών περιφερειών της χώρας, οι οποίες είναι πολύ
πιο ψηφιοποιημένες από το Νότο και τα νησιά. Παρόλο που σε πρώτη όψη το
Ηνωμένο Βασίλειο έχει καλή βαθμολογία στο DESI, η Βόρεια Ιρλανδία διαθέτει
μοναδικά γεω-δημογραφικά στοιχεία και κανονισμούς που παρουσιάζουν μοναδικές
προκλήσεις όσον αφορά την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στις αγροτικές
περιοχές. Οι αγροτικές περιοχές στη Βόρειο Ιρλανδία είναι σχετικά μειονεκτικές όσον
αφορά τη διαθεσιμότητα ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας, τόσο σε σχέση
με τις αστικές περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας, όσο και σε σχέση με άλλες αγροτικές
περιοχές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χωρίς αμφιβολία, οι διαφορές αυτές έχουν

3

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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αντίκτυπο σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών δεξιοτήτων
για τη νεολαία και των ευκαιριών για τυπική και μη τυπική ψηφιακή μάθηση.
Σε σχέση με τα κενά που εντοπίστηκαν από τους εργοδότες, η Βουλγαρία και η Ιταλία
σημείωσαν ένα χάσμα μεταξύ του αριθμού των οργανισμών που αναζητούν υψηλές
δεξιότητες ΤΠΕ και του αριθμού των αποφοίτων που έχουν τα προσόντα και την
απαραίτητη πιστοποίηση. Εδώ διαπιστώνεται μια διακρατική συναίνεση ότι οι
θεμελιώδεις αρχές πρέπει να εισαχθούν στα πρώτα σχολικά έτη, κάτι που
πραγματοποιείται με μαθήματα ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών εθνικές στρατηγικές,
με στόχο την εκπλήρωση των απαιτήσεων. Αναγνωρίστηκε επίσης ότι οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι καλύτερα καταρτισμένοι για να προσφέρουν ποιοτικά
μαθήματα ΤΠΕ. Χώρες όπως η Βόρεια Ιρλανδία και η Βουλγαρία συνδέουν ενεργά
τους εκπαιδευτικούς με εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας από ψηφιακές εταιρείες
που μπορούν να τους εκπαιδεύσουν.
Όσον αφορά τους οργανισμούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν τις στρατηγικές, η
Σουηδία έχει δημιουργήσει σε κυβερνητικό επίπεδο ένα ειδικό εθνικό συμβούλιο,
την Επιτροπή Ψηφιοποίησης, της οποίας ένας από τους στόχους είναι ο
εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος. Σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία ή
η Βουλγαρία, οι στρατηγικές αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των
υφιστάμενων υπουργείων, όπως το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και
Ενέργειας στη Γερμανία ή το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών στη Βουλγαρία. Η
Βόρεια Ιρλανδία έχει μια μοναδική θέση δεδομένου ότι τα δύο όργανα που
επιδιώκουν να εφαρμόσουν ψηφιακές στρατηγικές είναι μη κυβερνητικά.

● Δεν υπάρχει ομοιομορφία στην επίτευξη
των ψηφιακών δεξιοτήτων σε ολόκληρη την
Ευρώπη και μάλιστα μερικές φορές εντός
των χωρών
● Συναίνεση σχετικά με την ανάγκη
συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των
ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων
● Οι νέοι πρέπει να εμπλακούν σε
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων νωρίτερα
● Ανάγκη υποστήριξης και βελτίωσης των
ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
● Οι βελτιώσεις σε εθνικό επίπεδο
μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη
στόχων ψηφιακών δεξιοτήτων από την ΕΕ
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5 .2 Βασικές μετρήσεις εργασίας για τους νέους στις χώρες-εταίρους.
Είναι σαφές ότι η εργασία για τους νέους είναι ένας ευρύς όρος που καλύπτει πολλές
διαφορετικές δραστηριότητες, προγράμματα και πρωτοβουλίες. Είναι επίσης σαφές
ότι ο όρος αυτός κατανοείται και ερμηνεύεται διαφορετικά σε διαφορετικά μέρη της
νεολαίας, σε διαφορετικές χώρες σε ολόκληρη την ΕΕ και σε διάφορες γλώσσες
(ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα συστήματα ποιότητας των έργων νεολαίας στα
κράτη μέλη της ΕΕ το 20154). Αυτό με τη σειρά του οδήγησε στην κατάσταση όπου
ορισμένες χώρες έχουν αναπτύξει υπο-έννοιες και ένα λεξιλόγιο γύρω από την
εργασία για τη νεολαία που άλλες χώρες δεν έχουν ή έχουν αναπτύξει διαφορετικά.
Αυτή η τρέχουσα μελέτη δεν διαφέρει και μπορεί να διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες
σχετικά με την εργασία για τους νέους στις συμμετέχουσες χώρες είναι ασυνεπείς και
όχι πάντα εύκολα συγκρίσιμες (βλ. Πίνακα 1). Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις,
όπως για τη Βόρεια Ιρλανδία, δεν υπάρχουν όλα τα επίσημα στοιχεία. Υπάρχουν
επίσης ζητήματα σχετικά με το πως πράγματι λειτουργεί η νεολαία, δηλαδή οι
διαφορετικοί εθνικοί ορισμοί. Ενώ η Κύπρος, η Ιταλία και η Βόρεια Ιρλανδία
συμφωνούν ότι δεν υπάρχει επίσημος ορισμός στις αντίστοιχες χώρες τους, η
Βουλγαρία δεν αναφέρεται καν στην εργασία για τους νέους στις στατιστικές τους,
αλλά μιλάει για νέους που απασχολούνται. Οι συμμετέχουσες χώρες-εταίροι
επικεντρώθηκαν σε διάφορες πτυχές της εργασίας για τη νεολαία και αυτό
αντικατοπτρίζεται στον Πίνακα 1 παρακάτω.

Πίνακας 1: Βασικά στατιστικά σχετικά με την εργασία των νέων
Σουηδία

Γερμανία

Κύπρος

Βουλγα
ρία

Ιταλία

Βόρεια
Ιρλανδία

Ποσοστό
ανεργίας
των νέων

(15-24)
18%

Δεν
παρέχεται

16,7%
(2019)

(15-29)
8,3%
(2018)

31,1%
(2019)

Δεν
παρέχεται

NEET

(16-24)
7,6%
(2016)

9,3%
(2017)

Δεν
παρέχετ
αι

(15 - 29) 20,1%
18,1%
δεν
σπουδάζ
ουν
(2018)

(16-24)
10%

4

Οι εργασία για τη νεολαία και η διασφάλιση της ποιότητας της εργασίας για τη νεολαία
αναφέρονται σε ορισμένα έγγραφα, πολιτικές, μελέτες, συμπεράσματα και δηλώσεις συνεδριάσεων
του Συμβουλίου της ΕΕ - βλέπε παράρτημα 1

13

Project No: 2018-3-UK01-KA205-059942

Μακροχρόνια
ανεργία

(16 - 24) Δεν
Δεν
3% καμία παρέχεται παρέχετ
εργασία
αι
για
περισσότε
ρο από 90
ημέρες
(2018)

58,6%
Δεν
όλων
παρέχετ
των
αι
ανέργων

Δεν
παρέχεται

Εθελοντές

Δεν
παρέχεται

(>
14) Δεν
43,6%
παρέχετ
(2017)
αι

Δεν
παρέχετ
αι

(15-29)
20%

68%
(2017)

Πρόωρες
αποχωρήσεις

(16-24)
7%
(2017)

(18-24)
10,3%
(2016)

12,7%
(2018)

15%

Δεν
παρέχεται

Μερική
απασχόληση

Δεν
παρέχεται

Δεν
60%
παρέχεται (2013)

(15-24)
6%

Δεν
παρέχετ
αι

Δεν
υπάρχουν
διαθέσιμα
επίσημα
στοιχεία

(18-24)
7,8%
(2019)

Αυτό που είναι προφανές, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι η εργασία για τους νέους
εξαρτάται πολύ από τους εθελοντές. Υπάρχουν κοινά σημεία σχετικά με τον
εθελοντισμό, δηλαδή ότι είναι πιο εμφανής μεταξύ των ατόμων με ανώτατη
εκπαίδευση όπως φαίνεται στη Γερμανία και από πλουσιότερο υπόβαθρο όπως
αναφέρθηκε από τη Βόρεια Ιρλανδία. Ήταν επίσης ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε
ότι στη Γερμανία οι νέοι αρχίζουν να δουλεύουν εθελοντικά σε ηλικία 14 ετών, ενώ
στη Βόρεια Ιρλανδία μπορούν να είναι μόλις 4 χρονών. Μια έντονη αντίθεση σε
σχέση με τον εθελοντισμό αναφέρθηκε από τη Βουλγαρία, όπου αυτή η
δραστηριότητα δεν είναι δημοφιλής, υπάρχουν λίγες οργανωμένες δραστηριότητες
και δεν θεωρείται κατ’ ανάγκη ως μια μορφή άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η
Κύπρος δήλωσε ότι, λόγω του ασταθούς χαρακτήρα της, δεν θα μπορούσαν να
ληφθούν οριστικά στοιχεία για τον εθελοντισμό.
Ακόμη και αν η εργασία για τους νέους πρέπει να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές
ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των νέων, οι νέοι δεν είναι οι μόνοι
ενδιαφερόμενοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να συμμετάσχουν στη
διαδικασία της εργασίας για την νεολαία. Η ποιότητα και η επιτυχία της εργασίας για
την νεολαία εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να
ανταποκρίνεται και να συνδέεται εποικοδομητικά με τις γνώσεις και τις προσδοκίες
της κοινωνίας εν γένει, άλλους παράγοντες στον τομέα της νεολαίας και τόσο τους
επαγγελματίες όσο και τους εθελοντές λειτουργούς νεολαίας. Και πάλι, οι
συμμετέχουσες χώρες υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις στην εργασία για τους
νέους. Για παράδειγμα, οι δημόσιοι φορείς εποπτεύουν θέματα που σχετίζονται με
τη νεολαία στην Κύπρο και στη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ στην Ιταλία εμπίπτουν στην
14
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κατηγορία του τρίτου τομέα, ο οποίος με τη σειρά του συνεργάζεται με το κράτος και
ιδιωτικούς οργανισμούς.
Οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από τους λειτουργούς νεολαίας και τους νέους, υπεύθυνοι
για την ποιότητα και τα αποτελέσματα της εργασίας για τη νεολαία είναι σε γενικές
γραμμές:
● Κυβερνήσεις - μέσω της πολιτικής για τη νεολαία, της νομοθεσίας και της
χρηματοδότησης και μέσω της υποστήριξης άλλων ενδιαφερομένων.
● Περιφερειακές / τοπικές κυβερνήσεις - μέσω πολιτικών, χρηματοδοτήσεων
και άλλων μορφών υποστήριξης.
● Οι φορείς παροχής υπηρεσιών νεολαίας (δημόσιοι υπάλληλοι, ΜΚΟ κ.λπ.)
μέσω του τρόπου διεξαγωγής, διαχείρισης, εποπτείας και αξιολόγησης του
έργου για τους νέους.
● Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές σε πανεπιστήμια, σε άλλα ιδρύματα βασικής
και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στον τομέα της νεολαίας - μέσω
της ποιότητας και της συνάφειας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που
παρέχουν.
● Ερευνητικά ιδρύματα - μέσω της συμμετοχής σε μελέτες για τη νεολαία,
καθώς και για τους νέους, τις συνθήκες διαβίωσης, τις ανάγκες και τις
δυνατότητές τους.
Οι πιο πάνω φορείς παρέχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη δουλειά των
νέων, αλλά πρέπει να δουλεύουν παράλληλα με τους νέους. Ο τρόπος με τον οποίο
αυτοί συνδυάζονται και αλληλεπιδρούν επίσης είναι διαφορετικός ανά χώρα .

