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Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής
1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της
δια βίου μάθησης, μέσω της αναγνώρισης εναλλακτικών
εκπαιδευτικών διαδρομών, της δικτύωσης των φορέων
δια βίου μάθησης και της διασφάλισης της διαφάνειας
και της ποιότητας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η δι−
ασύνδεση της δια βίου μάθησης με την απασχόληση,
η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας
των ατόμων και γενικότερα η κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη.
2. Με τον παρόντα νόμο ρυθμίζονται τα θέματα που
αφορούν τη δια βίου μάθηση πέραν του τυπικού εκπαι−
δευτικού συστήματος, καθώς και τα θέματα που αφο−
ρούν τις δράσεις δια βίου μάθησης των φορέων του
τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η άτυπη μάθηση
διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου μόνο
κατά το μέρος που αφορά την αναγνώριση και πιστο−
ποίηση των αποτελεσμάτων της.
3. Ειδικότερα, στόχοι του παρόντος νόμου είναι οι
ακόλουθοι:
α) η συστηματοποίηση και ο συντονισμός της διερεύ−
νησης των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών
των ενηλίκων σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης,
β) ο προγραμματισμός και η αποκέντρωση των δρά−
σεων δια βίου μάθησης, η συστηματική υποστήριξη των
φορέων του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης και
η προγραμματική συνεργασία των φορέων διοίκησης
του Δικτύου με τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια
βίου μάθησης,
γ) η ανάδειξη της επαγγελματικής κατάρτισης και
της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων ως δύο ισότιμων
πυλώνων της δια βίου μάθησης,

δ) η θεσμοθέτηση προτύπων και μέσων για την ανά−
πτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση της δια βίου μά−
θησης,
ε) η διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης των
ατόμων και ιδιαίτερα των μελών κοινωνικά ευπαθών και
ευάλωτων ομάδων σε όλες τις δράσεις κατάρτισης και
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,
στ) η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και αξιολόγηση των
εκπαιδευτών ενηλίκων,
ζ) η δημιουργία συνεκτικού εθνικού πλαισίου αξιολόγη−
σης και πιστοποίησης για όλες τις μορφές κατάρτισης
και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και
η) η συγκρότηση ενιαίου εθνικού πλαισίου αναγνώρι−
σης προσόντων και πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, νοούνται ως:
1. «Δια βίου μάθηση»: Όλες οι μορφές μαθησιακών
δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου,
που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώ−
σεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν
στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας,
στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου,
στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας
ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οι−
κονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την
τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την
άτυπη μάθηση.
2. «Τυπική εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση που παρέχεται
στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος,
οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων
σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και αποτε−
λεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας.
Στην τυπική εκπαίδευση εντάσσεται και η γενική τυπική
εκπαίδευση ενηλίκων.
3. «Τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα»: Το σύστημα της
πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθ−
μιας εκπαίδευσης.
4. «Μη τυπική εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση που πα−
ρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός
του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να
οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμέ−

