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Edukimit Jo-Formal

Ambasadorët Rinor të Edukimit Jo Formal synojnë promovimin e pjesëmarrjes në aktivitetet e edukimit jo-formal dhe fuqinë e vlefshmërisë
dhe njohjes së kompetencave të fituara jashtë mjedisit arsimor formal përmes një metodologjie inovative.
Projekti synon të marrë parasysh atë që është bërë deri më tani në këtë fushë, kërkime për praktikat më të mira dhe histori të
suksesshme, dhe të bëhet gati për të dalë në terren për të përforcuar rëndësinë e Edukimit Jo-Formal.

Ky Katalog mbledh histori frymëzuese të të rinjve që, falë Ediukimit Jo Formal, ndërtuan një rrugë personale apo profesionale, duke
identifikuar rrugën e tyre për të arritur atje dhe si arritën ta bëjnë atë të rëndësishme për të ardhmen e tyre.
Çdo organizatë partnere nga 11 komunitete mbledhi të paktën 5 histori, duke i bërë pjesë të këtij "Katalogu", i cili do të jetë një nga mjetet e
përdorura nga Ambasadorët e Rinisë për të promovuar Edukimin Jo Formal.

Një falënderim i veçantë shkon për më shumë se 50 të rinj "Ambasadorë të Edukimit Jo Formal" të cilët kanë ndarë historitë e tyre
frymëzuese me të gjithë ne.

Faleminderit të gjithë partnerëve të projektit: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Novo mesto / Slloveni); Shoqata E
Ardhmja Tani (Sofje / Bullgari); Qendra Kosovare e Diplomacisë (Prishtinë / Kosovë); Shoqëritë e Bashkuara të Ballkanit (Selanik / Greqi);
Shoqëria Rinia 4 (Tiranë / Shqipëri); Qendra për dialog ndërkulturor (Kumanovë / Maqedonia e Veriut); Asocijacija za demokratski
prosperitet-ZID (ADP-ZID) (Podgorica / Mali i Zi); OJQ IUVENTA (Šabac / Serbi); Turk Girisim ve Is Dunyasi Konfederasyonu (Stamboll /
Turqi); TDM 2000 (Cagliari / Itali).

Projekti mbështetet nga: Erasmus+ (KA2 - Bashkëpunimi për inovacionin dhe shkëmbimin e praktikave të mira - Ngritja e
kapaciteteve në fushën e Rinisë) dhe Instituti për Razvoj Mladih KULT.
Katalogu është publikuar nga Agjencia për Demokraci Lokale Mostar (LDA Mostar).

E

mri im është Adrijana Nikitovic (25 vjece)

e ardhur nga Beogradi, Serbi.

Studioj Marredhenie Ndërkombëtare në
Fakultetin e Shkencave Politike dhe jam ber
pjese e projektit Ambasadorët e Rinj , si nje
e re Europiane
pjese e
Ballkanin
Perëndimor.
Ritje dhe edukimin tim por edhe sistemin
arsimor në vendin tim ka qene gjithmonë që
të ndjekesh rrugën e bindjes, kufizimit ne
lirine e te shprehurit dhe të menduarit jokritik.
Duke u kthyer pas ne kohe mendoj se doja
ta ndryshoja atë botë me veprimet e mia
dhe, më vonë në jetë, gjeta një mënyrë për
ta bërë këtë. Unë do t'ju tregoj sekretin për
menyren tim për ta ber kete ndryshim , por
ju duhet të premtoni se do ta beni eshe ju.
Edukim jo-formal (NFE) eshte menyra !

Për mendimin tim, edukim jo-formal NFE-ja ka të njëjtën rëndësi si edukimi formale dhe vetëm kombinimi i të dyjave
e bën njeriun të plotë. NFE-ja më ndihmoi të dilja nga zona ime e rehatisë dhe të shpëtoja nga mjedisi i njejte dhe
rutina e përditshme.Sipas mendimit tim nepermjet aktiviteteve te zhvilluar ne edukimit jo formal ti meson te jesh më i
sigurt, të zhvillosh aftësi të reja, të përmirësosh anglishten dhe të mësosh gjuhë të reja, të arrish qëllime dhe të
zhvillosh potencialin e plotë. Edukim jo-formal inkurajon kreativitetin, zgjeron talentet, rrit ndërgjegjësimin për nevojat
e njerëzve të tjerë dhe mëson shumë për dallimet dhe ngjashmëritë që kemi me njeri-tjetrin.

Nëpërmjet atij procesi, unë njoh dhe kuptoj më mirë veten, por ajo
që është më e rëndësishme, edhe të tjerët. Ajo që e bën NFE-në të
vlefshem është se kjo është një formë njohurie dhe përvoje dhe që
nuk mund ta fitoni duke shkuar në udhëtime ose duke shkuar në
bibliotekë dhe duke e mësuar atë nga librat.

Nga NFE-ja ju krijoni udhëtimin tuaj dhe shkruani librin tuaj.
Shpresoj që udhëtimi im të bëhet udhëtimi ynë dhe se mjeti im i
fshehtë do t'ju ndihmojë të mbushni faqet e librit tuaj.

Adrijana

A

leksandra Mihajlovska është një aktore profesionale që aktualisht punon në

Teatrin Kombëtar të Kumanovës. Pavarësisht karrierës së saj në teatër, ajo ka punuar

në koordinimin, menaxhimin dhe lehtësimin e projekteve rinore që nga viti 2007 si
pjesë e organizatave dhe rrjeteve të ndryshme. Si trainere dhe lehtësuese ajo po
punon në promovimin e teknikave të teatrit si mjet për ndryshime shoqërore. Ajo
aktualisht është duke përfunduar studimet e specializimit në fushën e psikoterapisëpsikodramë. Në vitin 2017, ajo bashkë-themeloi Qendrën për Zhvillimin Personal dhe
Kreativ, Percipio, ku aktualisht po udhëheq workshope teatrore për zhvillimin
personal dhe kreativ të të rinjve dhe fëmijëve.

Përvoja e saj e parë me aktivitete jo formale ishte në vitin e saj të parë të shkollës së mesme. Ajo u bë pjesë e Blue Sky Youth Netpun dhe një nga
drejtueset e një klubi lokal të krijuar dhe koordinuar nga Këshilli Britanik. Vitin tjetër ajo u bë një nga lehtësueset lokale tek Qendra për Edukim Joformal
Triagolnik, Kumanovë pas përfundimit të trajnimit të tyre afatgjatë për punonjësit e rinisë.
Ajo u bashkua me CID në vitin 2008. Menjëherë pas kësaj, ajo u bë pjesë e ekipit organizativ të një shkëmbimi rinor të mbështetur nga Rinia në Veprim.
Nga viti 2010 deri në vitin 2013 ajo punoj në projektet EVS. Në periudhën 2015 -2017 ajo ishte koordinatore e qendrës rinore MultiKulti për aktivitetet e
saj lokale mbështetur nga projektet “MultiKulti Cube”, “MultiKulti Social Youth Service” dhe “MOTIV8” financuar nga UNDP. Ajo është ende pjesë e
familjes së CID si eksperte e jashtme mbi dialogun ndërkulturor dhe pjesëmarrjen e të rinjve përmes arteve.

Dikush mund të thotë qartë se arsimimi i saj formal ndiqet gjithmonë nga aktivitetet e saj jo formale. Aleksandra beson se gjithçka që ajo
ka bërë me projektet e kanë zgjeruar këndvështrimin e saj, e kanë inkurajuar atë të ndërmarrë rreziqe, të gëzojë diversitete në çdo kuptim dhe të jetë
gjithmonë e vetëdijshme për perspektiva dhe botë të ndryshme. Kjo ndikoi edhe në karrierën e saj si aktore sepse u inkurajua të eksploronte
teatrin jashtë mjedisit formal dhe të mësonte për të gjitha mënyrat e ndryshme që mund të krijohen dhe të përdoren. Puna e saj në skenë e kombinuar me
punën e saj me grupet, e udhëheqën atë drejt psikoterapisë psikodramë, një fushë që ajo po eksploron aktualisht dhe ndoshta do të ishte një drejtim i
pamundur nese ajo nuk do të kishte pasur disa përvoja të mëparshme në udhëheqjen dhe lehtësimin e grupeve.

Ajo inkurajon çdo person të ri për të përdorur mundësitë e edukimit jo-formal, për t'u regjistruar në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtarë sipas
interesave të tyre personale, për të eksploruar dhe udhëtuar, për të takuar njerëz dhe për të shkëmbyer gjithçka: kulturat, idetë dhe botët e brendshme.
Edukimi joformal mbështet dhe vlerëson pjesëmarrësit duke u dhënë atyre lirinë e zgjedhjes: ju zgjedhni të jeni aktivë, ju zgjedhni
për t’u angazhuar ose për t’u tërhequr, ju zgjedhni për të thyer një kufi dhe për të vendosur të tjerët sipas nevojave personale jo sipas nevojave të një
sistemi të para-krijuar.

Aleksandra

E

emri im është Ana Barbara Kovacevic dhe, megjithëse jam një pedagoge e diplomuar dhe kam diplomë master në politikat arsimore, unë
kam vite që punoj si babysitter. Takimi i parë me edukimin joformal ndodhi kur isha 16 vjeçe. Aplikova për të shkuar në një kamp

ndërkombëtar në Francë me pjesëmarrës të tjerë nga Serbia, Gjermania dhe Franca. Ne punuam në rregullimin dhe edukimin e pyjeve
të lënë pas dore dhe kaluam kohën tonë të lirë duke mësuar bazat e të tre gjuhëve përmes lojërave gjuhësore. Kishim një mbrëmje
ndërkulturore pas 20 ditësh kamp dhe atëherë e dija se nuk do të ishte përvoja ime e fundit e atij lloji.

Kampi tjetër ishte në Gjermani dhe pjesëmarrësit ishin nga shumë vende të ndryshme të botës (Vietnam, Japoni, Spanjë, Itali,
Francë, Gjermani, Serbi, etj.). Atëhere, isha 17 vjeçe dhe e dija se isha e dashuruar me këtë lloj të mësuari dhe duke fituar
përvoja praktike përmes ndërveprimit dhe argëtimit.
Dy vitet e ardhshme i’a kushtova programeve “Rinia në Veprim” në rajon (Maqedoni, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci) dhe në
moshën 20 vjeçe, shkova në një shkëmbim rinor për herë të parë si udhëheqëse e ekipit. Ftova 4 pjesëmarrës të tjerë nga Serbia
dhe ne punonim në artin dhe performancën në rrugë. Në ato dy vite mësova shumë më tepër rreth shkrimit të projekteve dhe
avancova shumë në gjuhën angleze. Mësova të përballem me situata dhe mjedise të panjohura, të kënaqem jashtë zonës sime të
rehatisë dhe të transferoj njohuritë dhe përvojën e fituar.
Në vitin 2018, shoku im dhe unë realizuam shkëmbimin tonë të parë rajonal të të rinjve për pjesëmarrës nga Kroacia, Sllovenia dhe
Serbia. Ajo ishte një përpjekje për të cilën jemi më shumë krenarë. 28 pjesëmarrës fituan këtë lloj eksperience për herë të parë dhe
ende po zhvillojnë kontaktet dhe miqësitë e fituara. Ne u përcollëm atyre magjepsjen tonë me përfitimet e programit Erasmus dhe
ndamë përvojat tona të deritanishme. Ne i motivuam disa prej tyre të aplikojnë për programin EVS dhe disa të shkruajnë projektet
e tyre për shkëmbimet e të rinjve.

Në përgjithësi, mendoj se është për të ardhur keq që kjo është tema për të cilën nuk flitet sa duhet dhe
që të rinjtë kanë mungesë informacioni në këtë fushë. Ata duan të mësojnë dhe zgjerojnë njohuritë e tyre
për botën përreth tyre. Interkulturaliteti është një gjë e çmuar që e bën të mundur këtë lloj programi.
Unë do të doja të ndaja entuziazmin dhe eksitimin tim që ndjej në mendimin për të shkuar në shkëmbime
ndërkombëtare të ardhshëm me sa më shumë të rinj të jetë e mundur.
Megjithatë, unë kam qenë vullnetare në organizata të shumta gjatë dhjetë viteve të fundit dhe atje kam fituar
aftësi shumë më praktike sesa teori të thjeshta nga letërsia universitare (aftësi të buta). U njoha me veten,
zgjerova horizontet, forcova vetëbesimin dhe rashë në dashuri me botën në një mënyrë krejt tjetër.

Ana Barbara

U

në jam Anna,21 vjeçe, nga Sofja, Bullgari dhe aktualisht jam
në vitin e fundit të Bachelor në Psikologji Biznesi dhe Burime
Njerëzore.

Në kohën time të lirë jam një instruktore e re për Zumba, duke
përgatitur këngë dhe koreografi të reja për klasën time të parë.
Vitin e kaluar në shtator mora pjesë në projektin Erasmus+
GUIDE i cili kishte të bënte me përvijimin e strategjive të
suksesshme kundër dhunës me bazë gjinore. Ishte edukimi im i
dytë joformal pasi i pari ishte në vitet e shkollës së mesme ku
shkova në Barcelonë, Spanjë për një muaj të tërë për të mësuar
aftësi të ndryshme marketingu në një mjedis ndërkombëtar.
Vendosa të marr pjesë në këto dy projekte për të mësuar diçka
të re për veten time, për të mësuar më shumë histori për njerëzit
e tjerë, për të zhvilluar aftësi të reja dhe për të praktikuar
anglishten time.
Në të dyja herët koha fluturonte aq shpejt sa isha e trishtuar dhe
nuk isha gati të largohesha nga vendi dhe njerëzit kur duhej.
Doja të kaloja më shumë kohë me ta, të eksploroja vende më të
bukura dhe të mësoja edhe më shumë gjëra të reja. Të dy
projektet më dhanë shumë - bëra miq të rinj, mësova aftësi të
ndyshme dhe fitova njohuri të reja, ndihem më e sigurtë dhe
komode në situatat në të cilat më duhet të flas në anglisht dhe
kam më shumë besim kur shprehem para njerëzve.

Arsimi joformal është shumë i çmuar sot. Ai është i dobishëm për të
mësuar gjëra të reja, por gjithashtu ju ndihmon të gjeni njerëz të tjerë
me interesa dhe ide të ngjashme. Mundësia për t'u lidhur me njerëz të
rinj, për të ndarë historitë tuaja me ta dhe për të dëgjuar të tyret, për të
shkëmbyer ide se si t'i bëni situatat e ndryshme më të mira, për të
krijuar miqësi të reja, për të mësuar diçka të re për veten tuaj-e gjithë
kjo dhe më shumë qëndron prapa edukimit jo-formal. Nëse jeni akoma
duke pyetur veten nëse do ta provoni apo jo-unë do t’ju sugjeroja ta
bëni, sepse është vërtet frymëzuese dhe është një hap i parë i mirë në
vetë-zhvillim tuaj.

ANNA

E

mri im është Blazhen Maleski, unë jam studiues në REACTOR-Hulumtim në veprim, një

think-tank i pavarur dhe jo-fitimprurës me seli në Shkup,
Maqedonia e Veriut, dhe këtë e kam bërë për 8 vitet e fundit. Unë hulumtoj pyetje në lidhje me
papunësinë, kapitalin social të të rinjve dhe pjesëmarrjen qytetare të të rinjve në përgjithësi.
Nga viti 2017 deri në vitin 2019 kam qenë president i Këshillit Kombëtar të Rinisë në Maqedoni.

Përfshirja ime në aktivitetet e NFE-së filloi në 2015 kur bëra EVS time në Postdam, Gjermani, në
organizatën Mostar Friedensprojekt. Organizata merrej me të rinjtë refugjatët që përpiqeshin të
integroheshin më mirë në shoqëri. Një pjesë e detyrave të mia ishte të organizoja aktivitetet
Erasmus+ për t'i përfshirë ato në mundësitë që Evropa ka për të rinjtë.

Para përfundimit të studimeve në universitet, zgjodha të injoroja disa vite të edukimit tim formal
dhe u përpoqa të isha më aktiv në aktivitetet e NFE-së, të mësoja më shumë nga njerëzit dhe
organizatat që po zbatonin aktivitete të tilla, të takoja njerëz të ndryshëm dhe të shihja se çfarë po
bënin për të rinjtë, të kem shkëmbime rinore kur ishte fjala për çështjet me të cilat të rinjtë po
përballeshin në të gjithë Evropën dhe çfarë po bëjnë në ato vende.

Unë mendoj se përveç njohurive, janë lidhjet dhe njerëzit që unë do të veçoja më shumë, veçanërisht
kur isha në Postdam.