●
Ο ορισμός της εργασίας των νέων
διαφέρει από χώρα σε χώρα και γλώσσα
●
Η σύγκριση σε όλη την Ευρώπη είναι
δύσκολη λόγω ασυνεπειών στους ορισμούς
●
Ο εθελοντισμός αποτελεί βασικό ρόλο
στη εργασία για τους νέους
●
Η ευθύνη για τη νεολαία διαφέρει από
χώρα σε χώρα της Ευρώπης από δημόσιους
φορείς σε τρίτους τομείς
●
Όλοι οι οργανισμοί εργασίας για τη
νεολαία, κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί,
πρέπει να έχουν ευκαιρίες να αναπτύξουν
δεσμούς και να συνενώσουν πλαίσια
υποστήριξης εντός των χωρών
●
Υπάρχει καθοριστική ανάγκη για ένα
σύστημα διαπίστευσης για τον εθελοντισμό για
τους νέους
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5.3 Σύγκριση μη τυπικών ψηφιακών δεξιοτήτων
Δεδομένου ότι η μη τυπική και η άτυπη μάθηση διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη
συζήτηση για την εργασία για τους νέους, είναι σημαντικό οι εν λόγω όροι, όταν
χρησιμοποιούνται εδώ, να είναι συνεπείς με άλλα έγγραφα της ΕΕ και να γίνονται
κατανοητοί λαμβάνοντας υπόψη την σχέση που υπάρχει μεταξύ τους αλλά και με την
τυπική μάθηση. Εδώ χρησιμοποιούμε τους ορισμούς της σύστασης του Συμβουλίου
της 20ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης
μάθησης (2012 / C 398/01):
● Η τυπική μάθηση σημαίνει μάθηση που πραγματοποιείται στα συστήματα
γενικής εκπαίδευσης, αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
● Η μη τυπική μάθηση σημαίνει εκμάθηση που πραγματοποιείται μέσω
προγραμματισμένων δραστηριοτήτων (από πλευράς μαθησιακών στόχων,
χρόνου μάθησης), όπου υπάρχει κάποια μορφή μαθησιακής υποστήριξης.
● Άτυπη μάθηση σημαίνει μάθηση που προκύπτει από καθημερινές
δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία, την οικογένεια ή τον
ελεύθερο χρόνο και δεν είναι οργανωμένη ή δομημένη από άποψη στόχων,
χρόνου ή υποστήριξης εκμάθησης.
Τα συμπεράσματα αυτού του Συγκριτικού Δείκτη δείχνουν ότι πρέπει να
αναγνωρίσουμε τη στενή σχέση μεταξύ της εργασίας των νέων και των μαθησιακών
αποτελεσμάτων που γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά, ιδίως όσον αφορά τους
περιθωριοποιημένους νέους και την επακόλουθη εκπαίδευση ή την είσοδο στην
αγορά εργασίας. Από την άποψη του ατόμου, οι δεξιότητες και οι γνώσεις που
αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης είναι βεβαίως εξίσου
σημαντικές. Δεδομένου ότι η μη τυπική μάθηση λαμβάνει χώρα ως αποτέλεσμα μιας
προγραμματισμένης δραστηριότητας, οι λειτουργοί νεολαίας πρέπει να εργάζονται
άμεσα και συνειδητά σε αυτήν, εάν πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η άτυπη μάθηση,
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από την άλλη πλευρά, λαμβάνει χώρα αυθόρμητα και διαμορφώνεται από το πλαίσιο
και την κουλτούρα στην οποία ζει το άτομο.
Η Σουηδία ανέφερε μια ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρονικών μαθημάτων που
κυμαίνονται από χαμηλό επίπεδο, σε μη ειδικευμένα, μέχρι έμπειρα και
εξειδικευμένα. Στη Γερμανία υπάρχουν δύο κύρια προγράμματα που αποσκοπούν
στην αντιμετώπιση ορισμένων κενών που εντοπίζονται σε εθνικό επίπεδο. Το πρώτο,
το Go Mint, προσπαθεί να αυξήσει τη συμμετοχή των γυναικών σε θέματα ΜΙΝΤ
(αρκτικόλεξο για τα Μαθηματικά, την Πληροφορική, τις Φυσικές Επιστήμες και την
Τεχνολογία). Η επιτυχία του προγράμματος αναγνωρίστηκε στον αυξημένο αριθμό
των γυναικείων συμμετοχών που επέλεξαν ένα πτυχίο στη μηχανική επιστήμη. Το
δεύτερο πρόγραμμα, το SINUS, επικεντρώνεται επίσης σε θέματα όπως τα
Μαθηματικά και η Επιστήμη της Εκπαίδευσης και ξεκίνησε μετά την έκθεση των
κακών αποτελεσμάτων για τους Γερμανούς μαθητές στα δύο μαθήματα. Στόχος είναι
να διαδοθεί ευρέως η προσέγγιση SINUS.
Στην Κύπρο , τα μαθήματα ποικίλλουν ανάλογα με τα θέματα τους, που κυμαίνονται
από διάφορα θέματα STEM έως τη φωτογραφία, τη ρομποτική και τη
μουσική. Ωστόσο, η πλειοψηφία αυτών των μαθημάτων λαμβάνει χώρα πρόσωπο με
πρόσωπο και η ψηφιακή τεχνολογία χρησιμοποιείται κυρίως για διοικητικά
καθήκοντα όπως online εγγραφή ή ηλεκτρονική πληρωμή των διδάκτρων. Τα
μαθήματα είναι επί πληρωμή και πιστοποιητικά ολοκλήρωσης χορηγούνται στο
τέλος.
Το επίκεντρο της μη τυπικής ψηφιακής εκπαίδευσης στη Βουλγαρία αφορά την
τεχνολογία των πληροφοριών. Τα μαθήματα διαφέρουν σε διάρκεια, από μικρής
διάρκειας τριών ή τεσσάρων μηνών, έως μεγαλύτερα. Τα μαθήματα οργανώνονται
κατά κύριο λόγο από τη βιομηχανία, μεγάλες εταιρείες λογισμικού, οι οποίες τα
προσφέρουν δωρεάν και για μεγάλες ομάδες από τις οποίες στη συνέχεια θα
προσλάβουν το 1-3% με την υψηλότερη απόδοση. Ακόμη και εκείνοι που δεν έχουν
προσληφθεί μπορούν να προσληφθούν από άλλους εργοδότες ή να λάβουν
συστάσεις εργασίας βάσει των δεξιοτήτων τους.
Στην Ιταλία , τα μαθήματα ποικίλλουν ανάλογα με τους παροχείς και κυμαίνονται
από μαθήματα κατάρτισης έως μαθήματα Master και άλλες τάξεις. Το επίκεντρό τους
αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και
μπορεί να περιλαμβάνει το ψηφιακό μάρκετινγκ, το ψηφιακό σχέδιο ή την ψηφιακή
επιχείρηση. Ο στόχος είναι να μειωθεί το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των
σπουδαστών και της αγοράς εργασίας και να αυξηθεί η απασχολησιμότητα. Τα
μαθήματα περιλαμβάνουν συνήθως αξιολόγηση ικανοτήτων και παρέχονται
αντίστοιχες πιστοποιήσεις.
Η Βόρεια Ιρλανδία παρουσιάζει μια μικτή εικόνα με διάφορα μαθήματα, κάποια
δωρεάν, ενώ άλλα πρέπει να πληρώνονται, ανάλογα με τον φορέα
χρηματοδότησης. Ομοίως, ορισμένα μαθήματα έρχονται με διαπίστευση, ενώ άλλα
όχι. Παρόμοια με τη Βουλγαρία ή την Ιταλία, τα περισσότερα μαθήματα
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επικεντρώνονται σε ψηφιακά και κοινωνικά μέσα, καθώς και σε ψηφιακές και
δημιουργικές τέχνες.
Η μη τυπική μάθηση και η άτυπη
μάθηση θεωρούνται σημαντικές ως
επίσημη εκμάθηση όταν πρόκειται για
την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
● Υπάρχει μια ευρεία ποικιλία
προγραμμάτων που προσφέρονται σε
χώρες της Ευρώπης σε μη τυπική μάθηση
για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
που ποικίλουν σε κόστος, διάρκεια, τύπο
παρόχου και επικέντρωση στις ψηφιακές
δεξιότητες.
●
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5.4 Σύγκριση της εκπαιδευτικής κατάστασης τυπικής μάθησης για ψηφιακές
δεξιότητες
"Η τυπική μάθηση είναι πάντα οργανωμένη και δομημένη και έχει εκπαιδευτικούς
στόχους. Από την άποψη του μαθητή, είναι πάντοτε σκόπιμη, δηλαδή ο
σαφής στόχος του μαθητή είναι να αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες ή / και ικανότητα
"(Chao & Mantero, 2014). Αυτός ο τύπος εκμάθησης είναι καθιερωμένος σε
ολόκληρη την ΕΕ. Όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιούμε τον ορισμό που περιέχεται
στη σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 (2012 / C 398/01):
●
Η τυπική μάθηση σημαίνει μάθηση που λαμβάνει χώρα εντός των
συστημάτων της γενικής εκπαίδευσης, της αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Πρόσφατα όμως, η στρατηγική δεξιοτήτων του OCED5 προτείνει μια μετατόπιση της
εστίασης μακριά από το ανθρώπινο κεφάλαιο που μετριέται σε χρόνια επίσημης
εκπαίδευσης, προς τις δεξιότητες που αποκτούν και αναπτύσσουν οι άνθρωποι κατά
τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς
ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εργασίας και της κοινωνίας, η πανταχού παρούσα
χρήση του Διαδικτύου και η αυξημένη διαθεσιμότητα φτηνών συσκευών
υποδηλώνουν ότι οι ψηφιακές δεξιότητες συχνά αναπτύσσονται εκτός του πλαισίου
της επίσημης εκπαίδευσης, για παράδειγμα στο χώρο εργασίας και στο διαδίκτυο. 6

5

www.oecd.org/edu/47769000.pdf

6

https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2018-10/DSC%20and%20DOL_0.pdf
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Από τη μια πλευρά, αυτό σημαίνει ότι η τυπική εκπαίδευση θα πρέπει να
περιλαμβάνει τις σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με
τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, με βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους τόσο
την επαγγελματική όσο και τη ψηφιακή / ηλεκτρονική μάθηση. Ωστόσο,
αυτό σημαίνει επίσης ότι η ευρύτερη και ευκολότερη επικύρωση των ψηφιακών
δεξιοτήτων και ικανοτήτων θα καταστήσει τις δεξιότητες αυτές πιο αναγνωρίσιμες
και μεταβιβάσιμες, βελτιώνοντας έτσι τόσο την απασχολησιμότητα των νέων όσο και
την κινητικότητα.
Ωστόσο, όπως δείχνει το Σχήμα 5, υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ τυπικής
και μη τυπικής μάθησης, και οι δύο είναι απαραίτητες. Υπάρχουν εκπαιδευτικά
συστήματα για την προώθηση της τυπικής μάθησης , η οποία ακολουθεί ένα
πρόγραμμα σπουδών και είναι σκόπιμη υπό την έννοια ότι η μάθηση είναι ο στόχος
όλων των δραστηριοτήτων με τις οποίες ασχολούνται οι εκπαιδευόμενοι. Τα
μαθησιακά αποτελέσματα μετριούνται με δοκιμές ή / και άλλες μορφές
αξιολόγησης. Οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας του 21ου αιώνα σημαίνουν ότι η
τυπική μάθηση έχει βασικό ρόλο στην παροχή εξειδικευμένων εργαζομένων για την
ψηφιακή εποχή (EG Αριθμητικότητα, Αλφαβητισμός, Θέματα STEM κ.λπ.).
Σχήμα 5: Συμπληρωματικότητα μεταξύ των ΤΠΕ και των δεξιοτήτων εκτός ΤΠΕ
στην εργασία (ΕΕ 28, 2014) 7

Η συμπληρωματικότητα υποδηλώνει ότι είναι απαραίτητη η διεύρυνση
του περιεχομένου των εθνικών προγραμμάτων σπουδών ώστε να συμπεριληφθεί η
ψηφιακή ικανότητα ως βασική ικανότητα για τη διά βίου μάθηση. Οι ψηφιακές
ικανότητες θα μπορούσαν να συνδυαστούν στην τυπική μάθηση η οποία καλύπτει
7

Cedefop, Η έρευνα για τις ευρωπαϊκές δεξιότητες και θέσεις εργασίας,

www.cedefop.europa.eu/en/events-and- projects/projects/european-skills-and-jobs-esj-survey
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άλλες βασικές ικανότητες, όπως η επιχειρηματικότητα και άλλες δεξιότητες του 21ου
αιώνα, παρέχοντας έτσι τις νέες εγκάρσιες ικανότητες / δεξιότητες που ζητά η αγορά
εργασίας.
Σχεδόν όλα τα είδη τυπικής εκπαίδευσης που παρέχονται στη Σουηδία μπορούν
επίσης να ληφθούν ψηφιακά με ορισμένες εξαιρέσεις που περιλαμβάνουν
εκπαίδευση για άτομα με αναπηρίες ή για άτομα με εγκεφαλικά τραύματα.
Η συζήτηση είναι πιο περίπλοκη στη Γερμανία λόγω της πολιτικής δομής της
χώρας. Τα ομόσπονδα κράτη, τα οποία εκπροσωπούν τα διάφορα κρατίδια,
εποπτεύουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές τους, ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση φέρει
την ευθύνη για τη ρύθμιση της εισδοχής και των προσόντων της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Η συνεργασία μεταξύ των δύο έχει τη μορφή συμφωνιών για την
προώθηση της έρευνας, καθώς και για τις δραστηριότητες για τον προσδιορισμό της
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος σε διεθνή σύγκριση. Οι
σημερινές πλατφόρμες και πρωτοβουλίες στα πανεπιστημιακά δίκτυα φαίνεται να
επικεντρώνονται σε μια σειρά θεμάτων που περιορίζουν το πεδίο
εφαρμογής. Ωστόσο, οι ψηφιακοί τρόποι διδασκαλίας καθώς και η μάθηση
αναγνωρίζονται ως μέσο επίλυσης ορισμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πλατφόρμες όπως το MOOC (Massive Open Online
Courses) προσφέρουν δυνατότητες για να αποκτήσουν πιστώσεις ακόμη και για
σύντομα προγράμματα και να τους αναγνωρίσουν ως μέρος μεταπτυχιακών
διδασκαλιών.
Στην Κύπρο η επίσημη ψηφιακή εκπαίδευση ξεκινά στο δημοτικό σχολείο με θέματα
STEM και ΤΠΕ. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα μαθήματα πληροφορικής είναι
υποχρεωτικά και στα τρία χρόνια του Γυμνασίου(κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση) και στον πρώτο χρόνο του Λυκείου(ανώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση). Για όσους αναζητούν προηγμένη τεχνολογία πληροφορικής, η πρόταση
είναι προαιρετική. Μια πρόσφατη πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε από διάφορα
υπουργεία, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, προσφέρει
εκπαίδευση και κατάρτιση ECDL σε φοιτητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τόσο από
τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα από τους οποίους λαμβάνουν
επαγγελματική πιστοποίηση ΤΠΕ. Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα κυρίως πρόσωπο με
πρόσωπο, ωστόσο, ορισμένα ιδιωτικά σχολεία προσφέρουν επίσης μικτή μάθηση.
Όπως και με την Κύπρο, η Βουλγαρία εισήγαγε επίσης την πληροφορική στο
πρόγραμμα σπουδών με μαθήματα που διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο για να
εξασφαλίσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες. Η απόφαση λήφθηκε σε υψηλό
επίπεδο από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών. Οι κτηνιατρικές σχολές και τα
πανεπιστήμια έχουν διάφορες ευκαιρίες ψηφιακής εκπαίδευσης και σε επίπεδο ΙΤΕ
υπάρχουν πτυχιακά προγράμματα και προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών,
συμπεριλαμβανομένων των ΤΠ, του εφαρμοσμένου προγραμματισμού και των
πολυμέσων . Τα προγράμματα αυτά μπορούν να ολοκληρωθούν με πλήρη ή μερική
απασχόληση.
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Στην Ιταλία , η κυβέρνηση μέσω του αντίστοιχου υπουργείου της, σε αυτή την
περίπτωση, της εκπαίδευσης και της έρευνας άρχισε να εισάγει στοιχεία ψηφιακής
μάθησης στα σχολεία το 2011. Το ιταλικό εθνικό σχέδιο ψηφιακών σχολών προωθεί
την υιοθέτηση συσκευών και εργαλείων ΤΠΕ στις καθημερινές εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Η
υιοθέτηση της λεγόμενης Τάξης 2.0 και Σχολής 2.0 σημαίνει ότι τα σχολεία διαθέτουν
συσκευές ΤΠΕ και πολυμέσων. Σε επίπεδο Πανεπιστημίου, η πτυχή της εξειδίκευσης
των μαθημάτων που παρέχονται καθιστά αδύνατη την ψηφιοποίηση πολλαπλών
κλάδων. Επομένως, η ψηφιακή εκπαίδευση περιορίζεται στα μαθήματα που ήδη
συνεπάγονται ψηφιακά εργαλεία, συσκευές και τεχνολογίες. Τα πανεπιστήμια
προσφέρουν μαθήματα Ψηφιακών Μέσων, Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Ρομποτικής και
EI και Μηχανικών, για να αναφέρουμε μερικά.
Στη Βόρεια Ιρλανδία, η συμμετοχή του CCEA στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών από
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως και αυτούς που δεν ολοκληρώνουν την σχολική
τους εκπαίδευση αντανακλά την ανάγκη για ψηφιακές δεξιότητες. Αυτό
μεταφράζεται σε πιστοποιημένα μαθησιακά αποτελέσματα και ενισχυμένες
εργασιακές δεξιότητες και είναι το ίδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την
περαιτέρω εκπαίδευση αντίστοιχα. Η μικτή μάθηση λαμβάνει χώρα σε κάθε σχολή /
σχολείο σε πανεπιστημιακό επίπεδο (εικονική μάθηση και εργαλεία για τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης) ενώ η ψηφιακή μάθηση ασχολείται με συγκεκριμένα θέματα
όπως το ψηφιακό μάρκετινγκ, το AI, η ρομποτική, η πληροφορική, η επικοινωνία κλπ.

