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Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» έχει ως στόχο να επεκτείνει τις μαθησιακές
ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής
των νέων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες και/ή κινδυνεύουν από κοινωνικό
αποκλεισμό. Πιο συγκεκριμένα, αυτοί οι νέοι θα πρέπει να επωφεληθούν
από την διεύρυνση των ευκαιριών για μη-τυπική μάθηση και τις ενισχυμένες
πρόνοιες για την αναγνώριση και επικύρωσή της.

• Η προώθηση ανοιχτών και καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση και
την κατάρτιση.
• Η ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή ενός συγκεκριμένου Connected Learning
Route (μιας συγκεκριμένης διαδρομής συνδεδεμένης μάθησης), που
επικεντρώνεται στην απόκτηση, αξιολόγηση και επικύρωση δεξιοτήτων. Η
διαδικασία αυτή θα περιλαμβάνει την χαρτογράφηση υπαρχουσών
ευκαιριών για μάθηση, την δημιουργία και παροχή τοπικών, περιφερειακών,
εθνικών και πανευρωπαϊκών ευκαιριών μαθήσεως, τόσο διαδικτυακά όσο
και πρόσωπο με πρόσωπο, καθώς και την επικύρωση μέσω Open Badges
(Ανοιχτά Διακριτικά Σήματα).

Το έργο των Λειτουργών Νεολαίας και η μη-τυπική μάθηση ενισχύουν τους
νέους και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Τους εφοδιάζει
με δεξιότητες και εμπειρίες ζωής, μεγιστοποιώντας τους προστατευτικούς
παράγοντες που ενισχύουν την ανάπτυξη, την αυτονομία και την κοινωνική
ενσωμάτωση όλων των νέων, συμπεριλαμβανομένων και των μη
προνομιούχων. Παρόλο που υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για τους νέους
που θέλουν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους, οι απαραίτητες
πληροφορίες δεν είναι άμεσα προσβάσιμες. Παρά το γεγονός ότι το
διαδίκτυο έχει ανοίξει ορίζοντες για την διάχυση πληροφοριών, είναι
εμφανής η έλλειψη ενός εργαλείου που προσφέρει συγκεντρωμένες
πληροφορίες για τους πάροχους (μη-τυπικής) μάθησης σε ένα εύχρηστο
περιβάλλον.

• Η κατασκευή μιας «εργαλειοθήκης» για την υποστήριξη περιφερειών,
δήμων και άλλων οργανισμών στην δημιουργία Connected Learning
Routes οπουδήποτε στην Ευρώπη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους.

• Η δημιουργία μιας βιώσιμης λύσης για τους οργανισμούς νεολαίας, τους
δήμους, τις περιφέρειες και τα κοινοτικά συμβούλια να χαρτογραφήσουν,
να αξιολογήσουν, να αναγνωρίσουν και να επικυρώσουν διάφορες
ευκαιρίες μαθήσεως για τους νέους σε όλη την Ευρώπη.

• Η δημιουργία των Connected Learning Routes, δηλαδή διαδρομών
συνδεδεμένης μάθησης, που θα χαρτογραφούν και θα ενώνουν χώρους
τυπικής και μη-τυπικής μαθήσεως (παρόχους εκπαίδευσης, κέντρα,
ιδρύματα κτλ.), επιτρέποντας στους νέους να βρουν ευκολότερα τα
σεμινάρια/μαθήματα που ταιριάζουν στις δικές τους ανάγκες και
ενδιαφέροντα.

• Η ανάπτυξη μιας Στρατηγικής για την μελλοντική επέκταση και κλιμάκωση
των εργαλείων σε όλη την Ευρώπη, οδηγώντας με αυτό τον τρόπο στην
εισαγωγή μεταρρυθμίσεων ή συστάσεων βελτίωσης της υπάρχουσας
πολιτικής.

• Η διευκόλυνση των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες να εντοπίσουν
ευκαιρίες για μάθηση οπουδήποτε βρίσκονται, με ένα εύκολο τρόπο, φιλικό
προς τον χρήστη.
• Η ανάπτυξη μιας ανοιχτής, δυναμικής και διαδραστικής διαδικτυακής
πλατφόρμας και μιας ανάλογης εφαρμογής για κινητά που θα
προσφέρουν ένα χάρτη με τους χώρους μάθησης της Ευρώπης, ο οποίος
θα προσφέρει εύκολη πλοήγηση, αναζήτηση και φιλτράρισμα των
ευκαιριών για τυπική και μη-τυπική μάθηση, τόσο στο διαδίκτυο όσο και
πρόσωπο-με-πρόσωπο.

Πρωταρχική ομάδα-στόχος: Νέοι με λιγότερες ευκαιρίες
Δευτερεύουσα ομάδα-στόχος: Λειτουργοί νεολαίας, οργανισμοί
νεολαίας, τοπικά συμβούλια που έχουν άμεση επαφή με νέους ή
εμπλέκονται με μη-τυπική μάθηση.