Unë mendoj se NFE më ndihmoi shumë në zgjedhjen e karrierës sime, gjërat që bëj tani, dhe cfarë
dëshiroj të bëj në të ardhmen. NFE më dha mua ide, më dha një vizion të qartë se çfarë dua të bëj, më
dha lidhje për të folur me njerëz të caktuar dhe për të realizuar me të vërtetë aktivitete të caktuara,
kështu që kjo përvojë ishte shumë e rëndësishme për mua si person në përgjithësi, dhe jo vetë në
rrugën time të karrierës, por edhe më ndihmoi të rritesha si person.

Meqënëse unë punoj në sektorin e OJQ-ve, avancimi i NFE po njihet në këtë sektor dhe është shumë i
rëndësishëm për ndërtimin e përvojës së njerëzve në shoqërinë civile, por përsëri, nuk mendoj se
mësuesit e kuptojnë pozitivitetin e NFE-së dhe domosdoshmërinë që të rinjtë të jenë pjesë e
aktiviteteve të tilla.

Për një të ri që nuk ka qenë asnjëherë pjesë e një organizate, që nuk ka mundësi të udhëtojë, të jetojë
vetëm, të mësojë gjëra të reja jashtë kornizës së edukimit jo formal, unë do t’I sugjeroja të merrte
pjesë në çdo gjë që ata merrnin në dorë, pavarsisht nëse është një YE, TC ose EVS. Shfytëzojeni çdo
mundësi, pasi të gjitha ato janë një përvojë shtesë që fitoni, duke I shtuar vlera vetës suaj dhe janë një
shans I madh për një të ri që të rritet.
Ajo që do t’u thoja të rinjve është të dilni, të takoni njerëz, të diskutoni, të debatoni dhe të keni një
diskutim të hapur për gjërat që po ndodhin në Evropë apo edhe në botë, sepse kjo është mënyra e
vetme që ju mund të kuptoni se si ndihen njerëzit e tjerë, si mendojnë njerëzit e tjerë, se si ata e
përceptojnë botën kur është fjala për ndonjë temë në botë.

Blazhen

E

mri im është Bleon, dhe mbase po e filloj këtë histori jo në mënyrën e duhur, por duhet të theksoj se,

që kur mbaj mend që kam shkuar në shkollë, të gjithë miqtë e mi dhe unë jemi

mësuar nga rregullat. Ne u mësuam dhe ende na mësojnë matematikë, fizikë, kimi, histori,
gjuhë etj., të cilat janë të gjitha ose talente ose profesione të ardhshme, lëndë që i bëjnë disa
nga studentët të ndihen superiorë dhe të tjerët inferior, lëndë që nuk kuptohen nga të gjithë. Ne
na mësuan kaq shumë gjëra në shkollë, ekuacione të ndryshme, gramatika të ndryshme, ligje të
ndryshme dhe nuk po them se ato ishin të padobishme, por ne nuk na mësuan diçka më të
rëndësishme si dashuria, respekti, kujdesi dhe ndihma. Sot, ka aktivitete të ndryshme të NFEsë që ndihmojnë studentët të rriten mendërisht, moralisht, shpirtërisht dhe në mënyrën e
duhur.
Për moshën time, kam kaq shumë përvoja me aktivitetet e NFE-së, ato më kanë ndihmuar shumë të rritem
si një person më i mirë me një të ardhme më të ndritur. Të qenit pjesë e aktiviteteve jo formale më ka
ndihmuar të kem një rreth të gjerë miqsh, njohuri më të mëdha, pavarësi nga familja dhe miqtë, krenari të
madhe dhe një shpirt luftëtar. Në moshën dhjetë vjeç isha pjesë e një filmi në të cilin kisha personazhin
kryesor, i gjithë filmi ishte në gjuhën angleze dhe më ndihmoi të kisha ëndrra për të ardhmen time dhe
gjithashtu më rriti besimin sepse vetë personazhi ishte vërtet i fuqishëm dhe i dashur për të gjithë. Filmi
nuk u zgjodh më i miri për arsye teknike, por pjesëmarrja ishte e rëndësishme për mua dhe vërtet ia
vlente. Gjithmonë kam dashur t’i bëj gjërat ashtu siç doja dhe jo ashtu siç donin të tjerët, natyrisht kam
dëgjuar këshillat e familjes dhe profesorëve të mi, por gjithashtu kam dashur gjithmonë të dal nga kutia,
sepse qëndrimi brenda nuk do të më linte të rritesha. Unë isha pjesë e një organizate për të drejtat e
fëmijëve në të gjithë botën, ne duhet të bënim një pikturë që do të përshkruante dallimet midis fëmijëve.
Si një nga hobet e mia të shumta që ishte piktura, unë me të vërtetë bëra një pikturë të mrekullueshme me
një mesazh të mrekullueshëm se si fëmijët nuk trajtohen njësoj, por përkundrazi

në disa vende përdoren për punë dhe në vende të tjera trajtohen ashtu siç duhet, duke luajtur me lodra dhe duke shijuar vitet e tyre të
vetme pa shqetësime. P.s: Unë e përshkrova pikturën në anglisht sepse gjykatësi që vendosi për pikturën time ishte anglez.

Aktivitetet e mia të NFE-së nuk u ndalën kurrë, në atë kohë, unë ndiqja kurse të gjuhës angleze ku u argëtova aq shumë, po në të njëjtën kohë po
përmirësoja anglishten time, duke krijuar miq dhe kujtime. Në atë kohë, mësova shumë gjëra që nuk i diskutonim kurrë në shkollë, çdo ditë hapnim
tema të reja, flisnim për ëndrrat tona, planet për të ardhmen etj. Ajo ishte me të vërtetë një kohë që unë ende e çmoj. Klasat e mia të notit ishin
aktiviteti im i preferuar i NFE-së, fillova notin në moshën 9 vjeçare deri vitin e kaluar, isha pjesë e garave të ndryshme në Kosovë dhe Shqipëri, noti
më ndihmoi shumë gjatë pubertetit dhe më ndihmoi të rritem shumë fizikisht, madje është një sport individualist që më ndihmoi shumë për të
mësuar teknika dhe stile nga notarët e tjerë.
Aktivitetet e NFE-së janë vërtet të dobishme në jetë, të mësuarit ka të bëjë me ndjeshmërinë njerëzore që kemi mësuar gjatë viteve, dashurinë
njerëzore që kemi, zemrën jo raciste që kemi dhe veprimet respektuese që bëjmë. Orët vullnetare që bëra me fëmijët në shkollën verore në Don
Bosko vitin e kaluar ishte gjithashtu një kohë e mrekullueshme, duke ndihmuar fëmijët të bashkëpunojnë me të tjerët,
Kjo bëri që ata të fitojnë gara të ndryshme, duke e bërë për mua një kohë për t'u mbajtur mend dhe të paharueshme.
Kjo përvojë më bëri të di se si të kujdesem për fëmijët, dhe aktualisht unë kujdesem për fëmijët binjakë të motrës
sime. Në thelb, në ditët e sotme rolet kanë ndërruar, një grua fjalë për fjalë mund të drejtojë një kamion nëse mundet,
pa turp, ose një burrë mund të kujdeset për fëmijët pa problem, nëse është diçka që ju pëlqen ta bëni, duhet të punoni
dhe të vraponi për të. Kujdesi për fëmijët, ndërkohë që motra ime ishte në punë, ishte koha më e bukur dhe puna e
ëndërruar që mund të kem ndonjëherë. Nga aktivitetet joformale mësova se 'një mik në nevojë është me të vërtetë një
mik', kështu që këshilla ime për të gjithë adoleshentët e ardhshëm është të punojnë me pasion pavarësisht nëse
është shërbim vullnetar apo një punë me pagesë, për të ndihmuar të tjerët, për ta bërë veten krenar dhe të
shfrytëzosh çdo shans që të vjen, sepse jeton vetëm një herë në jetë.

BLEON

Unë jam Büşra Akdoğan nga Eskisehir / Turqi dhe jam 26 vjeçe. Unë jam diplomuar në departamentin e Mësimdhënies së Gjuhës Angleze në
Universitetin Dokuz Eylul në vitin 2016. Profesioni im është menaxhere projekti.
Në fakt, historia ime e edukimit jo-formal është pak e papritur. Duke u diplomuar nga Profesioni i Gjuhës Angleze, u caktova si mësuese e shkollës së
mesme në një qytet në lindje të Turqisë. Pasi kam punuar dy vjet me edukimin formal, kam kuptuar se nuk dua ta bëj më këtë punë sepse kisha ndjenjën se
nuk po përmirësohesha në profesionin tim dhe gjithashtu në karrierën time personale. Kështu që vendosa të heq dorë. Unë isha e papunë dhe po kërkoja
mundësi për të provuar veten në përvoja të ndryshme, të vështira dhe zbulova mundësinë në lidhje me Shërbimin Vullnetar Evropian (EVS) nga Erasmus+
për të qenë në gjendje të punoja si vullnetare në Rumani me fëmijët e pafavorizuar në shkollë.

Në fillim, ishte pak e vështirë për mua si një ish-mësuese të përshtatesha nga edukimi formal në atë jo-formal, por më pas kam mësuar se si të arrij t'u
mësoj diçka në mënyrë efektive fëmijëve përmes aktiviteteve jo formale.

Në fund të EVS -së time, mësova se si të shkruaj programe të Erasmus+ për shkëmbime dhe trajnime për të rinjtë. Kjo më dha mundësinë të përgatis edhe
më shumë aktivitete jo-formale në tema të ndryshme për të rinjtë dhe të rriturit, pasi aktivitetet e programit të Erasmus+ do të ishte më mirë të bëheshin me
metodologjinë e edukimit jo-formal. Falë shërbimit tim vullnetar, pata rastin të bashkohem me shumë shkëmbime dhe trajnime ku mund të mësoja shumë
më tepër aktivitete të cilat mund të zbatohen në mënyrë jo formale.

Kur mbarova projektin tim, mora një ofertë pune nga shoqata për të cilën isha vullnetare, për të punuar me ta si menaxhere projekti. Tani, unë jam duke
punuar në një organizatë në Resita, Rumani.

Dua të përmend këtë udhëtim për t'i treguar njerëzve se ndryshimi i jetës sonë është në duart tona.
Nëse nuk ndërmarrim rreziqe, as ne nuk mund të përmirësohemi dhe as shoqëria ku jetojmë. Duhet të
pranojmë që jeta është plot surpriza dhe gjëra të papritura. Kjo është arsyeja pse, unë do t'u
sugjeroja të rinjve që të jenë vullnetarë përmes ESC, të bashkohen në shkëmbimet dhe trajnimet e të
rinjve ku të gjitha aktivitetet bëhen përmes edukimit jo formale, mësoni duke bërë dhe përjetuar.
është mënyra më e mirë për të mësuar diçka kur e bëni dhe kjo është mundësia më e madhe që i jep
dikujt edukimi jo formal.

Do të doja ta përfundoja historinë time me një citim nga një film shumë i bukur "Jeta është si një kuti
me çokollatë, ju kurrë nuk e dini se çfarë do të merrni"

Büşra

P

ërshendetje, unë jam Desi, një studente gjashtëmbëdhjetë vjeçare e shkollës së mesme nga Pleven, Bullgari. Unë kam hobi të

shumta, disa prej të cilave janë vallëzimi, vizatimi, gjuhësia, bërja e bizhuterive dhe shumë të tjera.
Me kalimin e viteve kam marrë pjesë në shumë aktivitete edukative jo formale, në shumë prej të cilave vazhdoj të shkoj ende. Deri
tani, unë kam klasa vallëzimi, kurse të Matematikës dhe kurse të gjuhës Angleze. Gjithashtu, unë marr pjesë në një Grup Rinor
Online. Unë kam qenë trajnere e kurseve të baletit për rreth 11 vjet dhe kam bërë skaut për gati 5 vjet. Gjithashtu, shkoja në klasa të
Kodimit, Matematikës dhe Gjermanishtes kur isha në Shkollën Fillore dhe të Mesme dhe fillova të vizitoja një grup Arti në klasën e 5 të. Shumica e tyre u zgjodhën nga prindërit e mi dhe u aprovuan nga unë kur isha e vogël. Më vonë, vendosa se me cilat kurse dua të
qëndroj dhe dhashë dorëheqjen nga të tjerat. Secili ka arsyet e veta që unë marr pjesë. Për shembull, vallëzimi i kërcimit dhe të qënit
një skautiste u ndikuan shumë nga miqtë dhe vëllëzërit e mi, dhe disa ishin “të detyrueshëm” si kurset e mia të gjuhës angleze.

Edukimi jo-formal më ka dhënë shumë më tepër sesa thjesht njohuri për lëndët dhe aktivitetet që më pëlqejnë. Për shkak të tyre
takova dhe krijova lidhje me shumë njerëz. Disa, si Grupi i të Rinjve dhe klubi im Scout, më kanë mësuar aftësi të vlefshme për jetën
dhe marrëdhëniet me të tjerët dhe më kanë rritur vetëbesimin. Vallëzimi i baletit gjithashtu më ka ndihmuar të jem një pjesëtare
skuadre më e mirë dhe të ruaj qetësinë kur jam para një publiku.

Edukimi jo-formal nuk më ka ndihmuar shumë në zgjedhjen e një rruge të jetës. Sidoqoftë, ai më ka ndihmuar mua si një shkrimtare
aspirante, kryesisht duke më ofruar përvoja të ndryshme, të ngjashme me ato, që përpiqem të imitoj në librat e mi. Për më tepër, ato
ndonjëherë më japin frymëzim për histori dhe libra të rinjsh. Unë zakonisht jam përpjekur të bëj më të mirën time. Sidoqoftë,
shumica e përmirësimeve të mia janë kryesisht të ngadalta dhe të qëndrueshme, kjo është arsyeja pse unë, vetë, e kam të vështirë
t’I njoh këto përmirësime, përveç nëse ma tregon dikush tjetër.

Nga përvoja ime, njerëzit duhet të marrin pjesë në aktivitete jo-formale që i interesojnë, pavarësisht nëse kanë apo jo një prirje të
natyrshme ndaj temës, pasi shumica e suksesit zakonisht arrihet me punë të palodhur dhe përkushtim. Çdo klasë ose kurs ka diçka
për të siguruar. Mundësitë janë të pafundme! Sidoqoftë, askush nuk duhet të ndihet i detyruar të marrë pjesë në diçka që nuk
dëshiron dhe nëse ndihet se nuk mund ta trajtojë atë, është më mirë ta braktisë. Askush nuk duhet të jetë i mirë në gjithçka.

Si përfundim, besoj se edikumi jo-formal
është po aq i rëndësishëm sa shkolla,
nëse jo më shumë. Sepse përbëhet nga
aktivitete, që lënë një përshtypje dhe
njohuri të përjetshme te fëmijët dhe
adoleshentët

dhe

i

lejojnë

ata

të

eksperimentojnë dhe të takojnë njerëz të
rinj.