● Οι ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες
αποτελούν προτεραιότητα έναντι της
τυπικής διάρκειας της εκπαίδευσης
● Η Τυπική Μάθηση και μη
τυπική μάθηση συμπληρώνουν η μία
την άλλη
● Οι διακυμάνσεις στις ψηφιακές
προσφορές που χρησιμοποιούνται σε
όλη την Ευρώπη για την διάδοση της
τυπικής εκπαίδευσης με ορισμένες
χώρες πιο προηγμένες / παρέχοντας
μια πιο ενσωματωμένη προσφορά
χρησιμοποιώντας παραδοσιακά και
ψηφιακά
● Ορισμένες προσφορές ψηφιακών
μαθησιακών πλατφορμών έχουν ειδικό
θέμα ή ειδικό τύπο εκπαιδευτικού
όπως τα ιδιωτικά σχολεία
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5.5

Τύποι παρόχων εκπαίδευσης ψηφιακών δεξιοτήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε (2018) την Ανακοίνωση για το Σχέδιο Δράσης για
την Ψηφιακή Εκπαίδευση 8. Αυτό περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να
βοηθήσει τα άτομα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα εκπαιδευτικά συστήματα να
προσαρμοστούν καλύτερα για τη ζωή και την εργασία σε μια εποχή ταχείας ψηφιακής
αλλαγής:

● Καλύτερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη διδασκαλία και τη
μάθηση.

● Ανάπτυξη σχετικών ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό.
● Βελτίωση της εκπαίδευσης μέσω καλύτερης ανάλυσης δεδομένων και
προοπτικής.
Το σχέδιο δράσης προβλέπει τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας
ψηφιακής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ενισχυμένης συνεργασίας. Η νέα
πλατφόρμα, που υποστηρίζεται από το Erasmus+, θα χρησιμεύσει ως ενιαίο σημείο
πρόσβασης προσφέροντας: ηλεκτρονική μάθηση, μικτή κινητικότητα, εικονικές
πανεπιστημιουπόλεις και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα (φοιτητές, ερευνητές, εκπαιδευτικοί).
Η ψηφιακή ετοιμότητα στην εκπαίδευση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο ενός φάσματος
από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση
και περιλαμβάνει την τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση. Απαιτεί τεχνογνωσία και
συνεπάγεται προσαρμογή και αλλαγή. Τα σχολεία, τα ινστιτούτα, τα κολέγια και τα
ιδρύματα κατάρτισης στην Ευρώπη είναι διαφορετικά, με τον εξοπλισμό, τις
δεξιότητες των εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών και τις προσεγγίσεις στη χρήση της
τεχνολογίας να διαφέρουν σημαντικά. Υπάρχουν θύλακες καινοτομίας στην ψηφιακή
εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, όπως έχουν διαπιστώσει εδώ οι ερευνητές,
τα δεδομένα σχετικά με αυτό το θέμα είναι κατακερματισμένα και κανένα ενιαίο
σημείο αλήθειας δεν υπάρχει σήμερα. Ως εκ τούτου, το στοιχείο χαρτογράφησης του
σχεδίου Connected Learning θα παρέχει ένα μοντέλο και μεθοδολογία για την
αναπαραγωγή που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το ατυχές κενό. Τα ευρήματά μας
έχουν ως εξής:
Υπάρχουν αρκετοί πάροχοι ψηφιακής εκπαίδευσης FL στη Σουηδία ανάλογα με τις
ατομικές ανάγκες των μαθητών. Το SFI (Swedish for Immigrants), είναι σχεδιασμένο
για όσους χρειάζονται βασικές γνώσεις στα σουηδικά. Υπάρχουν επίσης οργανισμοί
που απευθύνονται σε μεγαλύτερους φοιτητές, ηλικίας 18 ετών, οι οποίοι χρειάζονται
μαθήματα σε βασικό επίπεδο, δευτεροβάθμιας ή ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, όπως η Δημοτική Εκπαίδευση Ενηλίκων ή το Λαϊκό Γυμνάσιο. Το
τελευταίο διαθέτει επίσης μια συνιστώσα επαγγελματικής κατάρτισης. Σε ακόμα
υψηλότερο επίπεδο είναι το Πολυτεχνείο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου
8
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υπάρχουν εκατοντάδες επαγγέλματα για επιλογή. Τα μαθήματα διαφέρουν μεταξύ
ενός και τριών ετών και εναλλάσσουν θεωρητικές γνώσεις με πρακτικές. Τα
πανεπιστήμια και τα κολέγια προσφέρουν ευελιξία στη φοίτησή τους καθώς οι
σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν πλήρη ή μερική φοίτηση. Προκειμένου να γίνουν
αποδεκτοί στο πρόγραμμα, απαιτείται δίπλωμα ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Τέλος, υπάρχει πρόβλεψη για όσους έχουν αναπηρία ή εγκεφαλικούς
τραυματισμούς με τη μορφή Särvux ή ειδική εκπαίδευση για ενήλικες.
Στο επαρχία της Θουριγγίας στη Γερμανία , υπάρχουν εννέα κρατικά πανεπιστήμια
και πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών ή τεχνολογίας. Το τοπίο ολοκληρώνεται
από πανεπιστήμια συνεργατικής εκπαίδευσης καθώς και ιδιωτικά κολλέγια. Όλα
τους προσφέρουν προγράμματα ψηφιακής εκπαίδευσης και εργαστήρια και
διαθέτουν άρτια εξοπλισμένες βιβλιοθήκες. Προκειμένου να συμμετάσχουν σε
πρόγραμμα σπουδών, είναι αναγκαίο το αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό δίπλωμα
και η επαρκής γνώση της γλώσσας του προγράμματος. Ο αριθμός των νεαρών
ενηλίκων που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια της Θουριγγίας υπερβαίνει τις
50.000. Υπάρχουν επίσης ορισμένα μαθήματα εξ αποστάσεως και μερικά από τα πιο
δημοφιλή κατά τα έτη 2014 και 2015 ήταν στους τομείς των επιχειρήσεων και της
εμπορικής πρακτικής, ακολουθούμενη από την τεχνολογία και την εφοδιαστική και
προγράμματα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, της νοσηλείας και της
διατροφής (για το έτος 2015). Υπάρχει αύξηση του αριθμού των μαθητών που
επιλέγουν την εξ αποστάσεως μάθηση και σχεδόν οι μισές είναι γυναίκες. Εβδομήντα
δύο ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέφεραν ότι έχουν φοιτητές εξ
’αποστάσεως που έχουν εγγραφεί για τα μαθήματά τους.
Στην Κύπρο , η πλειοψηφία των φορέων τυπικής εκπαίδευσης είναι δημόσια κρατικά
σχολεία. Η εκπαίδευση διαιρείται σε πρωτοβάθμια (6 έτη), κατώτερη δευτεροβάθμια
(3 έτη) και ανώτερη δευτεροβάθμια (3 έτη). Υπάρχουν 331 δημόσια δημοτικά
σχολεία, 64 Γυμνάσια (κατώτερα δευτεροβάθμια) και 38 Λύκεια (ανώτερη
δευτεροβάθμια). Το τοπίο ολοκληρώνεται από 5 Μουσικά Γυμνάσια, 5 Αθλητικά
Γυμνάσια, 5 Μουσικά Λύκεια και 5 Αθλητικά Λύκεια. Εκτός από τα δημόσια σχολεία,
υπάρχουν και ορισμένα ιδιωτικά που παρέχουν ισοδύναμα πιστοποιητικά. Ορισμένα
από αυτά απαιτούν την ολοκλήρωση 7 ετών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αντί 6)
και διδάσκουν στα αγγλικά. Ο ιδιωτικός τομέας της εκπαίδευσης αποτελείται από
171 νηπιαγωγεία, 28 δημοτικά σχολεία και 39 σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Ανάλογα με το πόσο στενά το πρόγραμμα σπουδών τους ακολουθεί τα
κρατικά σχολεία, χωρίζονται σε σχολεία ίδιου τύπου, σχολεία παρόμοιου τύπου και
σχολεία διαφορετικού τύπου. Παρόλο που η απάντηση της Κύπρου ήταν
ολοκληρωμένη, δεν αναγνώρισε εάν αυτά τα ιδρύματα προσφέρουν ψηφιακή
μάθηση.
Τα δευτεροβάθμια σχολεία και τα σχολεία επαγγελματικής και εκπαιδευτικής
κατάρτισης αποτελούν μερικούς από τους φορείς παροχής ψηφιακής εκπαίδευσης
στη Βουλγαρία. Η Επαγγελματική Τεχνική Σχολή στη Βάρνα θεωρείται μία από τις
καλύτερες στη χώρα και κάθε χρόνο περίπου 170 μαθητές αποφοιτούν από αυτήν. Οι
σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν από διάφορα μεγάλα τμήματα πληροφορικής,
όπως η Τεχνολογία Υπολογιστών. Ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών διαρκεί 5
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χρόνια και οι σπουδαστές αποκτούν δευτερεύουσα εκπαίδευση και επαγγελματικά
προσόντα τρίτου βαθμού στον τομέα. Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος τους
επιτρέπει να εργάζονται σε κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες στον τομέα της
διάγνωσης, της εγκατάστασης, της συντήρησης υλικού και λογισμικού ή της
συντήρησης εξοπλισμού πληροφορικής. Σε πανεπιστημιακό επίπεδο, το
πανεπιστήμιο της Σόφιας, το οποίο είναι το μεγαλύτερο και πιο διάσημο στη
Βουλγαρία, προσφέρει προγράμματα Bachelor, όπως η Πληροφορική. Εξοπλίζει τους
φοιτητές με βασικές γνώσεις καθώς και πρακτικές δεξιότητες στον τομέα της
πληροφορικής. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από υποχρεωτικά και
προαιρετικά μαθήματα από τους κύριους τομείς της πληροφορικής και οι
επιτυχημένοι απόφοιτοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας τους ως
ερευνητές ή ακόμα και ως εκπαιδευτικό προσωπικό.
Οι πάροχοι ψηφιακής εκπαίδευσης ΤΜ στην Ιταλία είναι σχολεία από την κατώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση έως τριτοβάθμια. Όπως αναφέρθηκε ήδη
προηγουμένως, το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της χώρας σχεδίασε και ξεκίνησε
ένα εθνικό σχέδιο από το 2011 για να εισαγάγει το ψηφιακό στοιχείο στα
σχολεία. Ορισμένα θέματα, όπως η έλλειψη κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς και
η αργή σύνδεση στο διαδίκτυο, εμποδίζουν την εφαρμογή του σχεδίου. Και πάλι,
παρατηρούνται περιφερειακές διαφορές που καθιστούν το επιχείρημα ότι υπάρχει
ισχυρότερος συντονισμός και συγκέντρωση της διακυβέρνησης. Σε πανεπιστημιακό
επίπεδο, η ψηφιακή εκπαίδευση παρέχεται για τα μαθήματα που ήδη
περιλαμβάνουν ψηφιακά εργαλεία, συσκευές και τεχνολογίες και είναι λιγότερο
διαδεδομένη σε άλλα θέματα.
Στη Βόρεια Ιρλανδία , μετά τη συμμετοχή του CCEA στο σχολικό πρόγραμμα
σπουδών, οι πάροχοι ψηφιακής εκπαίδευσης FL περιλαμβάνουν τα σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και την τριτοβάθμια και την
ανώτερη εκπαίδευση. Ο τομέας της ανώτερης εκπαίδευσης στο NI αποτελείται από
έξι περιφερειακά κολέγια που λειτουργούν σε 40 πανεπιστημιουπόλεις. Αν και αυτά
τα κολλέγια παραμένουν οι κύριοι φορείς παροχής επαγγελματικής και τεχνικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην αγορά εισέρχονται ορισμένα ιδιωτικά
ιδρύματα. Το 2016/2017 υπήρχαν περίπου 130.000 συνολικές εγγραφές από τις
οποίες το 78% έλαβε αναγνωρισμένα προσόντα. Η ανώτερη εκπαίδευση παίζει
σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Βόρειας Ιρλανδίας, καθώς τα κολλέγια
εργάζονται άμεσα με πάνω από 7.500 επιχειρήσεις και με διάφορους οργανισμούς. Η
κατανομή των πανεπιστημιουπόλεων σε όλη τη Βόρεια Ιρλανδία σημαίνει ότι η
πρόσβαση σε προσόντα διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό και το φάσμα των
εκπαιδευομένων είναι πολύ διαφορετικό. Η μάθηση πραγματοποιείται επίσης στον
τρίτο τομέα, με μεγάλη κατάρτιση που παρέχεται από κοινοτικές
πρωτοβουλίες. Υπάρχουν δύο πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στον τομέα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο του Ulster (Ulster University) και το
Πανεπιστήμιο της Βασίλισσας (The Queen’s University). Ορισμένα ζητήματα
προκύπτουν από το γεγονός ότι οργανώνονται σε σχολές ή σχολεία και η συνεργασία
μεταξύ τους αποδεικνύεται δύσκολη προς το παρόν. Παρόλο που η μικτή μάθηση
μέσω της χρήσης εικονικών μέσων εκμάθησης και των εργαλείων κοινωνικών μέσων
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είναι συνηθισμένη σε κάθε σχολή ή σχολείο, η ψηφιακή μάθηση συμβαίνει στο
πλαίσιο συγκεκριμένων θεμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και στα ιταλικά πανεπιστήμια.
● Το ψηφιακό σχέδιο δράσης της ΕΕ για μια
ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποτελεί
προτεραιότητα στην Ευρώπη
● Η τυπική μάθηση είναι ένας πιο
ανεπτυγμένος χώρος, ο οποίος κυμαίνεται
από τη δέσμευση των πρωτοβάθμιων
φοιτητών και των πανεπιστημιακών φορέων
με όλους τους παρόχους που αναπτύσσουν
ψηφιακές δεξιότητες και εκπαίδευση σε
διαφορετικό βαθμό
● Η μη τυπική μάθηση, σε αντίθεση, είναι ένα
λιγότερο ανεπτυγμένο, συμβιβασμένο και
παρακολουθούμενο τοπίο - αποδεικνύοντας
ένα πραγματικό χάσμα σε ολόκληρη την ΕΕ
5.6 Εθνική σύγκριση φορέων μη τυπικής μάθησης
Το εθνικό ή το περιφερειακό πλαίσιο είναι μια πολύ σημαντική πτυχή όσον αφορά
την μη τυπική μάθηση και, κατ’ επέκταση, τη διαμόρφωση για τους φορείς μη τυπικής
εκπαίδευσης. Ωστόσο, όπως σχολιάζει και ο OECD9, το πλαίσιο είναι δύσκολο να
αποτυπωθεί. Μπορεί να αντιπροσωπεύει την εισαγωγή ενός συστήματος
αναγνώρισης των αποτελεσμάτων μη τυπικής και άτυπης μάθησης, όταν μια
συγκεκριμένη κατάσταση απαιτεί πολιτικές απαντήσεις. Μπορεί να είναι το
αποτέλεσμα μιας έξυπνης πολιτικής αναγνώρισης και να αποτελέσει παράγοντα που
ενθαρρύνει τη δημόσια δράση. Επιπλέον, μπορεί να μην υπάρχει ισοτιμία εκτίμησης
μεταξύ παρόχων τυπικής / μη τυπικής μάθησης και είναι δύσκολο να καθοριστεί το
ενιαίο σημείο αλήθειας για το φάσμα των παρόχων σε κάθε έθνος, καθώς μια βάση
δεδομένων / πύλη φαίνεται να υπάρχει ανά έθνος.
Η Σουηδία ανέφερε διάφορους τύπους παρόχων NFL στην ψηφιακή
εκπαίδευση. Διαφέρουν στην παροχή τους και ορισμένοι προσφέρουν ειδικά
εξειδικευμένα επαγγέλματα ή δεξιότητες, ενώ άλλοι ενεργούν ως μεσάζοντες για να
έχουν πρόσβαση σε διάφορα μαθήματα. Υπάρχουν επίσης ψηφιακές πλατφόρμες,
από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, μέσω των οποίων οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε μαθήματα και να τα φιλτράρουν ανάλογα με τους παρόχους, τους
τύπους μαθημάτων ή τις γεωγραφικές περιοχές.

9
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Οι φορείς παροχής μη τυπικής μάθησης δεν είναι τόσο εμφανείς
στη Γερμανία, καθώς αντιμετωπίζουν μια σειρά ζητημάτων που κυμαίνονται από τη
δυσκολία αναγνώρισης των προσόντων τους έως τον ανταγωνισμό από τους
ελεύθερους παρόχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό έχει οδηγήσει με τη σειρά
του σε πιο δημιουργικές μεθόδους μάθησης συμπεριλαμβανομένων των Blogs, των
Wikis και της κινητής μάθησης (Learning).
Από την άλλη πλευρά, στην Κύπρο , τα ιδιωτικά ιδρύματα έχουν πολύ σημαντικό
ρόλο στην εκπαίδευση. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει καταγράψει και
εγκρίνει το πρόγραμμα σπουδών 545 τέτοιων ινστιτούτων. Η ποικιλία των
εξωσχολικών μαθημάτων κυμαίνεται από ξένες γλώσσες, τα μαθήματα ηλεκτρονικών
υπολογιστών και STEM, μέχρι την προετοιμασία για εξετάσεις στο τέλος του
ακαδημαϊκού έτους ή για διεθνώς αναγνωρισμένες εξετάσεις. Άλλοι πάροχοι
περιλαμβάνουν κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων και οργανώσεις νεολαίας. Οι πρώτοι
δημιουργήθηκαν αρχικά σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες λειτουργούν και σήμερα σε
αστικές περιοχές, με στόχο την προσωπική, κοινωνική, επαγγελματική, οικονομική
και πολιτιστική ανάπτυξη του ατόμου. Τα χαμηλά δίδακτρα καθιστούν τα διάφορα
μαθήματα ιδιαίτερα προσιτά. Μεταξύ των Οργανισμών Νεολαίας είναι πιο εμφανή
το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, ο ONEK, η Νεολαία για Ανταλλαγές και Κατανόηση
Κύπρου ή η SAR Ναυτίλος. Στο επίπεδο της Εκπαίδευσης υπάρχουν Κρατικά
Ινστιτούτα Επιμόρφωσης με εκτεταμένο πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων Λογιστική, ΤΠΕ και Ελληνικά για ξένους. Και πάλι, τα χαμηλά δίδακτρα
τα καθιστούν ευρέως διαθέσιμα. Η έννοια των ανοικτών σχολείων εφαρμόζεται από
κάποιους δήμους στην Κύπρο για την προώθηση της δια βίου μάθησης. Η
προσβασιμότητα είναι εκτεταμένη με ευέλικτες ώρες και χαμηλές αμοιβές για
μαθήματα.
Στη Βουλγαρία , η πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα οδήγησε στη δημιουργία της
Telerik Software Academy. Εκπαιδεύει παιδιά, φοιτητές και νέους επαγγελματίες για
το ψηφιακό μέλλον. Από την ίδρυσή της το 2010, περισσότεροι από 10.000 φοιτητές
παρακολούθησαν την Ακαδημία που λειτουργεί σε 65 σχολεία σε 15 πόλεις της
χώρας. Η Ακαδημία προσφέρει εκπαίδευση με θέματα όπως η Ανταγωνιστική
Ανάπτυξη, η Ψηφιακή Επιστήμη και η Ανάπτυξη Παιχνιδιών. Η Telerik Alpha
Academy, επίσης μέρος του Telerik, έχει σχεδιαστεί για φοιτητές και νέους
επαγγελματίες. Τα μαθήματα διαρκούν 6 μήνες και αντιστοιχούν σε 440 ώρες
εκπαίδευσης. Λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των μαθημάτων που
κορυφώνονται με ένα τελικό πρόγραμμα, οι μαθητές αποκτούν βασικές δεξιότητες
σε ένα πραγματικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση, αν και διανέμονται στους σπουδαστές πιστοποιητικά και διπλώματα,
αυτά δεν αναγνωρίζονται από το κράτος. Ωστόσο, αναγνωρίζονται από τους
εργοδότες.
Διάφορες μορφές οργανισμών, από συμβουλευτικές εταιρείες, ιδιωτικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα και κέντρα κατάρτισης και σχολεία, παρέχουν μη τυπική
ψηφιακή εκπαίδευση στην Ιταλία . Προσφέρουν διάφορες δραστηριότητες, όπως
εξωσχολικά, συμπληρωματικά μαθήματα σε παραδοσιακά ακαδημαϊκά μαθήματα ή
/ και μαθήματα κατάρτισης. Οι πάροχοι ποικίλουν σε μέγεθος και τοποθεσία και είναι
27

Project No: 2018-3-UK01-KA205-059942

ιδιωτικές οντότητες, πράγμα που σημαίνει ότι η εκπαιδευτική τους προσφορά δεν
είναι δωρεάν. Μερικοί είναι αρκετά μεγάλοι σε μέγεθος έτσι ώστε να λειτουργούν
υπερεθνικά και έχουν ακόμη και φυσικές πανεπιστημιουπόλεις όπως συμβαίνει με
το The Talent Garden. Παρόλο που οι πάροχοι NFL διαδίδονται σε όλη τη χώρα,
βρίσκονται κυρίως στις μεγαλύτερες πόλεις της Ιταλίας και στη Βόρεια περιοχή και
είναι λιγότερο εμφανείς στο Νότο και τα νησιά.
Η Βόρεια Ιρλανδία διαθέτει πολλούς φορείς παροχής μη τυπικής ψηφιακής
εκπαίδευσης, στους οποίους περιλαμβάνονται ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί
και επιχειρηματικά κέντρα, εταιρείες συμβούλων, αλλά και κοινωνικές επιχειρήσεις
και δήμοι τρίτου τομέα. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένα μαθήματα χρειάζονται
πληρωμή, ενώ άλλα είναι δωρεάν, ειδικά από αυτά που χρηματοδοτούνται. Το Young
Enterprise, το Youthlink NI, το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπέλφαστ, το Συμβούλιο
Εθελοντικής Δράσης της Βόρειας Ιρλανδίας, η Εκπαιδευτική Ανάφλεξη και το
Headliners είναι μερικά από αυτά τα παραδείγματα, τα περισσότερα από τα οποία
βρίσκονται στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, το Μπέλφαστ και το Ντέρι.

● Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά χώρα
όσον αφορά τον όγκο και τον τύπο
των παρόχων μη τυπικής μάθησης
● Δύο βασικές προκλήσεις επηρεάζουν
τους παρόχους μη τυπικής μάθησης
● Έλλειψη αναγνωρισμένων προσόντων
● Ανταγωνισμός από παρόχους τυπικής
μάθησης
● Οι πάροχοι του ιδιωτικού τομέα είναι
πολυάριθμοι σε αυτόν τον τομέα σε
αρκετές χώρες της Ευρώπης, όπως η
Βουλγαρία και η Κύπρος
● Δεν υπάρχει τυποποιημένη πηγή /
σημείο πληροφόρησης σχετικά με
τους παρόχους μη τυπικής μάθησης, το
οποίο είναι ένα βασικό ζήτημα που
πρέπει να αντιμετωπιστεί

5.7 Συγκριτική εθνικών στρατηγικών δραστηριοτήτων για νέους
Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία είναι στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΕ για την
πολιτική για τη νεολαία για το 2019-2027, με βάση το ψήφισμα του Συμβουλίου της
26ης Νοεμβρίου 2018 . Η συνεργασία της ΕΕ για τη νεολαία αποσκοπεί στο να
αξιοποιήσει στο έπακρο το δυναμικό της πολιτικής για τη νεολαία. Ενθαρρύνει τη
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συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή και υποστηρίζει επίσης την κοινωνική και
αστική δέσμευση που στοχεύει να εξασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι θα διαθέτουν τα
απαραίτητα μέσα για να συμμετάσχουν στην κοινωνία. Η στρατηγική επικεντρώνεται
σε τρεις βασικούς τομείς δράσης, γύρω από το Engage Connect Empower , (βλ.
Σχήμα 6), ενώ ασχολείται με τη συνδυασμένη εφαρμογή σε διάφορους τομείς. Σε
έναν διάλογο το 2017-2018, στον οποίο συμμετείχαν νέοι από όλη την
Ευρώπη, αναπτύχθηκαν 11 στόχοι της Ευρωπαϊκής Νεολαίας . Οι στόχοι αυτοί
προσδιορίζουν τις διατμηματικές περιοχές που επηρεάζουν τη ζωή των νέων και
επισημαίνουν τις προκλήσεις . Όπως φαίνεται, το έργο Connected Learning
συμβαδίζει με αυτούς τους στόχους, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δηλώσεις Connect
και Empower.

Σχήμα 6: Συμμετοχή, Σύνδεση και ενδυνάμωση των νέων (2019-2027)

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται (με αρκετά κίνητρα όπως η οικονομική στήριξη και η
ανταλλαγή ορθών πρακτικών), με πειράματα (με έρευνες από ομότιμους και δείκτες
αναφοράς), πείθονται (μέσω εκθέσεων προόδου και αξιολογήσεων) και
αναγκάζονται (με οδηγίες) να λαμβάνουν υπόψη πτυχές της πολιτικής της ΕΕ για τη
νεολαία κατά την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών. Ως εκ τούτου, αυτή η έρευνα

29

Project No: 2018-3-UK01-KA205-059942

παρουσιάζει, στις παρακάτω ενότητες, μια αρχική τιμή για την τρέχουσα κατάσταση
των εθνικών πολιτικών μεταξύ των χωρών εταίρων του Connected Learning10.
Στη Σουηδία , η εθνική πολιτική για τη νεολαία υπήρχε από το 1994. Πιο
πρόσφατα, το κύριο μέλημα από το 2015 υπήρξε η βελτίωση των ευκαιριών για τους
νέους να εγκατασταθούν στην εργασία και στην κοινωνία. Οι κατευθυντήριες
γραμμές της κυβέρνησης για την πολιτική για τη νεολαία δεν περιορίζονται μόνο στις
κυβερνητικές αποφάσεις και δράσεις αλλά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις
δημόσιες δραστηριότητες που αφορούν τους νέους. Αυτά δεν είναι υποχρεωτικά για
τους δήμους και τις περιφέρειες / κομητείες, λόγω της εκτεταμένης δημοτικής
αυτονομίας στη Σουηδία. Αυτή η έρευνα έχει εντοπίσει τρεις οργανώσεις που
εκτελούν πολιτικές / στρατηγικές σχετικά με την εργασία των νέων. Ο σουηδικός
οργανισμός για τη νεολαία και την κοινωνία των πολιτών είναι μια κρατική υπηρεσία
που επικεντρώνεται στην πολιτική για την νεολαία και στην πολιτική της κοινωνίας
των πολιτών. Ο οργανισμός συνεργάζεται επίσης με άλλες κρατικές υπηρεσίες σε
σχέση με την πολιτική για τη νεολαία. Τα σημεία ενδιαφέροντος του οργανισμού
περιλαμβάνουν τις συνθήκες διαβίωσης, την εργασία, τη στέγαση, την εκπαίδευση
και τον ελεύθερο χρόνο των νέων (ηλικίας 13 έως 25 ετών) και επίσης τη διευκόλυνση
της εργασίας του εθελοντικού τομέα. Η εθνική υπηρεσία εκπαίδευσης είναι η
κεντρική αρχή για το δημόσιο σχολικό σύστημα. Επίσης φέρουν την ευθύνη
εφαρμογής της στρατηγικής της χώρας όσον αφορά την ψηφιακή ικανότητα. Οι
ευθύνες περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς με
ιδιαίτερη έμφαση σε όσους ασχολούνται με κατηγορίες όπως άτομα με ειδικές
ανάγκες και μετανάστες, έκδοση πιστοποιητικών και ενεργώντας ως βάση γνώσεων
σε σχέση με τις τελευταίες έρευνες στους φορείς παροχής εκπαίδευσης και
υποστήριξης της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το Σουηδικό Συμβούλιο Ανώτατης
Εκπαίδευσης είναι μια κυβερνητική υπηρεσία με διάφορες ευθύνες στον τομέα της
εκπαίδευσης.
Στη Γερμανία, το επίσημο έγγραφο που αφορά τις ανάγκες ή / και τα δικαιώματα των
νέων και τα θέματα νεολαίας είναι ο Κοινωνικός Κώδικας, βιβλίο VIII - Υπηρεσίες
παιδιών και νέων [ Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe, SGB
VIII] . Είναι ένας ομοσπονδιακός νόμος. Ονομάζεται επίσης νόμος για τις υπηρεσίες
παιδιών και νέων (Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)). Τέθηκε σε ισχύ τον
Ιανουάριο του 1991 (στα νεοσυσταθέντα γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια τον
Οκτώβριο του 1990). Κάθε ομοσπονδιακό κράτος (Bundesland) έχει μια πράξη
εφαρμογής σχετικά με τον νόμο για τις υπηρεσίες παιδιών και
νέων . Συνεπώς, η χάραξη πολιτικής για τη νεολαία λαμβάνει χώρα σε διάφορα
επίπεδα. Σε εθνικό επίπεδο (Bund), υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ομοσπονδιακού
Υπουργείου Οικογενειακών Υποθέσεων, Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νεολαίας
( Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, BMFSFJ ). Το
Υπουργείο είναι υπεύθυνο για την ενθάρρυνση και υποστήριξη των δραστηριοτήτων
πολιτικής για τη νεολαία (και για την προστασία των παιδιών και των νέων) σε
10