DESI

Emri im është Diella Valla dhe aktualisht jam duke studiuar shkencë, por jam e interesuar në aktivitete të ndryshme që përfshijnë art, sipërmarrje, dizajnmode etj. Unë kam qenë pjesë në aktiviteteve të ndryshme, pasi gjithmonë më ka pëlqyer të eksploroj më shumë vizione për veten dhe interesat e mia.
Edukimi jo-formal është një mundësi e madhe për t’u përjetuar nga secili student, jo vetëm në vendin tim, por në të gjithë botën. Përvojat e ndrys hme që na
rrethojnë çdo ditë dhe idetë e shprehura që ndjekim çdo ditë në një ndryshim të madh nga një tjetër, janë pjesë e edukimit jo-formal, aspekte aq të
rëndësishme sa vetë arsimi. NFE-ja siguron njohuri dhe prek një sërë temash që kanë rëndësi në jetën tonë të përditshme si: Të Drejtat e Njeriut, Socializimi,
Temat e Kulturës etj. NFE-ja ndër vite më ka ndihmuar të zhvilloj të menduarin kritik dhe të shprehem sa më qartë. Gjithashtu më ndihmoi të fitoja njohuri në
fushat për të cilat mund të mos kisha dëgjuar kurrë dhe të përmirësoja aftësitë e mia të komunikimit. Ajo më shërben si një pasqyrë që më tregon
personalitetin tim të vërtetë dhe përmirëson aspektet për të cilat nuk kemi besim. Në thelb, aktivitetet jo-formale janë mësime të nxjerra ose teori që mund t'i
përdorni në praktikë. Duke qenë pjesë e një projekti të madh në Kosovë, kam marrë pjesë në shumë aktivitete duke përfshirë: ndihmën në mediat sociale
duke promovuar klubin tonë, duke ndihmuar me planifikimin dhe logjistikën e një programi të shkëmbimit rinor
në Finlandë, tema e së cilës ishte "Mësimi i
Shërbimit dhe Sipërmarrja e të Rinjve", në të
cilën grupi vizitoi organizata dhe individë që
marrin

iniciativa

në

Kosovë,

duke

ndarë

përvojat së bashku, dhe gjithashtu kam qenë
pjesë e takimeve të programit tonë të ri të
“Changemaker S.K.I.L.L.S” të financuar nga
Ambasada Amerikane në Kosovë.
Edhe pse atje gjeta shumë mundësi, unë kam
punuar me udhëheqjen në krijimin e një klubi të
ri në të cilin tema ishte "Arti dhe Shoqëria".
Ndërsa isha pjesë e aktiviteteve të edukimit jo
formal,

zgjerova

menduarit

dhe

horizontet
të

parit

e

mia

sa

më

të

të

qartë

vizionin për veten time. Unë kam ndihmuar me mediat sociale duke ndarë interesat e mia të artit, por gjithmonë jam përpjekur të mësoj nga mentorët e mi
dhe të krijoj kolektivisht diçka të bukur për të rinjtë që na rrethojnë.
Nuk bëhet fjalë për vendet ku kemi mbajtur takimet tona, por për njerëzit me të cilët kam pasur rastin të takoj dhe të ndaj idetë e mia, kështu që ne mund të
ofrojmë mundësi për të rinjtë në Kosovë. Ndryshimi pozitiv që edukimi joformal paraqet edhe sot, është ndjenja e lumturisë me të cilën jam mbushur duke
ndihmuar komunitetin ku unë jetoj. Nuk ka padyshim asgjë më të bukur sesa të shohësh njerëz që kanë të njëjtat aspirata si të tuat, duke besuar në ju dhe
ndryshimin që dëshironi të jepni për një të ardhme më të mirë. Për të vazhduar më tej, si piktore kam marrë pjesë në ekspozita dhe punëtori arti si në nivel
kombëtar dhe ndërkombëtar.
Ndarja e njohurive të mia për pikturën dhe gjithmonë të qënit e gatshme për të mësuar diçka të re janë dy arsyet kryesore që u përqëndrova në NFE.
Pjesa më e mirë e NFE-së është të kesh mundësinë të vazhdosh me të edhe në platformat online. Këtë vit, kam qenë pjesë e webinareve dhe
workshopeve të mbajtura nga organizata të tilla si DVOTIO në të cilat pata mundësinë të prezantohem si një ilustruese e modës dhe të përfshihem si
vullnetare për punën e tyre. Aksesueshmëria për të gjithë është një përfitim tjetër i madh që mund të merrni nga aktivitetet që ofron NFE-ja.
Nuk ka të bëjë me thënien e njerëzve që keni marrë pjesë në diçka, por kryesisht ka të bëjë me sfidimin e aftësive tuaja dhe vënien e këtyre aftësive tuaja
në veprimet e jetës reale. Unë dëgjoj njerëz të zakonshëm që ankohen për ndotjen e ajrit ose mjedisin e mbuluar me plehra, ndërsa në të kundërt asnjë prej
tyre nuk bën ndonjë aktivitet vullnetar ose është pjesë e ndonjë ngjarjeje falas të ofruar nga OJQ-të e vendit tonë.
Projektet ose aktivitetet si këto zakonisht përbëhen nga aktivizmi, si një lëvizje me të cilën të gjithë duhet të sfidohen. Në një nga workshopet e quajtura
"Jeta e përditshme e kosovarëve të rinj" të mbajtur nga KETNET, unë pashë perspektivat e njerëzve që më ndikuan në anët negative dhe positive. Por, ne i
mblodhëm historitë tona më në fund duke parë anët e ndritshme, ku edhe sot qëndrojnë të mësuara përmendësh në mendjen time dhe gjithmonë do të
jetojnë atje. Jo çdo aktivitet në të cilin do të jeni pjesë, do të bëjë një ndryshim të madh në jetën tuaj, por kujtimet dhe mësimet e mësuara do ta bëjnë një
gjë të tillë. Edhe Michelangelo në moshën 87 -vjeçare tha "Unë jam ende duke mësuar", si të gjithë. Nëse do të dinim dhe mësonim gjithçka në shkollë, jeta
nuk do të ishte një problem për të cilin keni nevojë për një zgjidhje.

Nuk do të ishte një rrugë që ju nevojitej për të udhëtuar në mënyrë që të gjeni rrugën tuaj. NFE-ja përfshin një mori përfitimesh që nuk mund t'i numëroj,
sepse ka shumë përparësi që merrni nga ajo. Për këtë arsye dhe për shumë të papërmendura, unë inkurajoj secilin që të mbushë udhëtimin e tij/saj me
sfida të reja
dhe të përjetojë atë që ofron NFE-ja çdo ditë.
Diella

E

mri im është Diellëza, dhe kam studiuar

Inxhinieri në UBT (Universiteti për Biznes
dhe Teknologji), dhe jam Zhvilluese e
Softuerëve Junior në ODK (Open Data
Kosovo).
Unë kam qenë gjithmonë ajo që kam dashur të
mësoj gjëra të reja nga ajo që shërbehet në
shkollë ose në universitet. Pra, kjo më bëri të dilja
nga ajo zonë ngushëlluese dhe të bëhesha pjesë e
kaq shumë trajnimeve dhe kurseve që jo vetëm më
bënë mua të mësoj gjëra të reja, por gjithashtu më
bëri të krijoj miqësi të reja, dhe përmirësova
ndërveprimin tim me të tjerët, dhe jam shumë e
lumtur për këtë.
Unë e shoh Edukimin Jo-Formal si "më shumë
përvojë", dhe shumicën e kohës, përvojat japin
shanse të reja. Në mars 2020, unë isha pjesë e
një trajnimi të quajtur Techstitution, të zbatuar
nga Open Data Kosovo, dhe ai trajnim më dha
mundësinë të bëhem zhvilluesja më e re e
softuerëve Junior në ekipin ODK.
Por përveç atyre trajnimeve që ishin lloj i studimeve të mia, të cilat me të vërtetë më rritën njohuritë dhe më dhanë përvojat më
të mira, kam qenë gjithashtu pjesë e shumë aktiviteteve të tjera trajnuese dhe vullnetare, që më bënë të ndihem e kënaqur me
mënyrën se si të tjerët mendojnë dhe jetojnë, dhe dallimet që ekzistonin mes meje dhe tyre.
Unë kam qenë pjesë e projekteve në fusha të ndryshme, të tilla si në hartimin dhe propozimin e projekteve, mediave dhe
komunikimit publik,

seminare për migracionin ilegal, shkolla verore, trajnime të ndryshme, seminare dhe konferenca me një dimension multikulturor.
Dhe nëse jeni kurioz të dini pse e gjithë kjo shumëllojshmëri aktivitetesh, zgjodha të isha pjesë e të gjitha këtyre aktiviteteve sepse gjithnjë e më shumë
çdo herë që merrja pjesë në aktivitete të tilla, zhvilloja njohuri multidisiplinare dhe mësoja më shumë për jetën - këto dy gjëra që tani i konsideroj më të
rëndësishmet!
Ndërsa edukimi formal përqendrohet kryesisht në mësimin e njohurive, ku praktika e aftësive bëhet më pak, unë e shoh edukimin jo-formal si më shumë
përqëndrim në praktikë, dhe për mua si për shumë njerëz të tjerë, gjërat që ne praktikojmë kërkojnë më shumë kohë për t'u harruar. Në fakt, NFE-ja është më
shumë sesa thjesht praktikë, ju stërvitni performancën tuaj, bashkëpunoni me të tjerët dhe njihni horizonte të reja që nuk do t'i njihnit ndryshe. Ju madje,
ndonjëherë, merrni një lidhje të veçantë me pjesëmarrësit e tjerë, dhe një energji të veçantë që e bën kaq të vështirë të thuash lamtumirë dhe të kthehesh në
shtëpi!
Një gjë që duhet të theksoj është se edukimi joformal në vendin tonë nuk është një nga prioritetet e shoqërisë sonë dhe nuk na jepen shumë mundësi. Unë
përsëri i bëj thirrje të gjithë atyre që janë optimistë për jetën dhe të ardhmen të gjejnë mundësinë të angazhohem në edukimin joformal. Fillova me
vështirësi dhe tani nuk mund ta imagjinoj jetën pa qenë pjesë e aktiviteteve joformale. Është e çuditshme si disa trajnime të NFE-së më bënë të shoh jetën,
të ardhmen dhe gjithçka përreth meje, ndryshe!
E gjithë përvoja ime me NFE-në përforcoi një citat të cilin e përcjell: "Edukimi formal është një shëtitje nëpër kopshtin zoologjik, Edukimi joformal është një
shëtitje nëpër savana".

Diellëza

U

në jam një student i universitetit në vitin e 3 -të të biznesit në Universitetin Teknik Yıldız. Unë punoj si praktikante në Corbiz. Gjithashtu, unë jam anëtare e Aiesec

dhe Peryön. Përveç, gjithë këtyre gjërave unë luaj tenis dhe përpiqem të shëtis në kohën time të lirë. Kjo më ndihmon të qëndroj e fokusuar dhe e
motivuar. Janarin e kaluar, unë shkova në Ukrainë me Aiesec për t'u mësuar anglisht fëmijëve. Unë qëndrova në një familje pritëse dhe përshkrimi i punës sime ishte
mësimi i gjuhës angleze për fëmijët e familjes pritëse. Unë qëndrova atje për gjashtë javë. Në fakt duket si një kohë e shkurtër, por që në javën e parë u ndjeva sikur jam
në shtëpi. Familja ime pritëse nuk më ndjeu kurrë se nuk i përkisja atje. Zgjodha të shkoja në këtë projekt me Aiesec për tre arsye. I pari prej tyre ishte se nuk kisha qenë
kurrë më parë jashtë, kështu që kjo do të ishte përvoja ime e parë. Arsyeja e dytë ishte dalja nga zona ime e rehatisë. Para këtij projekti, nuk po përpiqesha ta bëja veten
të parehatshme. Unë nuk bëra asgjë për të ardhmen time. Më duhej të dilja nga zona ime e rehatisë

sa me shpejt te jete e mundur. Dhe arsyeja ime e fundit
ishte të bëhesha qytetar i botës. Ne shohim shumë lajme
për vendet e tjera në mediat sociale ose faqet e lajmeve.
Dhe për disa prej nesh të bëhesh qytetar botëror do të thotë
të tregosh interes për problemet e botës dhe t'i
argumentosh ato probleme me miqtë tanë, familjen. Por, për
mua të bëhesh qytetar botëror do të thotë të kesh miq nga
një vend tjetër, nga një kontinent tjetër, nga skaji i largët i
botës. Dhe, të jesh në gjendje të debatosh kur shfaqet një
problem në vendin e tyre, duke folur me dikë që ka lindur
atje dhe është rritur me atë kulturë. Kur i’u mësoja anglisht
fëmijëve, isha krejt vetëm atje dhe më duhej të planifikoja,
dhe kontrolloja procesin vetë. Kjo ishte shumë e vështirë në
fillim, por pasi fillova të jepja mësim, dhe njoha fëmijët
gjithçka u bë shumë më e lehtë. Fëmijët e zhvillonin kursin e
gjuhës angleze në shtëpi, kështu që ata e humbnin

vëmendje lehtë. Si zgjidhje për këtë, filluam të shikonim video gramatikore angleze,
filma anglezë me titra ukrainas dhe të luanim shumë lojëra të ndryshme me fëmijët. Ky
proces më mësoi se si t'i menaxhoj problemet kur jam vetëm dhe të vazhdoj edhe nëse
është shumë e vështirë. Qëllimi im ishte shumë më i madh sesa zhvillimi i aftësive të
mia drejtuese. Gjithashtu mësova se si të bëhem qytetar i botës. Kam fituar shumë miq
nga Koreja e Jugut deri në Indonezi. Kam njohur kultura të ndryshme dhe se si kjo gjë
e kulturës ndikoi në jetën e njerëzve, si njerëzit mund të jenë kaq të ndryshëm edhe
nëse ata do të jetonin në të njëjtin univers. Unë shkova në një vend të huaj krejt vetëm
që nuk kam qenë kurrë më parë. Unë kurrë nuk kam pasur përvojë mësimore më parë,
por shkova atje për të mësuar anglisht në një gjuhë që fëmijët nuk mund ta kuptojnë
ose flasin. Kam mësuar të menaxhoj stresin dhe rrezikun. Mësova të kontrolloj gjithçka
dhe të fsheh ndjenjat e mia për ato gjëra që nuk mund t’i bëj në mënyrë perfekte. U
bëra më e mirë në komunikim. Fola me shumë njerëz të rinj në një mjedis të huaj me
një gjuhë të huaj. Mësova të them po për të gjitha mundësitë e reja. Dhe tani mund të
them që jam e lumtur ta bëj këtë.

Në fillim ndjehesha sikur nuk po i bëja gjërat siç duhet. Kjo përvojë nuk do të më
mësojë aq shumë, nuk do të mësoj anglisht për fëmijët. Por kur vazhdova, gjithçka
bëhej më mirë dhe ndjehesha sikur jam duke bërë gjëra vërtet të mëdha për të prekur
jetën e atyre fëmijëve.
Projekti im më ndihmoi të dilja nga zona ime e rehatisë dhe të mësoja duke u
stërvitur. Si një përvojë globale e edukimit jo-formal mësova se ne mund të bëjmë
një ndryshim dhe mund të fillojmë duke qenë një person i kujdesshëm, një qytetar
botëror. Krijimi i një shoqërie të kujdesshme është në duart tona.

Ece

Emri im është Elsa dhe jam 22 vjeçe, jam studente e vitit të tretë në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Shkencave Kompjuterike,
Departamenti i Inxhinierisë Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës. Më pëlqen të punoj në
fushën time, por gjithashtu më pëlqen të provoj gjëra të reja. Edhe pse jam studente unë gjithmonë e kam shtyrë veten të mësoj gjëra
të reja në mënyra të ndryshme. Më pëlqen muzika, sporti, vallëzimi, gatimi, dizajni, udhëtimi, takimi me njerëz të rinj dhe kam kaq
shumë hobi, kështu që unë gjithmonë kam menduar pse të mos bëj diçka që më pëlqen, si të mësoj gjëra të reja në një mënyrë që
përfshin edhe hobet e mia. Kjo është ajo që NFE-ja më dha një përvojë krejtësisht të re në gjërat që më pëlqejnë, një këndvështrim të
ri të gjërave që kam mësuar dhe një këndvështrim të ri edhe për veten time.
Dalja nga zona juaj e rehatisë është mënyra më e mirë për të zbuluar dhe zhvilluar më shumë për ju dhe gjëja për ta bërë këtë është
të mos keni frikë të sfidoni veten. Është e vështirë të kontaktosh dhe të gjesh të rinj të interesuar për arsim shtesë, pasi ata
tashmë po mësojnë në shkolla dhe në kolegje.
Ata e shohin mësimin formal të mjaftueshëm për
ta, dhe mendojnë se çdo gjë tjetër është shumë e
mërzitshme, por me edukimin jo -formal gjithçka
ndryshon dhe bëhet sfiduese, emocionuese dhe
argëtuese - diçka që të rinjtë e pëlqejnë, të
argëtohen, të marrin pjesë aktivisht dhe të
përfitojnë prej tij. Sigurisht, edukimi formal është
i rëndësishëm dhe është gjithashtu baza e
njohurive tona të jetës, por unë besoj se sfidat,
udhëtimet dhe njohja e kulturave të reja, njohja e
njerëzve të rinj, projektet krijuese dhe të gjitha
këto lloje të formave të NFE-së janë ato që na
ndihmojnë të zbulojmë më shumë se kush jemi
ne dhe në të njëjtën kohë t’i tregojmë edhe botës.

Nga e gjithë puna ime e pjesëmarrjes dhe vullnetarizmit në aktivitetet rinore (përvoja ime në trajnime me grupe të ndryshme me të rinj, individë të
margjinalizuar, mësues, ofrues të kujdesit shëndetësor dhe aktorë të tjerë në fushën sociale; gjithashtu përvojën time të punës në institucione kombëtare
dhe ndërkombëtare dhe organizatat në kryerjen e kërkimeve, eksperienca në projekte të ndryshme të pajtimit, migrimit, trajnime dhe konferenca të
ndryshme me një dimension multikulturor), përvojat më të mira ishin ato gjatë udhëtimit dhe takimit me njerëz të rinj dhe të paturit një ide mbi mentalitetin
e tyre për gjërat që mësojmë çdo ditë dhe si i përdorin ato. Të qenit në gjendje të dëgjoni mendime të ndryshme nga ato që jeni mësuar të dëgjoni më parë.

Gjithashtu, për të dhënë një perspektivë tjetër për NFE-në dhe
për ta zbuluar atë më shumë në mënyrë që të inkurajojmë të
rinjtë të sfidojnë veten në këto forma të edukimit, ne mund ta
krahasojmë NFE-në me një mulli shumëngjyrëshe me erë, si ai
që luanim kur ishim fëmijë. Ndërsa erërat shumëngjyrëshe të
mullirit të erës lidhen me njëri-tjetrin dhe fillojnë të lëvizin dhe
prodhojnë tinguj dhe energji falë goditjes sonë, kështu edukimi
joformal lidh të rinj me backgrounde të ndryshëme, plot energji
dhe freski të moshës së tyre, të cilët arrijnë suksese të mëdha
me mbështetjen e një traineri/ supervizori/tutori. Pra, këshilla ime
është të dilni atje, të sfidoni veten duke u lidhur me të tjerët në
mënyrë që të shihni atë ylberin shumëngjyrësh.

ELSA

E

mri im është Eva, dhe unë jam një studente 20-vjeçare në Fakultetin e Drejtësisë Penale dheSigurisë.

Unë vij nga një qytet i vogël në Bela krajina, por ju mund të më gjeni në të gjithë botën. Më pëlqejnë
sportet e ndryshme, mundësisht artet marciale, dhe në të kaluarën, kam qenë gjithashtu anëtare e ekipit
kombëtar slloven në Ju Jitsu, gjithashtu luaj edhe tenis. Mund të them që më pëlqen gjithçka që është pak
më ndryshe dhe kjo është arsyeja pse më pëlqen të udhëtoj, të njoh gjuhë të reja, kultura të ndryshme,
njerëz dhe kuzhina të ndryshme-dhe këto janë arsyeja pse unë mendoj se edukimi jo-formal (NFE-ja) është
i rëndësishëm.
Sigurisht, arsimi formal është vendimtar dhe është gjithashtu baza për NFE-në, por unë besoj se përvojat,
udhëtimet, komunikimi me njerëzit, projektet krijuese, diskutimet dhe format e tjera të NFE-së janë ato që na
japin mundësinë të përfitojmë nga kjo "shkollë” njohurish, dhe në të njëjtën kohë t’i tregoni botës se kush
jeni në të vërtetë. NFE-ja nuk na jep thjesht një pamje të ndryshme të botës, gjerësisë, kompetencave që
fitojmë, por na jep diçka për të cilën bëhemi të vetëdijshëm kur shikojmë prapa - kujtimet, përvojat dhe një
rrjet social. Diçka që qëndron përgjithmonë dhe që ne nuk mund ta fitojmë përmes teorisë së thjeshtë !
E mësova këtë thjesht duke provuar forma të ndryshme të NFE-së. Unë kam drejtuar Organizatën Studentore
të gjimnazit “Novo Mesto” dhe aty kam qenë personi përgjegjës për gati 30 projekte, kam ndjekur “Bibliotekën e Gjallë”, në projekt me Gjimnazin
“Karlovac” kam udhëhequr një workshop për mënyrat e vetëmbrojtjes dhe më në fund kam udhëtuar në Portugali në një Shkëmbimin Rinor dhe në
Danimarkë për të marrë pjesë në një projekt të caktuar më nga afër. Nëse më pyesni pse doja të isha pjesë e secilit prej këtyre projekteve, unë do të
përgjigjesha: Jo sepse dua vetëm një linjë më shumë në CV -në time, por sepse secili prej tyre tani është pjesë e imja dhe sepse e gjithë përvoja ime,
trajnimet dhe edukimet më kanë çuar në atë që jam sot. Për të gjithë ata që nuk e dinë nëse do ta provonit apo keni frikë nga diçka, nëse jeni të motivuar,
por jeni në dyshim, më lejoni ta them këtë: Nëse aktivizoheni, ato gjëra të mrekullueshme për të cilat ëndërroni do të ndodhin, ndoshta edhe ato më pak të
mrekullueshme, e megjithatë ato do të ndodhin sepse ju do të angazhoheni. Nëse qëndroni të vendosur pa u aktivizuar, vetëm do të përkeqësoni gjendjen
tuaj. Do të ngeceni në një vend dhe asgjë nuk do të ndodhë.
Do të mësoni shumë gjëra që do të jenë të rëndësishme, kur qëndroni para një dhome plot me studentë dhe nuk do të keni frikë të flisni, kur piqni atë
tortën më të mirë daneze në shtëpi, kur merrni një kartë Krishtlindjesh nga miqtë austriakë, kur shkruani një aplikim për punë (studime) dhe deklaroni se
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që kanë ndodhur; me pak fjalë, kur të shikoni prapa dhe t'i thoni vetes
"Faleminderit Zotit", atëherë do të dini që të gjitha këto projekte nuk ishin të kota.
Ata ju dhanë diçka që shënimet e shkollës nuk do të jenë në gjendje t'ua japin
kurrë. Mund të tingëllojë pak poetike, por gjithsesi - ato do të lënë gjurmë në jetën
tuaj në formën e tregimeve, që nuk do të mund ta lexoni kurrë në një enciklopedi
apo literaturë tjetër, por do të ketë kuptim sepse do të jetë plot histori, kujtime,
njohuri të mahnitshme dhe do të shkruhet nga autori më i mirë - që jeni ju.
Nuk do të doja t'ju tregoja se cilat projekte, trajnime janë më të mirat dhe cilat të
zgjedhni. Nëse e shihni (ose jo) të përshtatshme, provojeni. Çdo gjë që bëni, ju jep
diçka - edhe nëse është një përvojë e keqe.

Edhe çfarë?!
Ne të gjithë i kemi këto mundësi dhe në këtë mënyrë ju do të
filloni të vlerësoni atë që dëshironi dhe pëlqeni.
Unë kam qenë dhe jam ende duke marrë një pjesë të edukimit joformal sepse projektet më japin vrull. Kjo është ajo që unë jam.
Vendosa të mësoj në çdo hap të jetës sime dhe do të jem pjesë e
këtyre projekteve në çdo moment të jetës simë. Forrest Gump ka
thënë se: “Jeta është si një kuti me çokollata, asnjëherë nuk e
dini se çfarë do të merrni”. Kjo është e ngjashme me projektet,
nuk e dini kurrë se çfarë do t'ju sjellin, hyni në të panjohurën, e
megjithatë nuk keni ndalur ndonjëherë të provoni çokollata. A e
provuat si fillim dhe më pas thatë: "ishte vërtet mirë".

EVA

“ERASMUS PLUS NUK ËSHTË VETËM NJË PROGRAM, ËSHTË NJË FAMILJE QË E BËN BOTËN MË TË MIRË”
Jeta është një aventurë

K

ur u largova për projektin tim të parë, isha në një nga periudhat më të këqija të jetës sime. Në atë moment unë as nuk e dija se çfarë të prisja,

thjesht e dija se të gjitha gjërat do të ishin të vlefshme për të qenë më mirë se sa isha.
Unë nuk kisha udhëtuar kurrë më parë dhe nuk isha absolutisht në gjendje të
kujdesesha për veten, por ndjeva brenda meje atë rrënjën që shpesh mbetet e fshehur
ose e zhytur nga toka lart, por që po rritet thellë brenda jush dhe përpiqet të thotë:
"A'bello hai finito de piangerte adosso?” – “Hajde burrë, kur të pushosh së qari për
gabimet e tua? Dil nga kutia dhe bëhu ai që je. "
Që nga dita e parë e EVS-së time afatshkurtër në Kroaci, kam kaluar shumë mirë! Ishte
njësoj si kur jeton me vite brenda një makthi në të cilin ndihesh i burgosur, por
papritmas zbulon një dritë që është bërë nga e njëjta substancë si ti.
Ne jetonim në një hotel në periferi të Zagrebit, kryeqytetit. Çdo natë, më kujtohet se
njerëzit nga e gjithë bota vinin dhe më pasuronin e më indelifikonin me një kulturë
të re, ose ndoshta me atë që krijon më shumë vlerë dhe ekuilibër brenda nesh:
diversitetin.
Fatkeqësisht, nuk ishte një projekt i madh në nivel profesional, por në jetë nuk i
mëson gjërat e rëndësishme me një copë letër, i mëson duke i jetuar.
Mësova të heq dorë dhe të jetoj intensivisht çdo ditë i rrethuar nga njerëz që më duan
aq shumë, sa mendoj se mësova në 2 muaj atë që kisha harruar në 20 vjet. Mësova të
jem i qëndrueshëm dhe se çdo gjest i vogël është i rëndësishëm për të na ndihmuar ne
dhe planetin në të cilën jetojmë. Gjithashtu, kam kuptuar se nuk keni pse të keni frikë të
hidhni veten për të jetuar. Ashtu siç më tha një grua e mençur disa ditë më pare

Stacce: “Trajtohuni mos kini frikë, sepse edhe nëse jeta ju godet me shpullë, sot ne jemi akoma këtu, dhe ne ende kemi fuqinë për të buzëqeshur dhe për të
ndryshuar gjërat”
“Shprehje italiane”
Pasi u ktheva në shtëpi, rezistova rreth një muaj, pastaj u largova për një shkëmbim rinor, në një vend ku kurrë nuk e kisha menduar se do të shkoja si
Tunizia. Ky nuk ishte vetëm një shkëmbim rinor, ishte një Shkëmbim Kulturor. Më në fund kuptova se si ishte programi Erasmus Plus (projekti ishte i
mirëorganizuar këtë herë), dhe më në fund arrita të dal nga pasiguria ime dhe të ekspozohem para publikut pa frikë. Mbaj mend që nuk isha më i turpshëm
dhe se vazhdoja të flisja me kaq shumë njerëz. "Ju do të flisni më vonë në prezantim se jeni më i guximshm!" dhe unë qëndrova atje dhe thashë: "Por, ju a
po më flisni?" Nuk mund ta besoja se kishte një version të Filippo-s që nuk ishte i turpshëm dhe i vështirë, dhe isha aq i lumtur sa që nga atëherë e tutje
nuk doja të ndaloja së udhëtuari dhe të zbuloja veten.

Friedrich Nietzsche në "Kështu foli Zarathustra" tha: "Fryma ka tre metamorfoza, nga deveja te Luani dhe nga Luani në foshnjë". Në atë moment më në
fund kisha arritur të heq qafe devenë time, dhe nga lëkura ime filloi të dilte një gëzof i fortë me kunjin e tij.
Kështu që bëra 6 shkëmbime të tjera rinore në Maqedoni, Sllovaki, Spanjë dhe Itali. Pasi mësova shumë dhe kalova një kohë vërtet të mrekullueshme, bëra
një zbulim! Një zbulim i madh, sikur Kryeengjëlli Gabriel të kishte zbritur në Tokë për të më komunikuar diçka.
Unë gjithmonë e kisha përçmuar Italinë, sepse vendi ku kam lindur kurrë nuk më dha asnjë lloj kënaqësie. Por, ndërsa udhëtoja dhe takoja njerëz nga
vende të tjera në vendin tim, më në fund kuptova se nuk ishte vetëm një Itali, dhe se bukuria e vendit tim është pikërisht ajo: fakti që është kaq e ndryshm e
dhe e larmishme sa të shtyn të zbuloje atë duke u bërë një person më i mirë.

Në 20 vjet nuk kisha bërë asgjë tjetër veçse të pendohesha për veten, dhe të ndiqja disa rregulla absurde që duhet të na bëjnë njerëz të civilizuar, kur në
realitet ata na skllavërojnë. Unë as nuk shfrytëzova rastin të shijoja faktin që jam italian dhe jam me fat që jam qytetar në një vend kaq të bukur. U
largova përsëri nga shtëpia dhe shkova të jetoja në Romë për rreth një vit.

Në rrugët e Romës gjeta mendjelehtësinë dhe qetësinë që nuk kisha mundur të gjeja kurrë në veri të Italisë nga jam. Më në fund u ndjeva pjesë e vendit tim
por jo vetëm, të mos lejojmë që kufijtë të na përcaktojnë! Ne të gjithë jemi pjesë e këtij planeti dhe nuk duhet të ketë të huaj, por vetëm vëllezër dhe motra.

Pas një kohe të gjatë të kaluar midis udhëtimit dhe çmendurisë,
u ktheva në shtëpi për një kohë. Pastaj erdhi karantina. Ne
mendojmë se kohët e këqija duhen shmangur sepse na
dëmtojnë. Ndoshta kushdo që e tha këtë nuk ishte aq jashtë
kutisë sa të kuptonte idiotësinë për të cilën po fliste. Unë
mendoj se ajo që ndodh është e pashmangshme dhe se çdo gjë
e keqe që mund të ndodhë mund të jetë vetëm një mundësi për
t'u ngritur edhe më e fortë.
Pandemia më dha mundësinë të reflektoj dhe të kuptoj më mirë atë
që doja të bëja në jetë, kështu që gjatë verës gjeta projektin ESC në
Selanik. Unë jam i mirë në të shkruar dhe gjithmonë kam dashur dhe
dua ta kthej artin tim në një punë. Kështu që pa u menduar as dy herë
u bashkova me të dhe u largova për në Greqi. Jam vërtet i kënaqur
me atë që po bëj dhe jam i kënaqur që jam pjesë e kësaj familjeje të
madhe që është programi Erasmus Plus. Unë mendoj se nuk është
vetëm një program. Unë mendoj se është një mjet për të ndihmuar
mijëra të rinj që të kenë sukses

në jetë, duke fluturuar lart mbi qiell.
Përveçse jam vullnetare, jam duke bërë një kurs për
menaxhimin e projekteve dhe shpresoj që sapo të
përfundoj këtë përvojë do të jem në gjendje të gjej një punë
në fushën e të rinjve, për një shoqatë jofitimprurëse. Ky
nuk është vetëm një program për të rinjtë, por është një
mënyrë jetese që na shtyn të përmirësojmë veten çdo ditë
për një të ardhme më të mirë!

FILIPPO

E

mri im është Fiona Dinollari, 22 vjeçe. Unë kam një diplomë bachelori në Psikologji, dhe aktualisht jam duke studiuar

Psikologji Klinike në Universitetin e Tiranës, si bursiste në Konrad Adenauer Stiftung Albania. Unë kam qenë vullnetare

për organizata të ndryshme që kur isha 15 vjeçe, dhe tani ende më pëlqen të jem pjesë e kësaj fushe, si vullnetare ose si
punonjëse. Aktualisht, jam duke punuar për Save the Children në Shqipëri, dhe gjithashtu për një organizatë tjetër të
quajtur Durresi Aktiv. Puna dhe arritja ime më e rëndësishme në vitin 2020 ishte të isha një nga dy Delegatët Rinorë të
Shqipërisë në Kombet e Bashkuara, gjë që ka bërë të jem pjesë e Bordit Këshillues për Rininë e Kombeve të Bashkuara
në vendin tim.
Duke pasur parasysh faktin se unë kam qenë pjesë e OJQ -ve të ndryshme për një kohë të gjatë tani, nuk mund të kujtoj me të
vërtetë se sa prej tyre ishin, por mund të them me siguri se cilat ishin ato që lanë gjurmë tek unë. Së pari, ishin ëorkshopet
dhe trajnimit me Save the Children në Durrës dhe Tiranë, të cilat me përvojën time të mahnitshme më çuan në Press Summer
School 2017 në Oslo, Norvegji. Pas kësaj erdhën shumë aktivitete të tjera të këtij lloji në Shqipëri, por unë kurrë nuk do ta
harroj përvojën time në Zboiska, Poloni, me Erasmus+ me temën: "Forconi aftësitë tuaja të jetës", dhe gjithashtu programin
MIRAI në Japoni, të dy në 2019, për të cilën mund të them se ata më ndryshuan fjalë për fjalë jetën time!

Filloi me dëshirën për të udhëtuar, dhe gjithashtu për të takuar miq të rinj. Unë i kam arritur të dyja këto gjëra, e megjithatë, kur
po merrja pjesë, bëra edhe zbulime të tjera që më shtynë më tej dëshirën për të qenë pjesë e këtyre aktiviteteve. Tani, unë jam e
etur për të mësuar, jo vetëm për tema të reja, por edhe për kultura të reja, këndvështrime dhe pikëpamje të ndryshme.