Πολιτική της ΕΕ για τη νεολαία. Διαθέσιμο στο
https://www.researchgate.net/publication/50894471_EU_Youth_Policy_A_Waterfall_of_Softness
[πρόσβαση στις 27 Φεβρουαρίου 2020].
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περιπτώσεις που έχει υπερεθνική σημασία και δεν μπορεί να ενθαρρυνθεί και να
υποστηριχθεί μόνο από ένα κράτος της ομοσπονδίας. Η συνεργασία μεταξύ
δημόσιων και μη κρατικών φορέων και οργανισμών καθορίζεται από την αρχή της
επικουρικότητας. Αυτή η αρχή λέει ότι μια κεντρική αρχή εκτελεί μόνο τα καθήκοντα
που δεν μπορούν να εκτελεστούν από ένα άτομο, μια ομάδα ή έναν οργανισμό σε
ένα πιο τοπικό επίπεδο. Μια κοινή στρατηγική για τη νεολαία της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης αναπτύχθηκε και εισήχθη το Δεκέμβριο του 2019 . Στόχος είναι η
συμμετοχή των νέων σε όλες τις αποφάσεις που τους αφορούν. Με αυτόν τον τρόπο
θα τους προσφέρονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για να αντιμετωπίσουν τις
προκλήσεις αυτής της ανεξάρτητης φάσης της ζωής που ονομάζεται νεολαία. Η
στρατηγική για τη νεολαία βασίζεται στη «νέα πολιτική για τη νεολαία» που έχει
επιδιώξει το Υπουργείο για την οικογένεια, τους ηλικιωμένους, τις γυναίκες και την
νεολαία ( Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend , BMFSFJ) για
μερικά χρόνια. Έτσι, καθιστά ορατά τα κοινά συμφέροντα εκατομμυρίων νέων και
ενηλίκων μεταξύ 12 και 27 ετών. Ως εκ τούτου, στη Γερμανία τόσο το ομοσπονδιακό
κράτος όσο και κάθε μεμονωμένο κρατίδιο, Länder, σε επίπεδο υπουργείου,
συμμετέχουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών στρατηγικών. Το
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας, αν και η Ψηφιακή Στρατηγική
τους 2025, έχει ως στόχο την εισαγωγή ψηφιακών μαθημάτων σε όλα τα σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ομοίως, το TMBJS (Υπουργείο
Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της Θουριγγίας) επιδιώκει επίσης να αναπτύξει
την εκπαιδευτική υποδομή σε περίπου 850 κρατικά σχολεία για να επιτρέψει σε κάθε
σπουδαστή να αποκτήσει πρόσβαση στη μάθηση με τη βοήθεια μέσων και
τεχνολογίας. Η αλλαγή του προγράμματος σπουδών σε συνδυασμό με τη σχετική
κατάρτιση των εκπαιδευτικών και την τροποποίηση των σχολικών πυλών είναι όλα
μέρος αυτής της στρατηγικής. Το ομοσπονδιακό κράτος υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εξοπλισμού
δικτύου και πληροφορικής μέσω επιχορηγήσεων.
Η πολιτική για τη νεολαία έχει γίνει ένα βασικό στοιχείο ενδιαφέροντος και εργασίας
για την Κυπριακή Δημοκρατία . Η κυβέρνηση δίνει προσοχή στην πολιτική για τη
νεολαία και στη διαβούλευση με τη νεολαία σε θέματα νεολαίας, τροφοδοτώντας τις
προτεραιότητες στην ατζέντα των κρατικών αξιωματούχων. Προηγουμένως, η μόνη
πολιτική που επικεντρωνόταν στη νεολαία ήταν το εθνικό σχέδιο δράσης για την
απασχόληση των νέων. Οι υπόλοιπες πολιτικές στοχεύουν ολόκληρο τον πληθυσμό
(και συνεπώς τους νέους). Ωστόσο, η ανάπτυξη μιας συνολικής Εθνικής
Στρατηγικής για τη Νεολαία το 2016-2017 αποτελεί ορόσημο στον τομέα που
υποδηλώνει τη σημασία που δίνουν οι δημόσιοι φορείς για την πολιτική για τη
νεολαία. Η εθνική στρατηγική για τη νεολαία καλύπτει 8 πεδία, παρόμοια με τη
στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία. Παρόλο που εξακολουθεί να είναι ένα μάλλον
απομονωμένο έγγραφο, το οποίο περιγράφει τα κύρια στοιχεία άλλων υφιστάμενων
εθνικών πολιτικών που στοχεύουν στη νεολαία, ορίζει τις προτεραιότητες για κάθε
θέμα που θα πρέπει να εφαρμοστούν από άλλες αρχές για τα επόμενα χρόνια. Η
Εθνική Στρατηγική Νεολαίας της Κύπρου απευθύνεται σε άτομα ηλικίας μεταξύ 14
και 35 ετών και οι οκτώ κύριοι τομείς περιλαμβάνουν την εκπαίδευση και την
κατάρτιση, την υγεία και την ευημερία, τη συμμετοχή, τις εθελοντικές
δραστηριότητες, την κοινωνική ένταξη, τη νεολαία και τον κόσμο και τη
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δημιουργικότητα και τον πολιτισμό. Ορισμένα από αυτά αναγνωρίζονται επίσης ως
το επίκεντρο της σουηδικής υπηρεσίας για τη νεολαία και την κοινωνία των
πολιτών. Αυτές οι πολιτικές για τη νεολαία λειτουργούν σε συνδυασμό με την
ψηφιακή στρατηγική της χώρας μέσω τομέων όπως η εκπαίδευση και η κατάρτιση
και η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα.
Στη Βουλγαρία , το εθνικό έγγραφο στρατηγικής για τη νεολαία που εγκρίθηκε το
2010 καλύπτει την επόμενη δεκαετία. Τροποποιήθηκε το 2014 και αποσκοπεί στην
προώθηση της οικονομικής δραστηριότητας και της επαγγελματικής εξέλιξης των
νέων, στη βελτίωση της πρόσβασης στην πληροφόρηση, στην εθελοντική ανάπτυξη
των νέων και στην ανάπτυξη των νέων σε αγροτικές περιοχές. Όσον αφορά τις
ψηφιακές πτυχές, η στρατηγική έχει επίσης ως στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των
νέων στο Διαδίκτυο, τη βελτίωση της πρόσβασής τους στο ηλεκτρονικό περιεχόμενο
των δημόσιων βιβλιοθηκών, την προώθηση των μορφών μη τυπικής μάθησης και την
ψηφιακή ένταξη των νέων που ζουν σε μικρές και αγροτικές περιοχές.
Στην Ιταλία , οι πολιτικές για τη νεολαία είναι σχετικά νέες σε σύγκριση με άλλους
τομείς των δημόσιων πολιτικών. Η πρώτη νομική αναφορά για τους "νέους"
περιλαμβάνεται στο άρθρο. 31 του Συντάγματος « Η Δημοκρατία προστατεύει τις
μητέρες, τα παιδιά και τους νέους υιοθετώντας τις απαραίτητες διατάξεις. "Οι
πολιτικές για τη νεολαία βασίζονται στην αρχή της ταυτόχρονης δικαιοδοσίας μεταξύ
κράτους και περιφερειών και στην αρχή της επικουρικότητας με την ενεργό
συμμετοχή του τρίτου τομέα και των οργανώσεων νέων.

●

Η χάραξη πολιτικής για τη νεολαία πραγματοποιείται σε διάφορα
επίπεδα.
●
Σε κεντρικό επίπεδο, είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Πολιτικών για
τη Νεολαία και της Πολιτικής Υπηρεσίας της Προεδρίας του Υπουργικού
Συμβουλίου. Το Τμήμα ασχολείται με την προώθηση των πολιτικών για τη
νεολαία και διαχειρίζεται το εθνικό πρόγραμμα πολιτικών υπηρεσιών.
●
Σε περιφερειακό επίπεδο, οι Περιφέρειες και οι αυτόνομες επαρχίες
θεσπίζουν νόμους για τη νεολαία.
Το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας σχεδίασε και ξεκίνησε τις 35 δράσεις στο
Εθνικό Σχέδιο, προκειμένου να εισαγάγει ψηφιακά στοιχεία στα σχολεία. Οι
ψηφιακές τεχνολογίες και συσκευές στοχεύουν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς
να διδάξουν καινοτόμα, με τους μαθητές να συγκεντρώνουν τη γνώση με ενεργό και
δημιουργικό τρόπο. Το σχέδιο αυτό ευθυγραμμίζεται με τη συνολική ψηφιακή
στρατηγική της χώρας. Παρόλα αυτά, το σχέδιο δεν περιλαμβάνει εκπαίδευση για
τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου, οι οποίοι στη συνέχεια
στερούνται τις ψηφιακές δεξιότητες για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις
στρατηγικές. Το ζήτημα αυτό συνδέεται με την έλλειψη γρήγορης σύνδεσης στο
Διαδίκτυο ή την έλλειψη σε πολλές αίθουσες διδασκαλίας με τις διαφορές μεταξύ
των διαφόρων περιοχών της χώρας.
Το πλαίσιο της πολιτικής για τη νεολαία της Βόρειας Ιρλανδίας πρέπει να
περιλαμβάνει την εξέταση της αποκέντρωσης, κατά την οποία ορισμένα θέματα
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«δεσμεύονται» από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στο Westminster, ενώ
άλλα «έχουν ανατεθεί» στη Συνέλευση της Βόρειας Ιρλανδίας. Τα περισσότερα
ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτική για τη νεολαία έχουν ανατεθεί. Οι εθνικές
στρατηγικές για τη νεολαία προέρχονται από το Υπουργείο Παιδείας (DoE), το οποίο
έχει τη γενική ευθύνη για την Υπηρεσία Νέων. Το Τμήμα διαθέτει πόρους και
κεφάλαια στις υπηρεσίες νεολαίας (τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το
2013/2014 - πόροι 33 εκατομμυρίων λιρών και κεφάλαιο 5 εκατομμυρίων λιρών
Αγγλίας). Η χρηματοδότηση στη συνέχεια διανέμεται, σε ετήσια βάση, μέσω έξι
διαφορετικών συστημάτων χρηματοδότησης, ένα σε κάθε Συμβούλιο Εκπαίδευσης
και Βιβλιοθήκης ( ELB) και ένα στο Συμβούλιο Νεολαίας, το καθένα από τα οποία
λειτουργεί ανεξάρτητα από το άλλο. Το Συμβούλιο Νεολαίας της Βορείου Ιρλανδίας
(YCNI) λειτουργεί παραπλήσιος οργανισμός με το DoE , και ο ρόλος του περιλαμβάνει
συμβουλές για τα DoE και άλλους φορείς σε σχέση με την ανάπτυξη και την παροχή
εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Νεολαίας, τον συντονισμό και την αποτελεσματική
χρήση των πόρων της Υπηρεσίας Νέων. Όσον αφορά τις ψηφιακές ικανότητες, το
Συμβούλιο για το πρόγραμμα σπουδών, τις εξετάσεις και τις αξιολογήσεις (CCEA)
διαδραματίζει βασικό ρόλο στην εισαγωγή πρωτοβουλιών για ψηφιακές δεξιότητες,
όπως η αναθεώρηση των προσόντων του επιπέδου Α και του GCSE, καθώς και σε
εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα Digital Northern
Ireland 2020 ξεκίνησε από την Invest NI μετά από διαβούλευση με διάφορους
παράγοντες που επικεντρώνονται κυρίως στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των
άμεσων ξένων επενδύσεων. Σε τοπικό επίπεδο και με την υποστήριξη της
πρωτοβουλίας Young Enterprise NI (YENI) υπήρχαν πρωτοβουλίες όπως αυτές της
Armagh City ή του Banbridge και του Craigavon Borough Council, οι οποίες
δρομολόγησαν ψηφιακή νεολαία (σχολική ηλικία), ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο να
ενθαρρύνει και να καλλιεργεί έναν πολιτισμό ψηφιακής επιχείρησης για πάνω από
500 μαθητές από 12 δευτεροβάθμια σχολεία.
Τέλος, ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις απαντήσεις των ερωτηθέντων φορέων παροχής
εκπαίδευσης που δηλώνουν ότι γνωρίζουν τις εθνικές στρατηγικές στη χώρα
τους. Ενώ η συνολική ευαισθητοποίηση θεωρείται υψηλή, αξίζει να σημειωθεί ότι οι
Σουηδοί ερωτηθέντες έχουν πλήρη επίγνωση, ενώ στο άλλο άκρο του συνεχούς
γερμανικού παρόχου έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα συνειδητοποίησης.

Πίνακας 2: Ενημέρωση για την εθνική στρατηγικής για τη νεολαία σε κάθε χώρα
(Ειδικά όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες (εκπαιδευτικοί
φορείς))
NI
Κύπρος Γερμανία Ιταλία Βουλγαρία Σουηδία
(η = (η = 72) (η = 8)
(η = 34) (η = 26)
(η = 25)
11)

Συνολικά
(η = 176)
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Ναί
Οχι

5
(45%)
6
(55%)

56
(78%)
16
(22%)

3 (37,5%) 18
5 (62,5%) (53%)
16
(47%)

16 (62%)
10 (38%)

25 (100%) 123 (70%)
53 (30%)

● Το προτεινόμενο Σχέδιο Συνδεδεμένης
Μάθησης ανταποκρίνεται στις
προσκλήσεις για εμπλοκή, σύνδεση και
ενδυνάμωση όπως τονίζεται στη
Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία
● Οι εθνικές στρατηγικές για τη νεολαία
υπάρχουν σε διάφορες μορφές,
συμπεριλαμβανομένων τίτλων σε όλες
τις χώρες της ΕΕ
● Υπάρχουν ποικίλα επίπεδα
συνειδητοποίησης της πολιτικής της ΕΕ
που επισημαίνουν την ανάγκη
ευρύτερης διάδοσης του θέματος αυτού
5.8 Σύγκριση των Περιθωριοποιημένων Κοινοτήτων στη Μάθηση
Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι καθολικό. Ωστόσο, οι χώρες αντιμετωπίζουν
προκλήσεις στο να εγγυηθούν ίσες ευκαιρίες για όλους στην πρόσβαση στην
εκπαίδευση και στα εκπαιδευτικά συστήματα. Οι περιθωριοποιημένες ομάδες συχνά
μένουν πίσω από τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές, στερώντας σε πολλούς
ανθρώπους το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση. Σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης,
υπάρχουν και ορισμένες προκλήσεις που σχετίζονται με την ένταξη.

Πίνακας 3: Προφίλ νέων
NI
(η =
25)

Κύπρος
(η = 26)

Γερμανία
(η = 10)

Ιταλία
(η =
46)

Βουλγαρία
(η = 50)

Σουηδία
(η = 25)

Συνολικά
(η = 182)
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Ηλικία
Μέση τιμή
Διάμεσος

20yrs
18yrs

23yrs
22yrs

25yrs
25yrs

24yrs
23yrs

25yrs
24yrs

21yrs
21yrs

23yrs
-

12
(48%)
12
(48%)
1 (4%)

14
(54%)
12
(46%)
-

7 (70%)
3 (30%
-

16
(35%)
26
(57%)
4 (8%)

27 (54%)
23 (46%)
-

9 (36%)
16 (64%)
-

85 (47%)
92 (51%)
3 (2%)

9
(36%)
16
(64%)

3 (12%)
23
(88%)

5 (50%)
5 (50%)

14
(30%)
32
(70%)

14 (29%)
35 (71%)

5 (20%)
20 (80%)

49 (27%)
131
(73%)

Γένος
Αρσενικός
Θηλυκός
Δεν αναφέρεται

Περιθωριοποιημέν
ο υπόβαθρο
Ναι
Οχι

Οι νέοι από το περιθωριοποιημένο υπόβαθρο συχνά κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν
την εκπαίδευση νωρίς, έχοντας χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και λιγότερη
πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες μη-τυπικής μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί
πάροχοι που ερωτήθηκαν στα πλαίσια αυτής της μελέτης, βλ. Πίνακα 2, δείχνουν ότι
η πλειοψηφία των μαθητών τους δεν θεωρείται ότι προέρχονται από
περιθωριοποιημένη ομάδα. Παρ’ όλα αυτά, 27% θεωρήθηκαν ως τέτοιοι και αξίζει να
εξεταστούν εδώ.
Η Σουηδία έχει εντοπίσει κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένους
και άτομα που γεννήθηκαν εκτός Σουηδίας. Αυτές οι κατηγορίες είναι λιγότερο
ψηφιακά εμπλεκόμενες και έχουν χαμηλές ψηφιακές ικανότητες. Το 2016, το 62%
των ατόμων ηλικίας 75-85 ετών είχε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, αλλά μόνο το 35% ήταν
ενεργοί χρήστες. Η ηλικιακή ομάδα ηλικίας 65 - 75 ετών έχει χαμηλή ψηφιακή
ικανότητα και οι γυναίκες είναι λιγότερο ψηφιακά εμπλεκόμενες και ψηφιακά ικανές
από τους αντίστοιχους άνδρες. Παρέχεται στήριξη από την κυβέρνηση μέσω των
δημόσιων βιβλιοθηκών της Σουηδίας. Μεταξύ των ετών 2018 - 2020, οι δημόσιες
βιβλιοθήκες είχαν την αποστολή να συντονίζουν σε εθνικό επίπεδο και να
χρηματοδοτούν και να επενδύουν στις περιφερειακές βιβλιοθήκες ως κόμβους
ικανότητας και ανάπτυξης, με τους δημόσιους βιβλιοθηκονόμους να εκπαιδεύονται
για τη διαδικασία. Μια άλλη κοινότητα που αισθάνεται περιθωριοποιημένη είναι οι
νέοι που ζουν σε μη αστικές περιοχές, καθώς ισχυρίζονται ότι έχουν λιγότερη
πρόσβαση στους πόρους.
Στη Γερμανία , οι περιθωριοποιημένες κοινότητες περιλαμβάνουν τους άνεργους, τις
ανύπαντρες μητέρες, τους μετανάστες και τις εθνικές μειονότητες. Οι βασικοί λόγοι
περιλαμβάνουν την έλλειψη πολιτικών δικαιωμάτων σε συνδυασμό με κοινωνική και
πολιτισμική περιθωριοποίηση. Η περιθωριοποίηση στις πόλεις συμβαίνει λόγω του
χωρικού διαχωρισμού, καθώς οι περιθωριοποιημένες κοινότητες τείνουν να
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συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες γειτονιές. Στις πόλεις, υπάρχουν λιγότερες
ευκαιρίες απασχόλησης για τους ανειδίκευτους εργαζόμενους και λιγότεροι φόροι
μεταφράζονται σε λιγότερα κοινωνικά οφέλη. Η ανισότητα στην πρόσβαση στην
κατοικία οδηγεί σε ομοιογενείς συνοικίες με ελάχιστο κοινωνικό μείγμα. Το
επίκεντρο είναι η ενσωμάτωση και η ένταξη των εκπαιδευομένων από δύο
κατηγορίες: άτομα με αναπηρία και μετανάστες. Ωστόσο, το παραδοσιακό γερμανικό
εκπαιδευτικό σύστημα δεν επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση των εκπαιδευόμενων
με αναπηρίες και των μη αναπήρων και υπάρχει έλλειψη εκπαιδευμένων
εκπαιδευτικών. Το ζήτημα συνεχίζεται καθώς το τρέχον σύστημα δεν είναι
επιτυχές. Η Γερμανία αντιμετωπίζει επίσης την αύξηση του αριθμού των προσφύγων,
ιδίως μετά το 2008, πράγμα που σημαίνει οι προπαρασκευαστικές τάξεις για τα
παιδιά που δεν γνωρίζουν γερμανικά είναι απαραίτητες.
Η Κύπρος ανέφερε δύο κύριες κατηγορίες: άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας ή
αναπηρίες και αιτούντες ασύλου. Από το συνολικό πληθυσμό των ατόμων ηλικίας 16
έως 64 ετών, το 12,2% έχει είτε χρόνια προβλήματα υγείας είτε κάποια αναπηρία. Το
κράτος παρέχει στήριξη σε αυτούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης μέσω ειδικών σχολείων, αν και τα τελευταία είκοσι χρόνια η τάση είναι
να εντάξουν αυτούς τους φοιτητές σε κανονικά σχολεία. Ωστόσο, αυτή η κίνηση
αφήνει τα ειδικά σχολεία να διαδραματίσουν ρόλο στην παροχή υπηρεσιών παρά
στην εκπαίδευση. Στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπάρχουν διάφορες
διευκολύνσεις με στόχο να διευκολυνθεί η είσοδος σε κρατικά πανεπιστήμια. Το 6%
όλων των θέσεων για τα κρατικά πανεπιστήμια προορίζεται για άτομα με σοβαρά
προβλήματα υγείας και άλλα θέματα. Υπάρχουν επίσης Εκπαιδευτικά Κέντρα
Ενηλίκων που παρέχουν δωρεάν μαθήματα για άτομα με αναπηρίες άνω του
75%. Όσον αφορά τους αιτούντες ασύλου, το 18,8% των μεταναστών είναι ηλικίας
15-29 ετών. Σύμφωνα με το νόμο περί προσφύγων, τα παιδιά μπορούν να εγγραφούν
στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση εντός τριών μηνών από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
αναγνωρίζει τις δυσκολίες που δημιουργούν οι γλωσσικοί φραγμοί και οργανώνει
μεταβατικά μαθήματα για άτομα που δεν μιλούν Ελληνικά με επιπλέον ώρες
ελληνικής γλώσσας. Αυτό γίνεται σε συγκεκριμένα δημόσια σχολεία. Ο εθελοντικός
τομέας συμμετέχει επίσης σε ΜΚΟ, όπως το Κυπριακό Συμβούλιο Προσφύγων
(CyRC). Το HelpRefugeesWork είναι μια δωρεάν, ηλεκτρονική πλατφόρμα που
στοχεύει στην αντιστοίχιση προσφύγων με επιχειρήσεις, εργοδότες και παρόχους
κατάρτισης.
Στη Βουλγαρία , οι περιθωριοποιημένες κοινότητες είναι οι φτωχοί και τα άτομα με
ειδικές ανάγκες. Το 2018, το 38,9% βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού, ενώ το 63,7% των ατόμων με ειδικές ανάγκες διατρέχουν τους ίδιους
κινδύνους. Η κυβέρνηση έχει αναπτύξει μια εθνική στρατηγική για τη μείωση της
φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη
στήριξη της σχολικής φοίτησης για μαθητές από ευάλωτες ομάδες, που ζουν σε
απομακρυσμένες περιοχές και από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Οι κύριες
προκλήσεις για τις ευάλωτες ομάδες ήταν η πρόσβαση σε πληροφορίες και
επικοινωνία. Υπάρχει ένα πρόσθετο Πρόγραμμα για την Ισότητα Ευκαιριών και την
Συμπερίληψη Παιδιών και Φοιτητών από Ευάλωτες Ομάδες. Προωθεί την ισότιμη
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πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που διατρέχουν κίνδυνο και παρέχει πρόσθετη υποστήριξη για την
προσωπική ανάπτυξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Η Ιταλία φιλοξενεί αρκετές διαφορετικές εθνικές ομάδες. Οι κύριες
περιθωριοποιημένες κοινότητες είναι οι Ρομά και οι μετανάστες. Οι Ρομά αποτελούν
τη μεγαλύτερη εθνική μειονότητα στην Ιταλία που αποτελείται από 120.000 έως
180.000 άτομα. Η πλειοψηφία δεν έχει ιταλική υπηκοότητα και ζει σε ανεπίσημους
οικισμούς χωρίς πρόσβαση σε βασικές εγκαταστάσεις ή υγειονομική
περίθαλψη. Είναι ο τρίτος τομέας μέσω των ΜΚΟ που βοηθούν τους Ρομά, μεταξύ
άλλων και με την εκπαίδευση. Τα μαθήματα γλωσσών γίνονται τόσο για τους νέους
όσο και για τους ενήλικες και προτιμάται η πρακτική εκπαίδευση. Η άλλη
περιθωριοποιημένη κατηγορία, οι μετανάστες και οι αλλοδαποί, βοηθούνται επίσης
μέσω των ΜΚΟ και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, θρησκευτικών και μη. Η
υποστήριξη είναι ελάχιστη και το κράτος, παρά τους νόμους του, είναι κάπως
δυσμενές έναντι αυτών των ομάδων. Η άνοδος των λαϊκιστικών και ακροδεξιών
κομμάτων και κινήτρων εμποδίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης.
Η Βόρεια Ιρλανδία χωρίζεται λόγω της ιστορίας της. Είναι η λιγότερο εθνικά
διαφοροποιημένη περιοχή στο Ηνωμένο Βασίλειο και το κύριο ζήτημα αφορά τον
τρόπο με τον οποίο ο πληθυσμός βλέπει τον εαυτό του: είτε Βρετανός είτε
Ιρλανδός. Οι μειονότητες στη Βόρειο Ιρλανδία, αν και πολύ λίγοι, περιλαμβάνουν
Ασιάτες, Μαύρους, Μικτούς και Ταξιδιώτες (Travellers). Το κράτος προστατεύει την
κοινότητα των Ταξιδιωτών από τις διακρίσεις μέσω της νομοθεσίας για τις φυλετικές
σχέσεις. Στην πραγματικότητα, είναι η μόνη ομάδα που προστατεύεται από τη
νομοθεσία. Ο δημόσιος τομέας και οι εθελοντικές υπηρεσίες δημιούργησαν ένα
φόρουμ διεθνούς εμβέλειας, το φόρουμ των ταξιδιωτών. Υπάρχει αναφερθείσα
άνοδος των ρατσιστικών περιστατικών στη Βόρεια Ιρλανδία με μικρή δίωξη. Τα
εμπόδια για κοινωνική ενσωμάτωση εντοπίστηκαν σε τομείς όπως η απασχόληση, η
εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη ή η στέγαση. Η στρατηγική για τη φυλετική
ισότητα για την Βόρεια Ιρλανδία 2015-2025 αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτού του
ζητήματος. Το επίκεντρο είναι κυρίως οι δύο κοινότητες Βρετανίας / Ιρλανδίας και οι
προσπάθειες για την αποτροπή της προσκόλλησης σε ομάδες. Υπάρχουν λίγα
προγράμματα για τους Ταξιδιώτες, αν και αντιπροσωπεύουν την ιστορική μειονότητα
στη Βόρεια Ιρλανδία. Ομοίως, υπάρχει μικρή υποστήριξη για τις άλλες εθνικές
ομάδες και τους μετανάστες.

Σχήμα 7: Συγκριτικό διάγραμμα των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στις χώρες
εταίρους
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● Μόλις πάνω από το ένα τέταρτο του
πληθυσμού των νέων ανθρώπων
χαρακτηρίστηκε περιθωριοποιημένο
● Εντός και μεταξύ των χωρών της
Ευρώπης υπάρχει διαφορά στα
επίπεδα υποστήριξης για
περιθωριοποιημένες κοινότητες, από
κυβερνητική έως του κοινωνικού και
του τρίτου τομέα
● Υπάρχουν διάφοροι τύποι
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (αυτό
έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια)
Χρόνια θέματα υγείας
Αναπηρία
Αιτούντες ασύλου
Ηλικία
Άποροι
Που μένουν στην επαρχία
Άνεργοι
Ανύπαντρες μητέρες
Εθνικές μειονότητες
Μετανάστες

5.9 Διαπίστευση / επικύρωση στις χώρες εταίρους
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Η τυπική μάθηση αναφέρεται σε αυτό που συμβαίνει στο σύστημα εκπαίδευσης και
κατάρτισης μιας χώρας. Είναι επίσημο, οργανωμένο, οργανωμένο από δημόσιους
οργανισμούς ή αναγνωρισμένους ιδιωτικούς οργανισμούς και έχει αποτελέσματα με
επίσημη πιστοποίηση και επίσημο επίπεδο αναγνώρισης που αναγνωρίζεται από τις
αρμόδιες εθνικές εκπαιδευτικές αρχές. Η διαδικασία αναγνώρισης είναι γνωστή
ως διαπίστευση.
Η τυπική εκπαίδευση συνήθως οργανώνεται ως εκπαίδευση πλήρους φοίτησης και
οργανώνεται ως μια συνεχής διαδικασία με καθορισμένα στάδια. Η τυπική
εκπαίδευση περιλαμβάνει πρωτοβάθμια, κατώτερη και ανώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, τριτοβάθμια και πανεπιστημιακή εκπαίδευση που καταλήγουν στην
απόκτηση πτυχίου ή επαγγελματικού τίτλου ή διπλώματος ή αναγνωρισμένης
πιστοποίησης, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.
Παρ 'όλα αυτά, υπάρχει ανάγκη για ένα μηχανισμό γεφύρωσης μεταξύ
διαπιστευμένων προσόντων που αποκτήθηκαν σε διαφορετικά ευρωπαϊκά έθνη. Το
ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF)11, είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό
πλαίσιο αναφοράς, σκοπός του οποίου είναι να καταστούν τα προσόντα περισσότερο
ευανάγνωστα και κατανοητά σε διάφορες χώρες και συστήματα. Καλύπτοντας τα
προσόντα σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα υποσυστήματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης, το ΕΠΕΠ παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των προσόντων των 39
ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν επί του παρόντος στην υλοποίησή του (βλ.
σχήμα
7
πιο
πάνω). Τα
έθνη-εταίροι
που
συμμετέχουν
στο
ConnectedLearning συμμετέχουν όλοι στο ΕΠΕΠ.
Σχήμα 8: Δέκα χρόνια του ΕΠΕΠ