Përveç demokracisë, të drejtave të fëmijëve dhe të njeriut, artit, çështjeve politike/ shoqërore, veprave dhe mosveprimeve
mjedisore dhe një mijë gjëra të tjera, unë mund të përmend një ton: “Unë jam bërë më mendjehapur, aktive, empatike, gazmore
dhe gjithashtu e kujdesshme”. Në të njëjtën kohë, unë e kam pranuar veten ashtu siç jam, dhe kam filluar të mendoj në një
mënyrë shumë më pak egoiste se më parë. Tani nuk mendoj vetëm për suksesin tim. Unë besoj se secili prej veprimeve të mia
lidhet gjithashtu me komunitetin tim, dhe unë jam gjithmonë në kërkim të mënyrave për të ndihmuar të rinjtë të arrijnë
potencialin e tyre.

Unë jam bërë shumë e mirë në punën me grupe! Unë besoj se ky është një nga sukseset e mia më të mëdha, edhe në mënyrën se si punoj.
Aktualisht kam ndryshuar fokusin e studimeve të mia; tani nuk jam thjesht dikush që dëshiron të punojë në këshillim! Unë jam e përkushtuar
kryesisht në krijimin e politikave të reja sociale, që do të ndihmonin vetëm në çështjet e shëndetit mendor, por edhe më gjerë. Kjo më ka ndihmuar
me temat në të cilat punoj çdo ditë siç janë; të drejtat e fëmijëve, çështjet mjedisore, madje edhe multilateralizmin! Gjithçka që mësova kishte
rëndësi, dhe pjesa më e mirë është se në të njëjtën kohë u argëtova dhe mësova!

Unë gjithmonë kam besuar se sistemi arsimor, kudo që të jetë, nuk arrin të ndihmojë njerëzit vetëm për të arritur potencialin e tyre të plotë. Një
diplomë e shkollës së mesme, një diplomë bachelor, etj, janë të domosdoshme për shoqërinë në të cilën jetojmë në ditët e sotme, por ende jo të
mjaftueshme. Ajo që mësoni në edukimin jo-formal është si një mjet magjik, i cili ju lejon ta përdorni atë ashtu siç dëshironi! Mund të ndihmojë në
një profesion të caktuar, ndoshta edhe në ndryshimin e atij profesioni, të krijoni një lidhje më të mirë me
njerëzit, dhe gjithashtu një lidhje më të mirë me veten. Profesioni im është
psikologe, por nuk më ka ndaluar që në moshën 22-vjeçare të jem gjithashtu
një diplomate e re, aktiviste e të drejtave të njeriut dhe mjedisit, shkrimtare,
trajnere, dhe gjithashtu një person shumë argëtues për të më pasur pranë! Unë
jam mikeshë jo vetëm me studentët e mi, por edhe me mësuesit, jo vetëm me
kolegët e mi, por edhe me punëdhënësit e mi. Unë mendoj se kjo i thotë të
gjitha.
Provoni gjithçka, por më e rëndësishmja, provoni Erasmus+! Nëse nuk e
bëni, atëherë unë nuk mund të shpjegoj me të vërtetë pse është kaq e gjallë
dhe plot ngjyra të shpjegohet! Unë nuk do të them asgjë më shumë për këtë
temë ...
Shkëmbimet rinore rimbushën bateritë e mia; tani e di cfarë të bëj. Nëse
njerëzit e tjerë nga vendi im përjetojnë diçka të ngjashme me Erasmus Plus,

unë e di me siguri se ata gjithashtu do të gjejnë rrugën e tyre, madje edhe
rrugën për ta bërë Shqipërinë një vend më të mirë për të jetuar.
Nëse mbështetemi në forcat tona në mësimin ndërkombëtar, atëherë do të jemi
në gjendje të krijojmë një shtet ndërkombëtar të mirëqenies.

Fiona

E

mri im është Franja dhe unë vij nga një qytet i vogël Slloven. Unë besoj se arsimi është

faktori më i madh kontribues për ta bërë botën dhe shoqërinë tonë një vend më të mirë për të
gjithë. Sidoqoftë, për ta arritur këtë, të gjithë duhet të kenë qasje në të
njëjtën cilësi të arsimit, dhe kjo përfshin mundësi të tjera mësimi - jo vetëm shkollat, por të
gjitha mundësitë që na bëjnë të mësojmë dhe të rritemi si qenie njerëzore. Në tre vitet e fundit
kam marrë pjesë në 6 Shkëmbime Rinore Erasmus+ dhe një projekt Erasmus+ “Lëvizshmëria
Rinore” (trajnim). Unë kam qenë drejtuese grupi në 2 nga shkëmbimet rinore. Kur aplikova për
shkëmbimin tim të parë të të rinjve, nuk isha njohur me këtë pjesë të Erasmus+. Dukej si një
mundësi e mirë, sepse unë do të udhëtoja, do të takoja të rinj të tjerë inteligjentë dhe do të
mësonim dhe diskutonim një temë për të cilën isha e apasionuar. Megjithatë, kur mbërrita atje,
përjetova të gjitha ato gjëra dhe më shumë. Dhe pasi u ktheva, vendosa që dua të vazhdoj më
shumë projekte dhe të mësoj më shumë gjëra në këtë mënyrë. Aktivitetet që janë pjesë e
edukimit jo-formal i ndihmojnë pjesëmarrësit të përmirësojnë aftësitë për të cilat do të kenë
nevojë më vonë në jetë. Të gjithë mund të përfitojnë nga pjesëmarrja në debate; ata na mësojnë
të flasim dhe të përgatisim mendimet tona, ashtu siç na mësojnë të jemi të durueshëm dhe të
dëgjojmë. Prezantimet dhe të folurit në publik janë të mira për ata të cilët shmangin të folurit në
publik për shkak të frikës. Stuhia e mendimeve dhe puna në grup janë të dobishme pavarësisht
nga rruga e karrierës që marrim. Luajtja e roleve nuk na mëson vetëm aftësitë e aktrimit, por
edhe empatinë. Aktivitetet e të mësuarit joformal gjithashtu promovojnë kreativitetin, zgjidhjen e
problemeve dhe komunikimin me njerëzit, ndonjëherë në gjuhë të ndryshme.

Përmes aktiviteteve të edukimit joformal, e tejkalova frikën time për të folur në publik. Mësova se më pëlqen shumë debati dhe ndarja e mendimeve me njerëzit e tjerë.
Kam mësuar aftësitë organizative dhe jam njohur me lloje të ndryshme të workshopeve që tani mund t'i përdor në projekte të tjera. Takova njerëz nga vende të
ndryshme dhe prejardhje të ndryshme, dhe mësova për kulturat e tyre. Tani mund të them se kam miq në të gjithë kontinentin që dëshiroj t'i vizitoj dhe takohem përsëri.
Dhe më e rëndësishmja, kuptova se kjo është diçka që dua të bëj për jetesën.

Unë dëshiroj të luaj një rol të madh në këto lloj projektesh. Unë dua të jem një urë që lidh njerëzit me
mundësitë. Dua t'u siguroj njerëzve me mendje të hapur, ambiciozë dhe të sinqertë, mundësi për të shprehur
veten. Megjithatë, unë mendoj se ka ende vend për përmirësim në fushën e edukimit jo-formal. Kryesisht
duhet të njihet dhe vlerësohet më shumë.

Unë konstatoj se ka shumë njerëz që nuk e dinë ose nuk e
vlerësojnë sa duhet edukimin jo-formal, gjë që është turp, sepse
mund të jetë faktori vendimtar që na dallon nga kandidatët e tjerë
kur aplikojmë për punë, universitete apo për mundësi të tjera në
jetën tonë. Për ta përfunduar, do të doja të theksoja rëndësinë e
edukimit jo-formal dhe programit Erasmus+, pasi është ai, me të
cilin jam më e njohur. Unë do t'i lutesha të gjithë atyre që kanë një
shans, të marrin pjesë në shkëmbimet rinore ose mundësi të
ngjashme. Kohët e fundit, duke i kushtuar vëmendje asaj që po
ndodh në SHBA dhe botë, kam kuptuar se sa me fat jemi: ne kemi
një qeveri (BE) që inkurajon dhe madje financon mundësi që të
rinjtë të mësojnë dhe diskutojnë problemet me të cilën përmballet
shoqëria jonë, në vend që të dekurajojmë përfshirjen e tyre duke i
quajtur "fëmijë" ose "huliganë". Ne duhet ta çmojmë këtë njohuri
dhe t'i përdorim këto mundësi - për të mirën tonë dhe për të mirën
e shoqërisë sonë.

FRANJA

E

mri im është Giovanni Biscu, unë punoj si projektues i pavarur i web-it. Unë merrem me krijimin e faqeve të internetit,

veçanërisht në fushën e turizmit për hotelet, shtratin dhe mëngjeset, dhe agjensitë turistike, edhe pse, kohët e

fundit, nuk është e pazakontë për mua të krijoj lloje të ndryshme të websiteve për sektorë të tjerë, siç është e-commerce për
bizneset vendore që duan të punojnë në mënyrë dixhitale, ose webfaqe për Fondacionet ose Shoqatat.

Në të kaluarën time, unë kam qenë i përfshirë në lloje të ndryshme
aktivitetesh që lidhen me edukimin jo-formal, nga kurset e trajnimit
deri te Erasmus për Sipërmarrësit e Rinj. Secila prej këtyre aktiviteteve
më ka lënë diçka që jam përpjekur ta ndërtoj në jetën time të punës.
Zgjodha të merrja pjesë në to sepse pas pjesëmarrjes në OJQ, kuptova
se Bashkimi Evropian me programet e tij mund të më ndihmonte vërtet
të zhvilloja disa përvoja dhe aftësi që janë të vështira për t'u zhvilluar
në botën e tanishme të punës, e cila është gjithmonë duke kërkuar
"aftësi" të zakonshme monolitike të përvojës pa të cilën është e
vështirë të punosh dhe të paguhesh siç duhet. Kur i mora përsipër,
kuptova se ishin një mundësi për t’u rritur profesionalisht, gjë që
ndodhi. Këto janë zgjedhje që do të bëja përsëri për pjesën tjetër të
jetës sime dhe që më kanë pasuruar jo vetëm profesionalisht, por edhe
personalisht. Me secilin projekt lashë një pjesë të vogël të vetes dhe
mora shumë nga ata që më rrethonin dhe nga ajo që jetoja.
Puna jashtë vendit siç bëra me Erasmus për Sipërmarrësit e Rinj, por edhe të
gjitha projektet e tjera të edukimit jo-formal që bëra, më lejuan të kuptoja
metodologjitë e punës të ndryshme nga ato të miat, përmes zgjedhjeve të
pjesëmarrësve të tjerë dhe të gjithë njerëzve të përfshirë si në rastin e
institucioneve pritëse. Duket e parëndësishme, por nuk është aspak e
parëndësishme.

Kjo ka të bëjë me hapjen e mendjes suaj dhe të kuptuarit se si t'i qaseni llojeve të ndryshme të situatave. Asgjë nuk mund të merret si e mirëqenë, sado që
të duket ndonjëherë.
Kurset që ndoqa më ndihmuan të filloja rrugën time aktuale të karrierës sepse më lejuan të zhvilloja praktika të ndryshme,
aftësi të reja, të mësuarit nga profesionistët që punuan me mua dhe të cilët ishin mjeshtra të
vërtetë në përdorimin e programeve të caktuara profesionale që i përdor çdo ditë tani dhe që
përdoren për të drejtuar biznesin tim. Në të kaluarën ata më ndihmuan të punësohesha nga të tjera
kompani, para se të ndërmerrja hapin vendimtar për të krijuar biznesin tim.
Përparimi i bërë gjatë këtyre përvojave nuk ishte menjëherë i dukshëm, të paktën jo më i rëndësishmi.
Ju e kuptoni atë pas disa muajsh ose vitesh. Unë definitivisht nuk jam i njëjti person që u largova
shumë vite më parë, e konsideroj veten shumë më të plotë si profesionalisht ashtu edhe personalisht.
Prandaj them se gjithmonë do të bëja zgjedhjen për të marrë pjesë përsëri.

Nëse do të më duhej të lejoja veten të sugjeroja disa programe, patjetër do të tregoja për Erasmus
për Sipërmarrësit e Rinj. Një program që, për ata që kanë një ëndërr për të zhvilluar, u lejon të
punoni përkrah atyre që tashmë e kanë zhvilluar atë ëndërr, edhe nëse në një vend tjetër dhe në një
kohë të ndryshme. Këtë e bën në një mënyrë serioze dhe të shpërblyer bazuar në koston e jetesës në
vendin pritës. Unë do të shtoja këshillën për të mos ngecur në një ide themelore, gjithëçka mund të
ndryshojë dhe është në përgatitje. Lërini instinktet tuaja t'ju udhëheqin dhe pranoni që ideja/ëndrra
juaj mund të jetë fillimisht e papërsosur, kuptoni se cilat pika duhet të përmirësohen dhe pastaj
çojeni përpara. Rezultati mund t'ju befasojë.

GiovannI

U

në isha në mes të afateve të provimit kur zbulova se aplikimi im për “Eventin e Shkallës së Madhe” në Tarragona ishte

miratuar. Domethënë, disa muaj para kësaj, unë aplikova për pozicionin e vullnetarit në Lojërat Mesdhetare

2018, të cilat u mbajtën në Tarragona, në kuadër të projektit Erasmus + "EVS në Lojërat Mesdhetare Tarragona 2018".

Ky ishte një projekt EVS që mblodhi më shumë se njëqind (100) vullnetarë ndërkombëtarë nga gjashtëmbëdhjetë vende, nën
koordinimin e organizatës Asociación Mundus nga Barcelona. Kështu Katarina, Katica, Bogdan, Petar, Miloš dhe unë shkuam në
Spanjë, në të panjohurën dhe përjetuam një muaj të jashtëzakonshëm në Spanjë. Pas mbërritjes sonë, patëm mundësinë të
merrnim pjesë në trajnime me tematika, të cilat, së bashku me metoda dhe workshope interesante, jo-formale, na afruan dhe
kontribuan për t’u njohur më mire me ne para fillimit të ngjarjes së madhe. Ne të gjithë mezi prisnim fillimin e Lojërave Mesdhetare,
ngjarja që na çoi atje, sepse ishim të vetëdijshëm se sa i veçantë ndihesh të jesh pjesë e diçkaje kaq të madhe. Jo vetëm për të
qenë pjesë e një ngjarjeje të tillë, por edhe për të kontribuar në organizimin dhe realizimin e saj. Shumica prej nesh menduan për
momentet kur si fëmijë shikonim transmetimin e Lojërave Olimpike dhe pyesnim veten si ishte të kishit mundësinë të ishit atje dhe
të ishit pjesë e një ngjarje kaq të madhe sportive. Tani, në një farë mënyre, ne zbuluam dhe ishim krenarë që ishim pjesë e ekipit që
kontribuoi drejtpërdrejt në mbajtjen e Lojërave Mesdhetare të këtij viti.