11

Περιγραφή διαθέσιμη στο https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
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Η δια βίου μάθηση είναι μια βασική οδός για την προσωπική ανάπτυξη και η
αναγνώριση αυτής της μάθησης μπορεί να δώσει μεγαλύτερη αξία στα επιτεύγματα
των νέων και στις πιθανές συνεισφορές τους στην κοινωνία. Παρά ταύτα, η επιρροή
των παραδοσιακών μορφών εκπαίδευσης παραμένει ισχυρή, με την άτυπη και μη
τυπική μάθηση συχνά να αγνοούντα και να υποτιμούνται. Η σύσταση του
Συμβουλίου του 2012 σχετικά με την επικύρωση της άτυπης και μη τυπικής μάθησης
αναγνωρίζει αυτή τη σύγκρουση και επιδίωξε να προωθήσει μια πιο συστηματική
προσέγγιση της «επικύρωσης», να αυξήσει την προβολή και την αξία της μάθησης
που λαμβάνει χώρα εκτός των επίσημων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Ωστόσο, η αναγνώριση και η επικύρωση της μη τυπικής μάθησης παραμένει ως
βασική ευρωπαϊκή πρόκληση πολιτικής και είναι ανάγκη να δημιουργηθούν
συστήματα που θα επιτρέπουν στα άτομα να εντοπίζουν, να τεκμηριώνουν, να
αξιολογούν και να πιστοποιούν την μη τυπική μάθηση για να στηρίξουν την
επαγγελματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη. Πράγματι, αυτό είναι κεντρικό στοιχείο
του σχεδίου Connected Learning .
Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά είδη αναγνώρισης:
● Η τυπική αναγνώριση σημαίνει την «επικύρωση» των μαθησιακών
αποτελεσμάτων και την «πιστοποίηση» μιας μαθησιακής διαδικασίας ή /
και αυτών των αποτελεσμάτων με την έκδοση πιστοποιητικών ή
διπλωμάτων που αναγνωρίζουν επίσημα τα επιτεύγματα ενός ατόμου
● Πολιτική αναγνώριση σημαίνει την αναγνώριση της μη τυπικής
εκπαίδευσης στη νομοθεσία και / ή τη συμπερίληψη της μη τυπικής
μάθησης / εκπαίδευσης στις πολιτικές στρατηγικές και τη συμμετοχή των
παρόχων μη τυπικής μάθησης σε αυτές τις στρατηγικές
● Η κοινωνική αναγνώριση σημαίνει ότι οι κοινωνικοί παράγοντες, για
παράδειγμα, οι εργοδότες, αναγνωρίζουν την αξία των δεξιοτήτων που
αποκτώνται σε ανεπίσημες ρυθμίσεις και το έργο που γίνεται σε αυτές
τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των οργανισμών
που παρέχουν αυτές τις εργασίες
● Η αυτογνωσία σημαίνει την εκτίμηση από το άτομο των μαθησιακών
αποτελεσμάτων και την ικανότητα χρήσης αυτών των μαθησιακών
αποτελεσμάτων σε άλλους τομείς.

Ενώ η αναγνώριση της τυπικής μάθησης επικεντρώνεται σε βαθμούς, εξετάσεις,
διπλώματα και πιστοποιητικά, είναι τα όργανα αυτά κατάλληλα για την αναγνώριση,
επικύρωση και διαπίστευση της άτυπης μάθησης;12 Στην πραγματικότητα θα
μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η αναγνώριση της άτυπης μάθησης σημαίνει την
ανάπτυξη σε κάτι που μοιάζει με την μη-τυπική αναγνώριση της ίδιας της άτυπης
μάθησης;
Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων γύρω από την αναγνώριση της μη-τυπικής
μάθησης, το Mozilla και το Ίδρυμα MacArthur ξεκίνησαν το έργο Open Badges –
Ανοικτά Διακριτικά (2011). Ο στόχος ήταν να παρασχεθεί ένα ψηφιακό διακριτικό, το
12

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/open-badges-recognising-informal-learning
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οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε για να διεκδικήσει την
αναγνώριση των επιτευγμάτων μάθησης και να πάρει διαπιστευτήριο γι' αυτό. Πέρα
από τα επιτεύγματα της μάθησης, τα ανοιχτά διακριτικά είναι απλά αντικείμενα που
αποτελούνται από μια εικόνα με ενσωματωμένα (meta) δεδομένα, και συγκεκριμένα:
● Ποιος είναι ο παραλήπτης αυτού του διακριτικού
● Ποιος είναι ο εκδότης του εν λόγω διακριτικού
● Ποια είναι τα κριτήρια για την απόκτηση αυτού του διακριτικού
● Ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα κριτήρια
● Ποιοι είναι οι υποστηρικτές του διακριτικού - η έγκριση είναι ένας

τρόπος για να αυξηθεί η φήμη του ατόμου
Ο συνδυασμός αυτών των μεταδεδομένων αποτελεί επαληθεύσιμη αξίωση, δηλ. ένα
επίτευγμα που μπορεί να διεκδικηθεί από τον παραλήπτη ενός διακριτικού και η
αυθεντικότητα / ακεραιότητα του μπορεί να επαληθευτεί από όλους εκείνους που
βλέπουν αυτό το σήμα.

Σχήμα 9: Πώς λειτουργούν τα Ανοιχτά Διακριτικά13

Τα ανοιχτά εμβλήματα, χάρη στην τεχνική τους απλότητα και τη διεθνή τυποποίηση,
προσφέρουν ένα πολύ χαμηλό όριο πρόσβασης στην καθολική αναγνώριση της
μάθησης. Η απλότητα τους είναι επίσης ένα πλεονέκτημα για τη διαχείριση της
πολυπλοκότητας των συστημάτων αναγνώρισης, επίσημων και μη. Η κύρια
πρόκληση με τα Open Badges δεν είναι τεχνική, αλλά η νοοτροπία αυτών που τα
χρησιμοποιούν: τα ανοικτά εμβλήματα στην εκπαίδευση μπορούν να
παραλληλιστούν ως το αντίστοιχο των Lego ™ στην μηχανική: μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία νέων σχεδίων ή για την αντιγραφή υπαρχόντων
σχεδίων. Το σύστημα των Ανοικτών Διακριτικών έχει πολλές δυνατότητες, όμως η
13

https://openbadges.coerll.utexas.edu
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ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων μπορεί να είναι διαφορετική σε διεθνές
επίπεδο. Στο Connected Learning θα χρησιμοποιηθούν τα Open Badges και οι
δραστηριότητες προώθησης και διάδοσης του έργου θα χρησιμεύσουν για την
οικοδόμηση αυτής της ευαισθητοποίησης.
Οι ακόλουθες ενότητες παρουσιάζουν την τρέχουσα κατάσταση μεταξύ των εθνικών
εταίρων, την επαναπιστοποίηση και την επικύρωση τόσο της τυπικής όσο και της μη
τυπικής μάθησης:
Στη Σουηδία , η διαπίστευση είναι αρκετά προχωρημένη, με επίσημες και άτυπες
σπουδές που φέρουν διαπιστεύσεις. Η διαπίστευση για τη μη τυπική ψηφιακή
μάθηση
λαμβάνει διάφορες
μορφές:
διπλώματα,
πιστοποιήσεις
ή
αυτοεκδόσεις. Ορισμένα από αυτά αναγνωρίζονται, ειδικά σε συγκεκριμένους
επαγγελματικούς τομείς, ενώ άλλα εκδίδονται μόνο για λόγους βελτίωσης
βιογραφικού σημειώματος.
Στη Γερμανία , η ψηφιακή μάθηση ενσωματώνεται τόσο στην τυπική όσο και στη μη
τυπική μάθηση. Το κράτος της Θουριγγίας και τα πανεπιστήμια του, με βάση τις
υπάρχουσες πρωτοβουλίες, ανέπτυξαν κοινή στρατηγική ψηφιοποίησης. Ο στόχος
είναι να δημιουργηθεί μια γενική ιδέα που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
μεμονωμένα πανεπιστήμια. Καθώς τα πανεπιστήμια αυτά μπορούν να
αντισταθμίσουν τα συνταγματικά ελλείμματα.
Η Κύπρος βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης ενός πλαισίου για την αναγνώριση
των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. Η
δημιουργία ενός Σχεδίου Δράσης με πιλοτική δοκιμή ανατέθηκε σε μια διαυπηρεσιακή κυβερνητική επιτροπή. Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού βρίσκεται επίσης στη διαδικασία σχεδιασμού ενός Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων το οποίο θα καλύπτει όλα τα επίπεδα και τους τύπους προσόντων,
συμπεριλαμβανομένης της τυπικής και μη τυπικής μάθησης.
Στη Βουλγαρία, το δίπλωμα εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας ή
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα διπλώματα ή τα πιστοποιητικά απονέμονται επίσης
για πολλούς τύπους μη-τυπικής εκμάθησης που αναγνωρίζονται σε όλη τη χώρα
καθώς χρησιμοποιούν ως πρότυπο δείγματα που εκδίδονται από το Υπουργείο
Παιδείας και Επιστημών. Ορισμένοι εργοδότες απαιτούν διπλώματα (για το 40%
περίπου των υποψηφίων), ωστόσο, πολλοί μένουν ικανοποιημένοι καιμε πρακτική
πείρα, ενώ άλλοι προσφέρουν αρχικές θέσεις για φοιτητές που εξακολουθούν να
σπουδάζουν. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει σύστημα ή πλαίσιο που να
αναπτύσσεται για την επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της
διαδικασίας εργασίας, από μη τυπική ή άτυπη μάθηση.
Η διαπίστευση για την τυπική ψηφιακή μάθηση δεν είναι ομοιογενώς κατανεμημένη
σε όλη την Ιταλία. Η τυπική εκπαίδευση έχει το δικό της σύστημα διαπίστευσης, το
οποίο είναι κοινό για όλη τη χώρα. Το δίπλωμα γυμνασίου, προϋπόθεση για την
είσοδο στο πανεπιστήμιο, αναγνωρίζεται από τους εργοδότες. Η ψηφιακή μάθηση
προβλέπεται σε αυτά τα προγράμματα σπουδών με ειδική αναφορά στις ψηφιακές
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δεξιότητες και ικανότητες. Η μη τυπική ψηφιακή μάθηση έχει το δικό της ειδικό
σύστημα διαπίστευσης. Έχει εκδοθεί ένα έγγραφο που πιστοποιεί ότι έχει επιτευχθεί
εκπαιδευτικό επίτευγμα. Τα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά κέντρα προσφέρουν
μάστερ, εκτελεστικά προγράμματα και προϊόντα εκμάθησης αναγνωρισμένα σε
εθνικό επίπεδο και είναι πλήρως δεκτά από τους εργοδότες.
Η μη τυπική ψηφιακή μάθηση είναι κατακερματισμένη στη Βόρεια Ιρλανδία και το
μεγαλύτερο μέρος της είναι μη διαπιστευμένη. Δεν υπάρχει επίσης συνεκτικό
πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων πέραν εκείνου που βρίσκεται στην επίσημη
εκπαίδευση. Η ψηφιακή μάθηση αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως ένα ζωτικό
μέρος του επίσημου προγράμματος σπουδών που αρχίζει από το δημοτικό σχολείο
και μέχρι και τα τελευταία έτη του σχολείου. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση και η
περαιτέρω εκπαίδευση εξετάζουν επίσης τις ψηφιακές δεξιότητες ως
συμπληρωματικό στοιχείο των παραδοσιακών απόψεων για τις μεταπτυχιακές
δεξιότητες. Η περαιτέρω εκπαίδευση στη Βόρεια Ιρλανδία, αποτελούμενη από έξι
περιφερειακά κολέγια, είναι ο βασικός φορέας παροχής επαγγελματικής και τεχνικής
εκπαίδευσης. Η διαπίστευση που παρέχεται στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση είναι
ποικίλη και αποδεικνύεται εξαιρετικά σημαντική για τη Βόρεια Ιρλανδική οικονομία.

Πίνακας 4 : Περίληψη της διαπίστευσης της τυπικής και της μη τυπικής μάθησης
Η διαπίστευση
της ψηφιακής
μάθησης

Σουηδία

UK /
NI





Γερμανία Κύπρος Βουλγαρία Ιταλία

Τυπική μάθηση
Σύστημα
διαπίστευσης από
επίσημους
παρόχους









Μη τυπική
μάθηση
Διπλώματα



Πιστοποιητικά



Διαπίστευση



Σε ανάπτυξη
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Δεν
υπάρχει
ενιαία,
αναγνωρισμένη
προσέγγιση
για
την επικύρωση







● Είναι προφανές ότι υπάρχει έλλειψη
συνέπειας
όσον
αφορά
τη
διαπίστευση, η οποία πρέπει να
αντιμετωπιστεί σε ολόκληρη την
Ευρώπη και εντός των χωρών.
● Αυτό ενισχύει περαιτέρω την ανάγκη
για έργα όπως το Connected
Learning για την ενίσχυση της
εκμάθησης με συμφωνημένες και
αναγνωρισμένες
μεθόδους
διαπίστευσης.
● Τα Open Badges θα διαδραματίσουν
βασικό ρόλο στη μεθοδολογία του
Connected Learning

5.10 Παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών
Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες και προσφορές βέλτιστης πρακτικής σε ολόκληρη
την Ευρώπη και στις χώρες εταίρους, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες
μάθησης και ενημέρωσης των επιλογών στο πλαίσιο της συνδεδεμένης μάθησης,
αλλά μπορούν επίσης να παρέχουν δυνατότητες κοινών προσπαθειών και
μελλοντικών συνεργασιών για την υποστήριξη των νέων και τη μάθηση σε όλη την
Ευρώπη.
Στο πλαίσιο ενός έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus,
η Σουηδία αναζητά την ανάπτυξη κέντρων γνώσης. Το «KnowHubs», για παράδειγμα,
Vifin (βλ. Παρακάτω) θα περιλαμβάνει διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, κολλέγιο
/ πανεπιστήμιο και ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση, ανώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (ιδίως ενηλίκων και SFI, σουηδικά για τους μετανάστες) σχολικά
μαθήματα. Η εκπαίδευση θα παρέχεται τόσο πρόσωπο με πρόσωπο όσο και
ψηφιακά.
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Σχήμα 10: Know Hub στη Σουηδία

Επί του παρόντος, τα υπάρχοντα κέντρα γνώσης βασίζονται σε αρκετούς μικρούς
δήμους. Ορισμένοι προσφέρουν βασική εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαίδευση ενηλίκων
για τα άτομα με νοητικά προβλήματα, SFI (Σουηδικά για Μετανάστες) καθώς και
εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων. Τα υψηλότερα προγράμματα
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δημιουργούν επίσης επαφές με το
περιβάλλον εργασίας ως μέρος της ομάδας διαχείρισης κάθε ανώτατου
προγράμματος ΕΕΚ από τον κλάδο. Υπάρχουν επίσης διαμεσολαβητές που
ανακαλύπτουν από τον επιχειρηματικό κόσμο τις ιδιαίτερες ανάγκες τους σε σχέση
με την εξειδικευμένη εργασία και τις ψηφιακές πλατφόρμες μέσω των οποίων οι
εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μαθήματα και να τα φιλτράρουν με
βάση τους παρόχους, τους τύπους μαθημάτων και τις γεωγραφικές περιοχές (βλ.
Allastudier.se και distansutbildningar). se).
Ομοίως με τη Σουηδία, στη Γερμανία υπάρχουν Εκπαιδευτικοί Χάρτες, Πόλεις ή
Περιοχές Εκμάθησης, οι οποίοι χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για να
χαρτογραφήσουν ευκαιρίες μάθησης. Βασίζονται στα ενδιαφέροντα των μαθητών
και τους συνδέουν με ευκαιρίες σε μια συγκεκριμένη περιοχή14. Υπάρχουν επίσης
διάφορες πλατφόρμες που διευκολύνουν την πρόσβαση σε διάφορα online
μαθήματα.
Η έννοια της Learning City είναι λιγότερο γνωστή στην Κύπρο . Το ActivityGoGo είναι
ένας ιστότοπος με χάρτη στον οποίο οι χρήστες μπορούν να καταγράψουν και να
βρουν μαθήματα και δραστηριότητες γύρω τους. Ωστόσο, είναι προσανατολισμένη
περισσότερο στην εκπλήρωση των χόμπι παρά στην προσφορά δεξιοτήτων
14