Gjatë trajnimit, ne mësuam se si të punojmë si ekip, si të punojmë nën presion dhe në mes të situatave të ndryshme, të
cilat ne e dinim që do të na prisnin gjatë Lojërave. Dhe me të vërtetë, ne kemi arritur, pa asnjë konflikt dhe me një kuptim
të çdo ndryshimi, çdo ves dhe qasje të ndryshme, për të zgjidhur problemet që kemi hasur. Megjithë shumë kohë dhe
përpjekje që duhej të investoheshin në realizimin e Lojërave, ne patëm mundësinë të bënim gjëra të ndryshme
interesante. Ne mbajtëm një mbrëmje ndërkulturore, ku të gjithë vullnetarët prezantuan vendin e tyre - qoftë duke
vallëzuar ose kënduar, dhe sigurisht me ushqime dhe pije. Ne i prezantuam vendit tonë shijen unike të verës dhe ullinjve
tanë, me himnin dhe oron malazeze. Përshtypja e madhe tek anëtarët e kulturave të tjera u la veçanërisht nga oro.
Gjithashtu, ajo që të gjithëve u pëlqeu jashtëzakonisht ishte kampimi. Për disa nga ata, ajo

ishte diçka e re, për disa nuk ishte, por sigurisht që na lejoi të gjithëve të njiheshim edhe më mirë, të funksionojmë si ekip, të ndajmë, të mësojmë dhe të
përshtatemi. Çdo mbrëmje ishte e mbushur me momente shoqëruese, kujtime të paharrueshme dhe kujtime për një jetë. Përveç kësaj, ne gjithashtu
kishim kohë për të eksploruar Tarragonën dhe madje disa qytete fqinje. Anëtarët e Shoqatës Mundus u përpoqën të na afrojnë kulturën spanjolle, kështu
që ne mësuam gjuhën, bëmë pije tradicionale dhe ushqim dhe mësuam nga profesionistët se si bëhet Human Tower ose Castells, një traditë prej
dyqind vjetësh, ku "kastelistët" bëjnë kulla njerëzore që kanë deri në dhjetë kate.
As ne nuk e humbëm atë festë, kështu që bëmë një kullë trekatëshe.
Këto janë vetëm disa nga detajet që përjetuam në Tarragona
muajin e kaluar dhe të gjithë jemi jashtëzakonisht të lumtur që
kemi pasur mundësinë të jemi atje dhe se ka programe që na
lejojnë ta bëjmë këtë. Edhe pse unë tashmë kam pasur
mundësinë për të marrë pjesë në disa shkëmbime rinore dhe
bursa Erasmus, pjesëmarrja në këtë projekt EVS më ka bërë më
të vendosur të aplikoj dhe të jem edhe më e hapur ndaj
mundësive të kësaj natyre. "

ISIDORA

Emri im është Iva Ivankoviç dhe kam mbaruar studimet Bachelor për Punë Sociale në Mostar. Aktualisht punoj si Punonjëse
Rinie në Qendrën PRONI për zhvillimin e të rinjve. Rruga ime në edukimin jo-formal filloi në kolegjin ku isha studente aktive
dhe doja diçka më shumë sesa thjesht një teori. Duke kërkuar veten, gjej një mënyrë për të shprehur veten përmes edukimit
jo-formal. Diçka atje gjithmonë më tërhiqte mendjen dhe doja të eksploroja më shumë. Pasi isha aktive përmes diplomës
sime, aplikova në projektin “Putujmo u Evropu” në 2017 ku studentët aktivë nga Ballkani do të udhëtojnë me kartën Interrail
në Evropë për 22 ditë. Kur u pranova me 19 studentë të tjerë, u befasova nga shansi që kam nga të gjithë njerëzit që
aplikuan. Në atë udhëtim, takova shumë studentë aktivë në OJQ dhe më bëri të mendoj pse nuk i shfrytëzova më shumë ato
mundësi si ata. Kur u ktheva në shtëpi kam filluar të kërkoj për më shumë nga ato mundësi

Aplikova në Akademinë për Parandalimin e Delikuencës së të Miturve sepse ishte e lidhur me arsimin tim formal. Pas kësaj,
unë isha në programin "Inkurajimi i Vlerave Demokratike dhe të Qytetarisë Aktive tek të Rinjtë" '17/'18 të “Humanitetit në
Veprim” në Bosnjë dhe Hercegovinë. Në këtë program, ne krijuam një projekt “I disponueshëm edhe për mua” që ishte një
faqe interneti për strehim të aksesueshëm për personat me aftësi të kufizuara në Mostar, Sarajevë dhe Tuzla. Edukimi tjetër
jo-formal që ishte më i rëndësishmi për mua ishte trajnimi në Lubjanë për "Komunikim jo të dhunshëm, tejkalim të
stereotipeve dhe paragjykimeve" në 2018, kurs i gjuhës së shenjave lokale në 2016 dhe Akademia PRONI e Punës Rinore në
2019. Pas Akademisë PRONI, pata mundësinë të punoj si Punonjëse e Rinisë në PRONI Club Youth, Mostar për të cilin jam
shumë mirënjohëse. Më shumë se 20 çertifikata dhe 2 shkëmbime rinore më dhanë

shumë njohuri dhe rritje personale, aftësi për të krijuar dhe zbatuar ide për një
komunitet më të mirë, për të krijuar një rrjet pozitiv rreth meje që janë frymëzues dhe
mbi të gjitha, më dhanë një hapësirë për tu rritur. Kjo është pjesa më e bukur e
edukimit jo-formal. Askush nuk mund të mohojë atë që jam bërë dhe shumica e
miqve të mi të ngushtë thonë se pjesëmarrja ime në edukimin jo-formal ka zgjeruar
horizontet e mia. Profesorët dhe punëdhënësit e mundshëm vlerësuan aktivizmin tim.
Pjesëmarrja ime vullnetare dhe aktive në edukimin jo-formal më çoi këtu ku jam tani.

Edukimi jo-formal që unë rekomandoj më së shumti është Akademia PRONI e Punës
Rinore. E cila është një program unik i Qendrës PRONI që siguron njohuri dhe
praktikë për të rinjtë në fushën e Punës Rinore, Aktivizmit Rinor dhe Zgjidhjes së
Konflikteve.

Qëllimi i edukimit jo-formal është të grumbulloni të gjitha njohuritë tuaja dhe të filloni
t'i zbatoni ato në bashkësinë lokale. Ju keni mundësinë të shpreheni dhe ta përdorni
atë si pasurinë tuaj që askush tjetër nuk e ka. Me edukimin jo-formal, ju mund të
dalloheni në çdo fushë pune. Dhe më e mira nga të gjitha varet vetëm nga Ju, a
dëshironi të përfitoni sa më shumë nga jeta juaj?
Pra shkoni, kërkoni, aplikoni dhe eksploroni!

IVA

V

ana Davidovska ka lindur në Kumanovë, por aktualisht jeton dhe punon në Bruksel në Forumin Rinor

Evropian, i cili është një nga platformat më të mëdha për organizatat rinore në botë. Ajo

punon si drejtore e anëtarësimit dhe qeverisjes. Në të kaluarën ajo punonte në Qendrën për
Dialogun Ndërkulturor si trajnere, punonjëse rinie dhe më vonë si drejtoreshë ekzekutive e
organizatës.

Ivana filloi të merrte pjesë në aktivitetet e NFE-së kur ishte 15 vjeçe. Aktiviteti i saj më i
paharrueshëm ishte një seminar mbi ndërtimin e paqes dhe pajtimin, i cili u drejtua plotësisht
metodologjikisht nga NFE-ja. Ajo beson se që atëherë, si pjesë e të qenit aktiviste në një
organizatë rinore dhe duke punuar për shumë organizata të tjera rinore, shumica e punës që
ajo ka bërë ose ngjarjeve në të cilat ka marrë pjesë, janë ndikuar nga ky seminar dhe NFE-ja.

Ajo zgjodhi të merrte pjesë në aktivitetet e NFE-së sepse i dha asaj mundësi të takonte
bashkëmoshatarët e tjerë, të bënte miq, të mësonte diçka të re, të udhëtonte jashtë vendit dhe të
vizitonte dhe të përjetonte kultura të ndryshme. Ivana beson se ajo vazhdoi të kthehej sepse ishte në
gjendje të fitonte aftësi të reja dhe të mësonte diçka të re në një mjedis në të cilin ju keni mundësinë
të praktikoni, mundësinë për të thënë atë që mendoni pa u vërë në presion që dikush do t'ju gjykojë.

Duke marrë pjesë në aktivitete të tilla, Ivana vuri re se ndryshoi kush ishte dhe si ishte,

duke e ndihmuar atë të rritej si person. Ajo është e lumtur për të gjitha qëndrimet dhe ndryshimet që ka fituar për shkak të pjesëmarrjes në
aktivitete të tilla, mirëkuptimi ndërkulturor dhe identiteti i rritur, ndërgjegjësimi për veten e saj dhe atë që ajo mund të bëjë, i dhanë asaj
mundësinë për të rritur ndikimin e saj në shoqëri si aktiviste dhe qytetare në shoqërinë e saj. Ajo beson se këto programe e bënë atë të bëhej
shumë më aktive në NFE.

NFE-ja ndihmoi shumë në rrugën dhe karrierën e Ivanës, veçanërisht në
punën e saj aktuale në sektorin e OJQ -ve, dhe të gjitha përvojat që ajo
fitoi me NFE-në, janë po aq plotësuese sa edukimi formal.

Meqenëse Ivana punon në fushën e OJQ -ve, njohja e përparimit të saj që
ajo mori falë NFE-së nuk ishte e vështirë, veçanërisht me punëdhënësin e
saj të fundit, pasi në thirrje u tha se përvojat të cilat fitohen përmes NFE-së
do të merren parasysh po aq sa përvojat brenda proceseve arsimore
formale. Sidoqoftë, ajo mendon se ishte gjithmonë më e vështirë dhe
sfiduese për të promovuar NFE-në kur ishte fjala për nivelin kombëtar.

Ivana do t'i sugjeronte çdo të riu të merrte pjesë në ndonjë program NFE-je
pasi kjo ju ndihmon të hapni potencialin tuaj, dhe ndryshon personin që
jeni dhe ju ndihmon të rriteni, ju jep një mundësi që të jeni në gjendje të
bëni hapa përpara, të dyja në nivel personal dhe profesional. Ivana beson
se NFE-ja me të vërtetë ju ndihmon të fitoni shumë aftësi dhe qëndrime, si
dhe njohuri që nuk është e mundur të fitohen në një vend tjetër.

Ivana inkurajon fuqishëm çdo të ri që të shfrytëzojë çdo mundësi dhe çdo
herë ta konsiderojë me të vërtetë si një aventurë dhe udhëtim të ri që do
t'i ndihmojë ata të mësojnë shumë për të tjerët dhe për veten gjithashtu.

IVANA

U

në quhem Joan dhe jam 24 vjeç. Unë kam mbaruar

Masterin në Inxhinieri Gjeoinformatike dhe për momentin jam në
kërkim të një pune. Për 4 vjet kam qenë
vullnetar dhe aktivist i të rinjve në një organizatë dhe jam vërtet i
lumtur për këtë vendim që kam marrë.
Disa nga aktivitetet jo-formale që kam marrë pjesë janë seminare,
shkëmbime dhe trajnime të të rinjve, në nivel lokal dhe gjithashtu,
në nivel ndërkombëtar. Hera e fundit që kam marrë pjesë në këtë
lloj aktivitetesh ishte rreth 3 muaj më parë në një aktivitet lokal. Së
pari, ajo që më shtyu të merrja pjesë në këto aktivitete ishte
kurioziteti për të mësuar dhe për të fituar disa njohuri. Gjithashtu

miqtë e mi po më inkurajonin vërtet të merrja pjesë në këto
aktivitete.
Unë mendoj se pjesëmarrja në këto lloj aktivitetesh ishte vërtet e
rëndësishme për mua. Takimi me njerëz dhe kultura të reja, aftësia
për të dëgjuar dhe ndarë mendimet tuaja me të tjerët, të qenit aktiv
në tema të caktuara, ishin disa nga njohuritë që mendoj se i kam
fituar. Megjithëse karriera ose rruga ime është pak më ndryshe në
lidhje me këtë lloj aktiviteti, besoj se përfshirja në to ka përmirësuar
aftësitë e mia të të mësuarit dhe më ka ndihmuar të jem më i
fokusuar. Për më tepër mendoj se jam më i sigurt tani në shprehjen
dhe ndarjen e mendimeve dhe opinioneve të mia. Dhe më e
rëndësishmja, ajo ka përmirësuar aftësitë e mia bashkëpunuese. Jo,
përkundrazi mendoj se ishte më e lehtë për mua të fitoja njohuri

në mënyrë jo-formale të të mësuarit sepse isha me të vërtetë i fokusuar dhe u
përpoqa të përfshihesha dhe të isha aktiv sa më shumë që të mundja. Ata
ishin vërtet mbështetës dhe ndihmues.

Unë mendoj se ju duhet të përpiqeni dhe të merrni pjesë në lloje të ndryshme
aktivitetesh, programe të zhvilluara nga organizatat, seminare të stilit të
konferencës profesionale, programe sportive të bazuara në komunitet, si dhe
shkëmbime të të rinjve. Këto lloj aktivitetesh do t'ju ndihmojnë të përfshiheni më
shumë, të jeni aktiv dhe të takoni njerëz të rinj.

Si përfundim, si një aktivist i të rinjve dhe një vullnetar, unë me të vërtetë do t’iu
sugjeroja dhe inkurajoja të rinjtë që të hidhnin një vështrim dhe të përfshiheshin
më shumë drejt edukimit joformal, sepse kjo do t'i ndihmonte shumë në çdo lloj
mënyre. Kjo është thjesht të shohësh një perspektivë ndryshe përveç e
edukimit formal dhe gjithashtu është diçka e re dhe emocionuese.

JOAN

J

ulija

gjuhës

dhe

letërsisë ruse, nga Velika Plana, Serbi.

Jankovic,

profesoreshë

e

Kur

dëgjova për herë të parë për NFE-në, isha 18
vjeçe, ishte projekti im i parë Rinia në Veprim.
Tani jam 27 vjeçe dhe kam marrë pjesë në 8
projekte. Atëherë unë isha ende në shkollë të
mesme, dhe mënyra e vetme e të mësuarit për të
cilën isha në dijeni ishte vetëm të dëgjoja mësimet e
shkollës dhe t'i rishikoja ato në shtëpi.

Tani pas 8 projekteve jam e sigurt se NFE-ja është mënyra
më e mirë e të mësuarit. Duke parë se ka një mënyrë tjetër
mendova të mendoj jashtë kutisë sime të rehatisë, dhe kjo
më ndihmoi shumë herë në jetë me zgjidhjen e problemeve
të shumta, veçanërisht kur gjërat nuk funksionojnë ashtu
siç e presim. Kjo metodë e të mësuarit ju mëson të reagoni
më

shpejt,

të

keni

stuhi

mendimesh

dhe

më

e

rëndësishmja të provoni. Ndërveprimi me njerëz nga vende
të ndryshme më ka sjellë shumë. Shkëmbimi i ideve dhe
përvojave më ka bërë një person më mendje hapur,

më ka treguar shumë shanse si të
rritem, të bëhem më e mirë si
qytetare dhe si person, t’i shikoj
gjërat nga një këndvështrim tjetër.
Unë me siguri do ta rekomandoja
atë për çdo të ri, veçanërisht nga
rajoni

im,

ku

diversiteti

nuk

respektohet sa duhet, dhe NFE-ja
është për mua mënyra e duhur për
t'u marrë me të gjitha nevojat e
shoqërisë në të cilën jetojmë.
Si mësuese e së ardhmes jam e
sigurt se do të përdor të gjitha
teknikat që pashë dhe mësova duke
qenë pjesë e këtyre projekteve,
mënyrat për të dhënë mësim dhe
për të mësuar me strukturë, por pa
presion.

JULIJA

"H

erry Anderson tha se vullnetarët nuk paguhen, jo sepse janë të pavlerë, por sepse janë të

paçmuar, dhe unë si vullnetare dua të them se përvoja, njohjet dhe njohuritë që kam fituar nga
vullnetarizmi nuk mund të krahasohen me asnjë kompensim monetar.

Duke marrë parasysh që unë tashmë kam qenë vullnetare për disa gara sportive ndërkombëtare
të mbajtura në Mal të Zi, kisha pritshmëri të mëdha nga Lojërat Mesdhetare, të cilat arritën të
tejkalohen.
Para se të largohesha për në Tarragona, e dija se do të isha më e reja dhe kisha frikë të futesha në
shoqërinë e rreth 100 njerëzve nga 26 vende, sepse mendoja nëse do të ishte dikush në moshën
time, nëse do të më mungonte familja ime, kush do te ishte në dhomë me mua, etj. Sidoqoftë, pas
mbrëmjes së parë (mbrëmja ndërkulturore), e cila kishte për qëllim të takonim njerëz të tjerë,
kultura të tjera, pashë që megjithëse të gjithë jemi të ndryshëm, një gjë na lidh - dëshira për të
udhëtuar dhe për të qenë të socializuar, dhe natyrisht për të ndihmuar në organizimin e Lojërave
Mesdhetare. Të nesërmen filloi Trajnimi i Mbërritjes, i cili zgjati 7 ditë dhe kishte për qëllim të na
ndihmonte të krijonim një ekip, të njiheshim më mirë me njëri -tjetrin, dhe të na përgatiste për të
gjitha "sfidat" që na presin tek lojërat. Me ndihmën e teknikave të ndryshme, ne ishim në gjendje
të trajtonim tema të tilla si: kultura, perspektivat e së ardhmes, konfliktet dhe puna në grupe.
Pas stërvitjes, atë që të gjithë e prisnim me eksitim, kuriozitet, por edhe me një dozë të vogël nervozizmi
ishte vullnetarizmi në Lojërat Sportive Mesdhetare! Ne të gjithë kishim detyra të ndryshme dhe ishim në
pozicione të ndryshme, dhe unë mora një detyrë që as nuk mund ta imagjinoja! Unë kam qenë asistente e
Komitetit Olimpik të Malit të Zi! Detyra ime ishte të lidhja delegacionin malazez me organizatën në Spanjë,
të isha me ta gjatë gjithë ditës dhe t'i ndihmoja me gjithçka që u nevojitej. Takova lojtarët tanë të
hendbollit, lojtarët e vaterpolit, notarët, lojtarët e karatesë - njerëz që kam parë vetëm në televizion deri
më

tani.

Pashë

se

siishte

e

organizuar

një

ngjarje

e

madhe

sportive,
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si përgatiten atletikët për ndeshje, si i mbajnë trajnimet, etj. Ajo që ishte më e bukura për mua ishte
kur ecja me përfaqësuesit e KOM -it dhe atletët malazezë në paradën e atletëve si pjesë e
Ceremonisë Mbyllëse të Lojërave.
Pas Lojërave Mesdhetare, kishim disa ditë pushimi që i shfrytëzonim për të eksploruar Tarragonën
dhe qytetet përreth, dhe më pas ishte radha e vlerësimit përfundimtar dhe përfundimit të projektit
tonë EVS. Vetëm atëherë e kuptuam sa shumë u lidhëm gjatë këtyre muajve - ne u bëmë një familje
vërtetë e madhe! Gjatë gjithë projektit, ne mbështetëm dhe ndihmuam njëri -tjetrin, zgjidhëm
probleme të ndryshme që u shfaqën gjatë
lojërave, kaluam një javë në kampe së bashku në
bregdetin Mesdhe, festuam pesë ditëlindje dhe
festën e mirëseardhjes së verës së San Juan.

Kishte

shumë

lotë

lamtumire,

por

ky

përfundimisht nuk ishte fundi! Ne qëndruam në
kontakt përmes mediave sociale dhe tashmë po
organizojmë takime të reja!
Pjesëmarrja në këtë projekt të EVS-së më ka
ndryshuar shumë si person, jam bërë më tolerante,
fleksibël, mendoj ndryshe për problemet dhe mënyrën
e zgjidhjes së tyre, si dhe komunikoj më lehtë me të
huajt.
Jam e sigurt se kjo është një trampolinë e
rëndësishme për përparimi tim të mëtejshëm "

KATARINA

E

mri im është Kasia dhe unë jam një vajzë nëntëmbëdhjetë vjeçare polake. Sapo mbarova shkollën e

mesme këtë vit dhe vendosa të marr pjesë në një projekt vullnetar të një OJQ -je nga një organizatë e
quajtur 'Shoqëritë e
Bashkuara të Ballkanit'. Unë punoj në "Balkan Hotspot", i cili është një projekt i ESC-së i gazetarisë dhe mediave.

Dy vjet më parë mora pjesë në një aktivitet të edukimit jo-formal në Poraj, Poloni. Ky aktivitet ishte një
shkëmbim rinor nga Barcelona dhe Osijek, Kroaci. Ishte një mundësi e mahnitshme që mu ofrua falë
mësuesit tim të gjuhës angleze. Ai më shtyu të provoja diçka të re dhe të panjohur. Unë mendoj se ai e dinte
që nga kjo mundësi do të përfitoja vërtet. Tema e projektit ishte "Faktësia - Luftoni injorancën" dhe ne u
përqëndruam kryesisht në zhvillimet e gazetarisë dhe medias, shkrim-leximin mediatik, si të zbulojmë lajmet
e rreme dhe të ndalojmë trurin tonë nga marrja e shkurtoreve. Ishte vetëm një javë, por një javë shumë
intensive. Pavarësisht se workshopet ishin 8 orë të gjata çdo ditë, asnjëri prej nesh nuk e kishte mendjen
pasi aktivitetet ishin aq interesante dhe kultivuese. Ne nuk qëndronim vetëm ulur dhe duke dëgjuar, pot ata
çdo ditë na përfshinin në shumë detyra të ndryshme.

Mësova shumë gjëra të rëndësishme dhe të dobishme. Kur merrni pjesë në workshope, truri juaj fillon të
zgjerohet në realitete të ndryshme. Në thelb ju pushoni për të shmangur injorancën. Kalimi i kohës me
njerëz të rinj, të nxitur nga ambicia është gjithashtu një mënyrë e shkëlqyeshme për t'u ndier të frymëzuar.
Unë mendoj se ky lloj edukimi është më i dobishmi.

Gjithashtu, përvoja si kjo më ndihmuan të bëja miq nga e gjithë bota. Shumica prej nesh ende mbajnë
kontakte dhe madje vizitojnë njëri -tjetrin. Kur shumë të rinj të frymëzuar takohen së bashku ka mundësi
dhe ide në çdo cep. Jam shumë e kënaqur që mund të punoja me ta pasi secili prej nesh i mësoi pjesës
tjetër diçka ndryshe.

Unë isha vetëm shtatëmbëdhjetë vjeç atëherë, por projekti patjetër që më ndikoi shumë. Unë u bëra edhe më
mendjehapur, më e etur për njohuri dhe më e vetëdijshme për çështjet e botës. Edhe tani që punoj në
gazetari ndihem shumë e privilegjuar që kam mundësinë të di tashmë se si funksionon media. Pavarësisht
moshës sime të re nuk ndihem në asnjë mënyrë më pak e informuar se kolegët e mi dhe ndonjëherë ndoshta
edhe më shumë. Kjo është arsyeja pse unë mendoj se edukimi jo-formal është mënyra më e mirë për të ndarë
dhe për të marrë njohuri.

Tashmë, unë jam një person me mendje të hapur pasi më pëlqen të mësoj gjëra të reja, megjithatë për mua
mënyra më e mirë për të thithur informacionin është përmes mënyrave krijuese siç e shoh veten time, më
shumë një "artist". Kështu që, nganjëherë "programi mësimor" i shkollës bazë është gjithashtu i mërzitshëm
ose thjesht rraskapitës për mua. Por, pasi u ktheva nga shkëmbimi rinor, mësuesit e mi panë që isha shumë
më e frymëzuar dhe plot jetë. Unë thjesht doja të ndaja njohuritë me studentët e tjerë, për të vënë më shumë
energji dhe gëzim tek ata. Unë mendoj se kjo është ajo si duhet të jetë edukimi.
Vullnetarizmi dhe shkëmbimi i të rinjve janë një mënyrë e mahnitshme për të mësuar. Megjithatë, është e
vështirë të vendosësh se cila mënyrë është më e mirë, por për mua ajo ndikon në mënyra të ndryshme. Tani
jetoj me më shumë se 20 persona dhe përveç mësimit nga projekti im mësoj çdo ditë nga njerëzit përreth
meje. Kjo është si një universitet me shumë klasa çdo ditë. Unë jam jashtëzakonisht mirënjohës për
mundësitë në jetën time pasi më bënë të zbuloj pasionin dhe ambicien time të vërtetë.

Sipas mendimit tim, të gjithë duhet të marrin pjesë në një formë të edukimit joformal të paktën një herë në
jetën e tyre. Sidomos nëse dikush nuk është aq i dhënë pas mësimit. Kjo lloj gjëje ju hap shumë aspekte të
ndryshme të edukimit, pasi ju bën të punoni me mundësitë dhe pikat tuaja të forta. Ju tashmë dini më
shumë sesa mendoni, kështu që thjesht ju tregon se për çfarë jeni të aftë.

KASIA

“Në vendin e trofeve të cokollatës”

P

as EVS së Shkallës së Madhe në Spanjë dhe të gjitha njohjeve dhe kujtimeve të mrekullueshme që solli me vete, Katica Nišavic vazhdoi kërkimin e saj

për projekte.
Gjatë studimit të ideve të projektit afatgjatë ESC, unë u tërhoqa jashtëzakonisht pas tyre, ku u tregua një motiv i vazhdueshëm gjatë plotësimit të një sërë
aplikacionesh të ndryshme, azhurnimit të CV-ve, shkrimit të letrave motivuese pa pushim. Nuk hoqa dorë, sepse e dija që diku ishte një projekt i veçantë
që më priste.

Dhe pastaj ndodhi Belgjika. Një ftesë e hapur për një fotograf në një vendbanim arti njëzet kilometra në jug të Brukselit. Destelheide-Hanenbos, një oaz për
artistët belg, i rrethuar nga pyje dhe shtëpi me kek dhe xhenxhefil përrallore. Pasi dërgova portofoli, kishte faza të pritjes dhe të kutikulave, pastaj
intervista në skype, dhe më pas u përzgjodha zyrtarisht midis qindra aplikantëve! Procesi i rekrutimit kishte përfunduar, valixhet ishin të mbushura dhe
tashmë në fund të Janarit fillova aventurën time me programin e ESC-së në qytetin Dworp, jo shumë larg Brukselit.

Destelheide është një vendbanim arti nën autoritetin e qeverisë Flamande, e themeluar në vitin 1971. Ai është një nga drejtuesit që siguron edukim artistik
për grupet e punës dhe shkollës të të rinjve, dhe njëkohësisht një mjedis frymëzues dhe strehë për artistët. Kompleksi është një numër ndërtesash që
përmbajnë dhoma të ndryshme; nga salla e koncerteve, salla e teatrit, studio muzikore, dhoma e fotografisë, salla prej balte, dhomat e punës, etj.

Unë jam pjesë e ekipit të komunikimit, që do të thotë se detyra ime kryesore është fotografimi (dhe video) i dokumentimit të punës së artistëve që vijnë në banesën
tonë, pastaj dizajni (postera, revista, fletushka, dosje edukative), redaktimi i blogut, organizimi i turneve artistikë, puna në projektin e artit personal, pjesëmarrja në
projekte të tjera si Klubi Ndërkombëtar, Akademia Verore (program shtatë-ditor i studiove të artit që do të organizohen në korrik), etj.

Vetë mundësia për të takuar piktorë, aktorë, muzikantë, stilistë, për të mësuar më shumë për punën dhe jetën e tyre, zgjon vazhdimisht tek unë një
frymëzim të jashtëzakonshëm që dua të shpreh përmes fotografisë.

KATICA

U

në po filloj nga fillimi. Emri im është KERİM dhe unë jam 21 vjeç dhe kam lindur në İZMİR. Unë kam luajtur basketboll

për 11 vjet, 6 vjet amator dhe 5 vjet gjysmë profesionist dhe tani jam duke studiuar në Fakultetin Detar. Unë jam diplomuar
këtë vit dhe jam shumë i emocionuar që do të kem një diplomë online. Përvoja ime e edukimit joformal filloi me Aiesec.
Vendosa të bashkohesha me Aiesec më 11 Nëntor dhe aplikova për 23 Janar - 28 Shkurt për programin Global Volunter.
Përshkrimi im i punës ishte t’iu mësoja anglisht fëmijëve. Disa nga miqtë e mi ma rekomanduan këtë mundësi, por
sigurisht që kam dëgjuar edhe disa komente të tjera që nuk janë të mira. Por unë thashë që duhet të përpiqem të kem
besim në veten time. Në fillim u shqetësova pak, por gjithçka shkoi mirë. Qëllimi im ishte të njihja dhe testoja veten dhe
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nga qyteti im, kjo është jeta reale. Kur mbaroj programi dhe kur u ktheheva në vendin tim, i thashë vetes: po mund të jetoj
vetëm, mund të udhëtoj vetëm, tani mund të gatuaj kur të kem nevojë, ato përvoja janë më të rëndësishme se shumica e
gjërave për mua. Kam parë që mund të jetoj në kultura të ndryshme, dhe për shkak të kësaj tani po bëj plane karriere
jashtë në kultura të ndryshme. Në fillim, grupi ynë kishte një drejtues lokal, por pas 1 jave udhëheqësi lokal më tha:
“Kerim nuk kam nevojë të vij më këtu, tani e tutje ju mund t’i trajtoni mësimet dhe prezantimet shumë mirë vet” që do të
thotë, pas një jave, unë u përshtata me mjedisin dhe u bëra udhëheqës. Ky është një zhvillim i ri për mua, unë kam cilësi
udhëheqëse dhe nëse dua mund të bëhem udhëheqës. Gjithçka ndodhi spontanisht, hap pas hapi drejtuesit e grupit më
morën nga aeroporti dhe historia filloi. Sipas mendimit tim, nuk duhet të jetë një program i përsosur sepse duhet të
zgjidhni disa probleme vetë, nëse mund të mësoni se si t'i zgjidhni problemet në jetë. Kjo do të thotë që pas kësaj, jeta
juaj mund të jetë e përsosur ose mund të bëni diçka për ta bërë jetën tuaj të përsosur.

Unë u bëra edhe nxënës edhe mësues. Si rezultat i kësaj mësova se si të pres për të parë
rezultatet dhe ky ishte rezultat i përpjekjeve të qëllimshme.

Të qenit pjesë e asaj përvoje jo vetëm që më bëri të lumtur, por gjithashtu ndjeva se i ndihmova
ata fëmijë që ta shohin botën në një dritare më të madhe, i ndihmova ata të kenë ëndrra më të
mëdha, të ardhme më të ndritshme.

Me këtë mundësi të edukimit jo-formal mësova se ka kaq shumë gjëra më të mëdha që
ndodhin në botë dhe nëse nuk mund të bëjmë diçka për këtë, kush do ta bëjë?
Përvoja të reja në vende të reja, vetëm ti, Zoti dhe të huajt. Ju duhet të provoni diçka të re!

KERİM

E

mri im është Klajdi Priska, unë sapo kam përfunduar studimet bachelor për shkenca kompjuterike, dhe mbaj
diploma në disa kurse profesionale në ekonomi dhe shkenca politike. Pjesë e edukimit tim janë edhe një

sërë mjetesh edukative jo formale në programin Erasmus+ së bashku me seminare dhe
konferenca ndërkombëtare.
Më parë kam punuar në Kuvendin e Shqipërisë në bashkëpunim me NDI, duke ndihmuar deputetët në punën administrative dhe
publike. Unë kam punuar si moderator për fondacione të shumta duke përfshirë agjencitë e OKB-së dhe duke ndihmuar në
projekte që ishin pjesë e fondacioneve ndërkombëtare. Unë kam qenë pjesë e grupeve të krijimit të politikave në punësimin dhe
arsimin e të rinjve dhe kam vepruar si koordinator i punëve të jashtme në forumet rinore politike shqiptare.

Unë jam angazhuar në procese të shumta të ngritjes së kapaciteteve (trajnime dhe moderimin e workshopeve në të
gjithë Evropën). Unë kam qenë vullnetar në Shoqërinë Civile në mënyrë të vazhdueshme dhe kam punuar me OShC të për të promovuar aktivitetet e tyre në rritjen e angazhimit dhe fuqizimit të të rinjve, sigurimin shoqëror dhe ndër të
tjera në sistemet më të mira arsimore dhe tregun gjithëpërfshirës të punës.

Aktualisht punoj si Oficer i Politikave dhe Avokatisë në Kongresin Kombëtar të Rinisë në Shqipëri, duke organizuar dhe marrë pjesë në takimet e
palëve të interesuara, duke dokumentuar dhe ndjekur veprimet dhe vendimet e rëndësishme nga takimet, dhe zhvillimin e strategjive të projektve, si
dhe marrjen e detyrave të projekteve sipas nevojës. Në çdo kohë, puna është në përputhje me vlerat personale, kombëtare dhe evropiane.

Ndjej mirënjohje të madhe për mundësinë për të marrë pjesë në aktivitetet e shumta të edukimit jo-formal, të cilat përfshijnë pjesëmarrjen në
seminare dhe trajnime për tema të ndryshme duke përfshirë të drejtat e njeriut, gjuhën e urrejtjes, shkrim-leximin në media, mjetet dhe mënyrat e
të mësuarit online, dhe ndër demokracitë e tjera, kryesisht përmes mobiliteteve të programit Erasmus+ por gjithashtu edhe i ftuar në raste të tjera
ndërkombëtare për përvoja të tilla. Sidoqoftë, mjedisi që krijohet në mobilitetet Erasmus+ është një lloj i jashtëzakonshëm dhe gjithmonë mezi
pret nëse paraqitet një mundësi e re.

Unë gjithmonë kam dashur të eksploroj kultura, mendime dhe gjuhë të tjera, dhe në të njëjtën kohë të ushqej oreksin tim për njohuri të reja.
Kur merrja pjesë në këto aktivitete nuk përjetova asgjë më pak se kaq. Gjithçka dukej se plotësonte dëshirat dhe pritjet e mia.

Jam krenar të them se kam bërë miq të shumtë në të gjithë Evropën, ne flasim dhe kujdesemi për njëri -tjetrin. Përveç
njohurive, unë kam fituar një kuptim më të gjerë dhe një vetëdije më të madhe të vetes, si dhe vetëdije shoqërore. Unë kam
qenë në gjendje të lë mënjanë stereotipet dhe punën dhe të bashkëpunoj në një nivel ndër-rajonal dhe ndërkombëtar, i cili rrit
besimin, sfidon etiketat dhe hap mendjen për perspektiva dhe mundësi për të ardhshmen.