Για παράδειγμα, https://www.thersa.org/globalassets/pdfs/city-growthcommission/evidence/learning-cities-and-regions-historical-review.pdf
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απασχολησιμότητας, αν και η αρχή ενός ηλεκτρονικού χώρου αποθήκευσης για τη
στήριξη των νέων για αναζήτηση και αναζήτηση ευκαιριών για πράγματα παρέχει
κάποιες παραλληλίες με το στόχο της σύνδεσης των νέων με τη μάθηση όπως
προτείνεται από το Connected Learning.
Σχήμα 11: Activity GoGo Κύπρος

Το Myseminars είναι μια άλλη ιστοσελίδα που προσφέρει διάφορες ευκαιρίες
κατάρτισης για επαγγελματίες. Υπάρχουν πιστοποιημένα μαθήματα για διάφορα
θέματα. Δεν περιέχει κάποιο χάρτη, κάτι που καθιστά δύσκολο για τους ανθρώπους
να εντοπίζουν σχετικά μαθήματα κοντά τους, αλλά παρέχει μια δυνατότητα
αναζήτησης για να προσδιορίσει μαθήματα και σεμινάρια που θα προσθέσουν στις
επαγγελματικές γνώσεις του συμμετέχοντα.
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Εικόνα 12: MySeminars Κύπρος

Ενώ ούτε η Βουλγαρία ούτε η Ιταλία έχουν παράσχει συγκεκριμένα παραδείγματα,
το Talent Garden που παρουσιάστηκε πιο πάνω μπορεί να θεωρηθεί ως η καλύτερη
πρακτική όσον αφορά την ΜΤΜ ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ιταλία. Ιδρύθηκε στη
Brescia το 2011 και είναι σήμερα το κορυφαίο ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργατών και
εκπαιδευτικό ίδρυμα για την ψηφιακή και τεχνολογική κοινότητα με δίκτυο 26
πανεπιστημίων σε οκτώ χώρες15.
Το Talent Garden είναι περισσότερο μια εικονική κοινότητα σε αντίθεση με την
παροχή ενός μαθησιακού χάρτη για τους παρόχους και τα μέσα επικύρωσης, αλλά
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι παρέχει μια εικόνα για το πώς οι ψηφιακές
πλατφόρμες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς στο να φέρνουν τους νέους μαζί για να
υποστηρίξουν τη δικτύωση, και συν-υποστήριξη.

15

Talent Garden (https://talentgarden.org/about/
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Εικόνα 13: Talent Garden στην Ιταλία

Στη Βόρεια Ιρλανδία η βέλτιστη πρακτική έχει καθοδηγηθεί από τη βιομηχανία. Η
Kainos, μια εταιρεία λογισμικού που εδρεύει στο Μπέλφαστ, εισήλθε σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο της Βασίλισσας. Το αμοιβαίο όφελος απορρέει από την ανάπτυξη
μαθημάτων, αφενός, ενώ παράλληλα παρέχει ευκαιρίες στους υπαλλήλους της
εταιρείας να αποκτήσουν πρόσθετα προσόντα μέσω της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Η οργάνωση έχει επίσης ευκαιρίες σταδιοδρομίας για τους μαθητές
μέσα από κάποια από τα προγράμματα της, όπως καλοκαιρινές κατασκηνώσεις και
άλλα προγράμματα μαθητείας. Πρόκειται για παράδειγμα συνεργασίας μάθησης,
αλλά δεν περιλαμβάνει χαρτογράφηση ή εξατομικευμένες επιλογές πέρα από τους
υπαλλήλους της εταιρείας.
Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν το Τμήμα Οικονομίας, το οποίο ενεργεί ως
ενδιάμεσος φορέας μεταξύ του κλάδου και του εργατικού δυναμικού αναπτύσσοντας
ευκαιρίες κατάρτισης για την κάλυψη των απαιτήσεων της βιομηχανίας. Επιπλέον, σε
επίπεδο χώρας, το Digital NI 2020 είναι το τρέχον έργο που σχεδιάστηκε για να
ενισχύσει την ψηφιακή πλατφόρμα στη Βόρεια Ιρλανδία.
Γενικά, τα παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής είναι εμφανή σε διάφορες μορφές σε
ολόκληρη την Ευρώπη, αν και η παρούσα έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν
υπάρχει παρόμοια προσφορά στις διαδρομές χαρτογράφησης, διαπίστευσης και
μάθησης Connected Learning που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του τρέχοντος
προγράμματος ERASMUS +.
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● Συνολικά παραδείγματα βέλτιστης
πρακτικής είναι εμφανή σε διάφορες
μορφές σε ολόκληρη την Ευρώπη
● Ωστόσο,
η
παρούσα
έκθεση
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν
υπάρχει παρόμοια προσφορά στις
διαδρομές
χαρτογράφησης,
διαπίστευσης
και
μάθησης
Connected
Learning
που
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του
τρέχοντος προγράμματος ERASMUS
+.

6. Συμπεράσματα και συστάσεις
Η συγκριτική έκθεση κατέδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ των συμμετεχουσών
χωρών, ιδίως σε σχέση με την τρέχουσα ψηφιακή τους ανταγωνιστικότητα. Ενώ η
Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο (NI) και η Γερμανία βρίσκονται στο υψηλότερο
μερίδιο της Ευρώπης, η Κύπρος, η Ιταλία και η Βουλγαρία βρίσκονται κάτω από το
μέσο όρο. Οι λόγοι μπορεί να περιλαμβάνουν το πρώην πολιτικό κλίμα (η Βουλγαρία
υπό τον κομμουνισμό μέχρι το 1989 και η ταραγμένη ιστορία της Κύπρου) καθώς και
σημαντικές γεωγραφικές ανισότητες που επηρεάζουν τη συνολική απόδοση της
χώρας (Ιταλία).
Ωστόσο, υπάρχει συναίνεση όταν εξετάζεται η σημασία της ύπαρξης ψηφιακών
δεξιοτήτων στην ανάπτυξη των σημερινών οικονομιών. Αυτό αποδείχθηκε στις
ψηφιακές στρατηγικές των χωρών εταίρων, οι οποίες έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην
εισαγωγή μαθημάτων πληροφορικής στα σχολικά προγράμματα σπουδών, μερικές
φορές ξεκινώντας από το δημοτικό σχολείο.
Η ατζέντα της ΕΕ 2020 επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των νέων, ιδίως από
περιθωριοποιημένο υπόβαθρο, και στην επέκταση της πρόσβασής τους σε διάφορες
ευκαιρίες με έμφαση στην άτυπη και μη-τυπική μάθηση. Παρά την προφανή σημασία
της ύπαρξης ειδικευμένων νέων για το μέλλον μιας χώρας και παρά την ενθάρρυνση
από υπερεθνικές οντότητες όπως η ΕΕ, δεν υπάρχει γενικός επίσημος ορισμός ως
προς το ποια είναι η εργασία για τη νεολαία και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν
υπάρχουν ούτε επίσημα στοιχεία του αριθμού των λειτουργών νεολαίας. Κάθε
συμμετέχουσα χώρα προσφέρει τη δική της ερμηνεία της εργασίας για τη νεολαία, η
οποία επίσης μεταφράζεται στις έμμεσες δραστηριότητες και / ή πρωτοβουλίες
της. Τούτο έχει περαιτέρω αντίκτυπο στους άλλους εμπλεκόμενους φορείς που
περιλαμβάνουν τους διάφορους φορείς που ασχολούνται με θέματα που αφορούν
τη νεολαία καθώς και τους φορείς παροχής υπηρεσιών για τη νεολαία και όσους
ασχολούνται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
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Ως εκ τούτου, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις σε σχέση με τους τύπους της τυπικής, της
μη-τυπικής και άτυπης ψηφιακής εκπαίδευσης, των παρόχων και των προσόντων
τους. Μεταξύ των έξι χωρών εταίρων, η Σουηδία θεωρείται ιδιαίτερα καλό
παράδειγμα, καθώς η ψηφιακή εκπαίδευση και τα προσόντα που προσφέρονται
εκτελούνται παράλληλα με τα μη-ψηφιακά, κάποιες φορές ακόμα υπερβαίνοντας τα.
Κάθε χώρα εταίρος παρουσίασε ελαφρώς διαφορετικά παραδείγματα, χωρίς
αμφιβολία επηρεασμένα από την ιδιαίτερη εστίαση της κάθε κυβέρνησης.
Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, η Ατζέντα επικεντρώνεται στους
περιθωριοποιημένους νέους και υπάρχει μια πρόσφατη μετατόπιση, όπως φαίνεται
για παράδειγμα στη Βόρειο Ιρλανδία, από όλους τους νέους στους μειονεκτούντες
νέους. Στις σκληρές πραγματικότητες του σημερινού κόσμου, οι περισσότερες
συμμετέχουσες χώρες αναγνώρισαν ως περιθωριοποιημένες κοινότητες, μετανάστες
ή / και αιτούντες ασύλου, μεταξύ άλλων κατηγοριών. Κάνει το συγκεκριμένο αυτό
έργο πολύ σημαντικότερο και πιο έντονο ενεργώντας ως μέσο γεφύρωσης των κενών
που υπάρχουν όχι μόνο μέσα σε μια συγκεκριμένη χώρα αλλά και σε όλες τις
εμπλεκόμενες χώρες εταίρους.
Οι επόμενες φάσεις, όπως φαίνεται στο σχήμα 2, αποσκοπούν στη δημιουργία
βιώσιμης και συμμετοχικής λύσης για τους νέους, τις πόλεις, τις περιφέρειες ή τα
συμβούλια για τη χαρτογράφηση, την παροχή, την αξιολόγηση, την αναγνώριση και
την επικύρωση διαφόρων ευκαιριών μάθησης για νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη
ConnectedLearning@ YW).
Από την έκθεση αυτή γίνονται οι ακόλουθες βασικές συστάσεις.

- Υπάρχει ανάγκη να εμπλακούν νωρίτερα οι νέοι με την ανάπτυξη των
-

-

ψηφιακών δεξιοτήτων τους
Απαιτείται μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση για την ανάπτυξη ψηφιακών
δεξιοτήτων για την απόκτηση διαφορετικών τύπων μάθησης. Οι χάρτες
συνδεδεμένης μάθησης και η διαπίστευση υποστηρίζουν αυτό το
συμπέρασμα.
Υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθεί ένας συμφωνημένος ορισμός της εργασίας για
τη νεολαία για την Ευρώπη, τον οποίο να μπορούν να συνδέουν και να
χρησιμοποιούν όλες οι χώρες
Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα συμφωνημένο εθνικό και κοινοτικό
πλαίσιο που θα είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση /
υποστήριξη της νεολαίας
Τα διακρατικά εθνικά προγράμματα για τη νεολαία παρόμοια με το ERASMUS
όσον αφορά την κινητικότητα και τη χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας
για την ανάπτυξη αυτού του τομέα
Η διαπίστευση της εργασίας για τη νεολαία, ιδιαίτερα η μη τυπική για τους
νέους, είναι ζωτικής σημασίας - η συνδεδεμένη μάθηση υποστηρίζει αυτό
Με την κατεύθυνση προς τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες, η μη
τυπική μάθηση είναι καθοριστικής σημασίας για αυτόν τον αναπτυξιακό ρόλο
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-

-

-

και η παροχή μιας πλατφόρμας όπως το Connected Learning καθίσταται
ακόμα πιο απαραίτητη. Ομοίως, μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη
στήριξη της συνδεδεμένης μάθησης των νέων που χρησιμοποιούν τεχνολογία
καθίσταται όλο και πιο σημαντική και παρέχει περαιτέρω επικύρωση για τη
συνεχή ανάπτυξη της προσφερόμενης μάθησης που προσφέρει μετά την
ολοκλήρωση του έργου
Η πλατφόρμα συνδεδεμένης μάθησης αποτελεί μια απαραίτητη εξέλιξη στην
Ευρώπη για να ανταποκριθεί στο αίτημα του Ψηφιακού Σχεδίου Δράσης της
ΕΕ
Η μη τυπική μάθηση είναι λιγότερο τακτοποιημένη και παρακολουθούμενη
από ότι η τυπική μάθηση, η οποία παρουσιάζει ένα σημαντικό χάσμα για μια
πανευρωπαϊκή προσέγγιση στην προσφορά, την παράδοση και τη
διαπίστευση, όπως εγκρίθηκε από το σχέδιο συνδεδεμένης μάθησης
Είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη για έναν τρόπο αναγνώρισης /
επισημοποίησης της μη τυπικής μάθησης από τους νέους, η οποία αποτελεί
βασικό αποτέλεσμα του Connected Learning
Δεν υπάρχει ένα σημείο κοινής αλήθειας / πηγή πληροφόρησης σχετικά με
τους παρόχους μη τυπικής μάθησης και τις προσφορές τους, το οποίο είναι
ένα κρίσιμο κενό που αντιμετωπίζεται από το Connected Learning
Υπάρχει προφανής ανάγκη για μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ εθνικών
στρατηγικών για τη νεολαία σε όλη την Ευρώπη - αυτό θα συμβάλει στην
υποστήριξη της αποτελεσματικότερης επίτευξης των στόχων της ΕΕ. Μια
τέτοια δραστηριότητα, η οποία απευθύνεται στις προσκλήσεις της
Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία, είναι το πρόγραμμα Connected
Learning. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη για πιο επίσημη αξιολόγηση του τρόπου
με τον οποίο ερμηνεύεται και υλοποιείται η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία
στις χώρες μέλη. Ένα βασικό ζήτημα που έχει άμεση επίπτωση σε αυτό είναι
η ανάγκη ευρύτερης διάδοσης από την Ευρώπη της εθνικής στρατηγικής για
τη νεολαία, ώστε να μπορεί να ερμηνευθεί και να λειτουργήσει περισσότερο
από τα κράτη μέλη
Το Connected learning και η διαπίστευση μέσω των Ανοιχτών Διακριτικών θα
παρέχουν μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα / λύση για τη διαπίστευση της
μάθησης για όλους τους ενδιαφερόμενους με τη χρήση του συστήματος
ανοιχτών εμβλημάτων. Συνεπώς, τα αποτελέσματα του σχεδίου αυτού θα
πρέπει να υποστηριχθούν και να διατηρηθούν πέρα από τη διάρκεια του
χρηματοδοτούμενου σχεδίου.
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