Unë besoj fuqimisht se pjesëmarrja ime dhe thellimi jo vetëm i njohurive të mia, por gjithashtu i rrjetit tim, për shkak të
këtyre aktiviteteve, ishte thelbësor dhe jetike për përcaktuesin e rrugës që kam ndjekur dhe për detyrën në të cilën
aktualisht shërbej. Aftësitë që kam fituar dhe lidhjet e duhura ishin vendimtare për të marrë rrugën e duhur të karrierës.

Unë besoj se çdo herë që kthehesha nga një aktivitet i edukimit jo- Joformal, njerëzit mund të tregonin energjinë,
entuziazmin dhe dëshirën time për të mësuar gjëra të reja, si dhe për të zbatuar njohuritë e reja të fituara. Në këtë drejtim
nuk mendoj se ishte e vështirë të njihja progresin që kam arritur falë edukimit Jo-Formal pasi ishte shtytja e duhur drejt
vetë-përmirësimit të dukshëm dhe rritjes së efikasitetit.

Duke qenë se e vlerësoj shumë pjesën e programit Erasmus+, dhe duke marrë parasysh mundësitë e mëdha që ai ofron, unë
do të sugjeroja të merrni pjesë në këto aktivitete, seminare, trajnime, shkëmbime kulturore të të rinjve ose në programin
Europen Solidarity Corps (ESC). Unë do të sugjeroja Erasmus+ sepse është një program i konsoliduar deri më tani, ai e ka
dëshmuar veten gjatë viteve dhe dekadave të fundit si një nga shtyllat kryesore të një kontinenti evropian të lulëzuar dhe të
unifikuar.

Unë besoj se mbijetesa dhe suksesi i shoqërive tona qëndron në duart e të përgatiturve dhe të arsimuarve me çdo mjet të
mundshëm të individëve të rinj. Kështu, unë do t'u thosha shokëve të mi të rinj, se nëse ju jepet një mundësi, ose nëse
kërkoni një mundësi të tillë, ju duhet të hipni në atë anije, sepse nuk është vetëm rruga juaj personale në rrezik, por ajo e
gjithë shoqërisë tonë, dhe në të njëjtën kohë do të keni mundësi të argëtoheni.

KLAJDI

U

në jam Kostandin Feshti, një student 18 vjeçar në shkollën e
mesme, gjithashtu një prezantues dhe gazetar i TV/radios.

Unë kam punuar për katër vjet në mediat shqiptare, tre që kur
jam bashkuar me Televizionin Kombëtar të Shqipërisë, së pari si
Tv Host, më vonë si Drejtues dhe gazetar i Tv.
Unë isha pjesë e një Shkëmbimi të të Rinjve në Nëntor, të vitit
2019, për një javë të plotë. Aktiviteti u mbajt në Bansko, Bullgari.
Tema e projektit kishte të bënte me mundësitë që kanë të rinjtë
evropianë/ballkanikë kur bëhet fjalë për punësimin dhe arsimin
dhe se si ne, brezi i ri mund ta përmirësojmë situatën dhe ta
bëjmë atë më të mirë.
Doja të merrja pjesë, sepse më duket shumë e rëndësishme të
jem i pranishëm në projekte që na vënë para kulturave me të cilat
nuk jemi marrë më parë dhe që gjithashtu kanë një temë shumë
afër nesh dhe të ardhmes së të rinjve, jo vetëm në vendin tonë,
por në nivel rajonal, veçanërisht me tema të diskutuara siç janë
punësimi dhe arsimi. Absolutisht, jo vetëm njohuri, por kam fituar
aftësinë për të parë edhe këndvështrimin e të tjerëve. Të jesh në
gjendje të kuptosh më shumë, dhe të dëgjosh jo për t'u
përgjigjur, por për të lidhur mendimet e tua me dikë tjetër, në
mënyrë që të kuptosh situatën edhe më mirë. Kalimi i kohës me
njerëz që vijnë nga një sfond i ndryshëm nga ai juaji, ju vë në një
pozicion të mësoni të përshtateni dhe të interesoheni më shumë
për vendet fqinje përka

ve

për vendet fqinje përkatëse.
Më ndihmoi shumë për t'u bërë më shoqëror, dhe unë siç thashë, pak më mirëkuptues, më fleksibël duke lejuar veten të vesh
këpucët e dikujt tjetri, në mënyrë që të mendoj për zgjidhje më të mira në lidhje me një situatë apo problem.

Jo me të vërtetë, nuk ishte aq e vështirë dhe për sa i përket ndikimit që pati te mësuesit dhe miqtë e mi që u thashë për shkëmbimin
e të rinjve, ata të gjithë e vlerësuan shumë, jo vetëm në nivelin personal, por edhe për vetë aktivitetin dhe mënyrat se si është
organizuar dhe fakti që kishte pjesëmarrës nga shumica e vendeve të Ballkanit. Një gjë që e bëri atë edhe më të veçantë ishte tema
e projektit dhe si u zhvillua gjatë ditëve. Duke qenë pjesë e një shkëmbimi rinor, do ta rekomandoja 10 nga 10, por edhe trajnimet
me organizata, aktivitetet pas shkolle dhe takimet, online dhe fizike, më duket se janë të gjitha mënyra të shkëlqyera për të rinjtë,
por jo vetëm, që të edukojnë veten e tyre me lëndë të ndryshme që lidhen me jetën e përditshme dhe çështje të mëdha. Besoj se
është një nga mënyrat më efikase për ta mbajtur veten të arsimuar dhe të azhurnuar, duke mësuar gjatë argëtimit dhe duke kuptuar
një problem/situatë duke u vënë në mes të tij. Për më tepër, është një mënyrë e shkëlqyeshme për të njohur njerëz të rinj dhe për të
krijuar lidhje që mund t'ju nevojiten një ditë, qoftë për argëtim, por edhe për punë.

Ne gjithmonë ankohemi për faktin se si do të donim të kishim në dispozicion për ne, mënyra më informale të të mësuarit, kështu që
këtu ju keni mundësinë të jeni pjesë e tyre dhe të përmirësoni njohuritë dhe aftësitë tuaja.

KOSTANDIN

E

mri im është Leja dhe unë studioj Punë Sociale. Meqë më kujtohet, kam marrë pjesë në shumë aktivitete të ndryshme me qëllim për të ndihmuar njerëzit. Më
pëlqen gjithçka që lidhet me të rinjtë dhe jam gjithmonë e etur për të mësuar më shumë. Jam veçanërisht e interesuar për çështjet me të

cilat merret shoqëria jonë: emigrantët, refugjatët, pakicat, etj. Kam marrë pjesë në kampe verore, të organizuara nga OJQ të ndryshme. Edhe sot e kësaj dite
jam vullnetare në DRPNM, para se të isha gjithashtu vullnetare në një kopësht lokal. Kur isha më e re, bëja stërvitje hendboll dhe isha majorete. Në dy vitet e
fundit kam marrë pjesë në tre projekte ndërkombëtare Erasmus+. Temat ishin të drejtat e njeriut, inteligjenca kulturore dhe përfshirja e të rinjve. Aktivitetet e
mia të edukimit joformal (NFE) po vazhdojnë. Aktualisht, unë jam duke studiuar në Gjermani dhe jam duke ndjekur kursin e gjuhës gjermane.

Vendosa të regjistrohem në të gjitha ato kurse sepse doja të dija më shumë për tema të veçanta, doja të takoja njerëz të rinj dhe të njihja kultura të tjera.
Gjithashtu, isha gjithmonë kurioze për opinionin e njerëzve të tjerë dhe pikëpamjet e ndryshme. Njohuria nuk është e vetmja gjë që kam fituar; përveç
takimit me njerëz dhe mësimit për kultura të ndryshme unë përjetova shumë gjëra dhe udhëtova nëpër Evropë. Kur i bëni këto aktivitete, mund të jeni me
njerëz me mendje të ndryshme që mund t'ju ndihmojnë të rriteni si person. Ato ju ndihmojnë të formoni vlerat (toleranca, solidariteti, puna në grup,
bashkëpunimi, etj) dhe me këtë ju ndihmojnë të bëheni versioni më i mirë i vetes. Për mua ishte vendimtare të bëhesha vullnetare në DRPDNM sepse atje
kuptova se çfarë dua të studioj. Zgjodha Punën Sociale dhe ishte vendimi i duhur sepse puna me të rinjtë më bën të lumtur. Pjesë e përvojës sime në
DRPDNM ishte gjithashtu trajnimi Erasmus+ në Bullgari, ku ishte hera e parë që takohesha vërtet me temën e të drejtave të njeriut. Kam mësuar se
gjithmonë ka diçka që është menduar për ne dhe nuk pendohem për asnjë nga zgjedhjet që kam bërë. Ato zgjedhje krijuan

rrugën ku po më çon jeta, e cila është rruga që më pëlqen shumë! Në fillim nuk jeni të sigurt nëse vërtet
keni nevojë për njohuri të caktuara, por më vonë e kuptoni rëndësinë e saj. Pas ca kohësh, ju gjithashtu e
kuptoni se aktivitetet e mëparshme ndërtojnë personalitetin tuaj. Në të kaluarën, nuk e dija se si do t'i
përdor njohuritë e fituara, por NFE-ja doli të ishte jashtëzakonisht e dobishme. NF-ja është e ndryshme për
të gjithë, sepse ne të gjithë ndiejmë dhe mendojmë ndryshe për të njëjtën gjë. Nëse do të më duhej të
këshilloja dikë se çfarë kursi joformal të marrë, do të thosha sport dhe aktivitete fizike, sepse është e
rëndësishme të jesh aktiv. Gjithashtu, bashkohuni me aktivitetet që lidhen me jetën shoqërore dhe stilin e
jetës. Është mirë të mësoni për marrëdhëniet dhe vlerat. Dhe sigurisht, bashkohuni me diçkapër të cilën
jeni vërtet të apasionuar.
Ndjenja më e mirë është kur thelloni njohuritë për diçka me të cilën ju pëlqen të punoni. NFE-ja është diçka
që ju e zgjidhni. Nuk është e detyrueshme, është vetëm dëshira dhe interesi juaj. Shfrytëzoni çdo shans
për të marrë pjesë dhe bëjeni atë. Ndonjëherë është e vështirë të dalësh nga zona e rehatisë, por pa dalë
prej saj nuk mund të përjetosh atë që bota e jashtme po përgatit për ty. Me NFE-në fitoni shumë më tepër
sesa thjesht njohuri. Ka kaq shumë gjëra që ju nuk i kushtoni vëmendje tani, por një ditë ju do të keni
nevojë për atë njohuri. Ka kaq shumë mundësi që ju presin dhe unë jam mirënjohëse që mora pjesë në të
gjitha të miat. Varet nga ju që të vendosni se çfarë doni në jetë, por kurrë mos harroni: për sa kohë që
jetojmë, ne jemi gjithmonë duke mësuar. Ju nuk mund t'i shmangni proceset e të mësuarit, por gjithmonë
mund të kapni shansin dhe të përpiqeni ta shfrytëzoni sa më mirë atë.

LEJA

L

indita Rexhepi vjen nga Kumanova dhe aktualisht jeton në Luksemburg. Në këtë

moment, ajo punon si trainere e pavarur, si dhe konsulente. Prejardhja e saj është

kryesisht puna për zhvillimin e OJQ -ve, organizatat ndërkombëtare, dhe gjithashtu, ajo
ka një master në ndërtimin e paqes dhe gruan.

Lindita u angazhua në aktivitetet e NFE-së në moshën 14 vjeçe kur filloi shkollën e mesme. Ajo
mori pjesë në shumë aktivitete, nga workshope lokale e deri te trajnimet kombëtare, ku tema
ishte kryesisht ndërtimi i paqes që po ndodhte në Maqedoninë e Veriut. Më vonë ajo ishte e
angazhuar në projekte dhe aktivitete evropiane. Më vonë, pasioni i saj rritet duke marrë pjesë
në trajnime dhe shkëmbime rinore, kështu që ajo u përfshi në shkrimin e projekteve,
koordinimin e tyre dhe ofrimin e mundësive të paqes për të rinjtë e tjerë.

Ajo zgjodhi të ishte pjesë e workshopeve dhe aktiviteteve të tjera të NFE-së sepse e mbajnë
atë të angazhuar gjatë pushimeve të verës, ajo mësonte dhe bënte miq të rinj, dhe
dëshira e saj për të qenë pjesë e këtyre ngjarjeve u rrit gjithnjë e më shumë. Ato
aktivitete ishin diçka që ajo vazhdoi gjatë studimeve të saj dhe ata vazhduan të ishin
pjesë e karrierës së saj.

Njohuria ishte një gjë që ajo e fitoi, por gjithashtu, ajo mendon se i zgjeroi perspektivat
e saj, për mënyrën se si e sheh botën dhe mjedisin përreth saj. Ajo gjithashtu zgjeroi
aftësitë e saj se si të punonte në një mjedis multikulturor, mirëkuptimin e saj
ndërkulturor dhe e ndihmoi atë në formësimin e identitetit të saj.

NFE-ja ndikoi tek Lindita në një shkallë të madhe me zgjedhjen e karrierës së saj, me zgjedhjen e diplomës së saj të Bachelorit dhe

ndikoi tek ajo me llojin e punëve në të cilat ajo merrej. Puna me Qendrën për Dialogun
Ndërkulturor i dha asaj shumë fuqi dhe aftësi të cilat ajo nuk do t'i merrte në një mjedis
tjetër. Ajo ndihet me fat që pati mundësinë të eksperimentojë, të dështojë ose ta bëjë atë një
sukses dhe të veprojë mbi atë sukses. Ajo mendon se nëse nuk do të merrte pjesë në
aktivitetet e NFE-së, nuk do të ishte personi që është tani.

Kur bëhet fjalë për njohjen e përparimit nga NFE-ja, Lindita mendon se ajo nuk ka marrë aq
shumë vëmendje sa duhet të merret nga mësuesit ose anëtarët e tjerë të komunitetit, por
ajo ishte mjaft me fat pasi punëdhënësit e saj panë dhe vlerësuan NFE-në, megjithatë kjo
është në një kontekst ndërkombëtar. Ajo mendon se në Maqedoninë e Veriut NFE-ja nuk ka
marrë aq shumë njohje dhe niveli i ndërgjegjësimit është ende i ulët. Sa i përket vlerësimit,
ajo pati disa reagime nga mësuesit se fëmijët e shkollave të mesme që morën pjesë në
workshope dhe seanca të NFE-së në qendrën tonë të të rinjve MultiKулти, ishin më të
hapur dhe më të angazhuar në klasa.

Lindita sugjeron që çdo i ri të marrë pjesë në çdo lloj NFE-je që munden, por dëshiron të
nxjerrë në pah rëndësinë e projekteve evropiane dhe perspektivën evropiane sepse aty u
sfiduan stereotipet dhe paragjykimet e saj personale, ajo mësoi për kultura të ndryshme,
dhe nga përvoja e saj e parë që kishte duke udhëtuar vetëm në një vend evropian. Ajo
gjithashtu i këshillon të rinjtë se me NFE-në do të arrini aty ku dëshironi të jeni, është një
udhëtim dhe se sa fitoni prej tij varet nga ju, nuk ka kufi të caktuar, kështu që ju mund të
eksploroni potencialin tuaj dhe të ndërtoni udhëtimin tuaj që ju dëshironi të merrni.

LINDITA

U

në jam Marco Meloni nga Cagliari, Sardenja. Me pak fjalë, unë jam një studiues dhe

kurioz për shumë tema dhe njohuri (të). Aktualisht, unë po bëj doktoraturën, kandidat i
Demokracisë në Shekullin XXI në Qendrën për Studime Sociale (CES), i lidhur me
Universitetin e Coimbra (Portugali), me aktivitete të punës në terren në Madrid dhe
Londër. Interesi im kërkimor fokusohet në pjesëmarrjen e publikut dhe demokracinë
brenda partisë. Unë u diplomova në Universitetin e Cagliari në 2015 me një diplomë
Master në Qeverisje dhe Politikë Globale. Gjatë karrierës sime profesionale, unë punoj si
menaxher projekti dhe trajnerë në disa projekte të financuara nga Bashkimi Evropian, në
kuadër të programeve Erasmus+, Youth in Action, Leonardo and Europe for Citizens, dhe
në projekte në nivel lokal, kryesisht në arsim dhe gamifikim për demokracinë,
pjesëmarrjen dhe përfshirjen. Që kur isha 16 vjeç, rruga ime e trajnimit - si njerëzore
ashtu edhe profesionale - është ushqyer kryesisht nga përvojat e edukimit jo formal.
Që nga shkëmbimi i parë rinor në 2006, në Rusi (Pavlovsky Posad, afër Moskës), nuk u
ndala kurrë: pasuan kurse trajnimi, aktivitete të ndërtimit të partnerëve, projekte
Leonardo, shumë aktivitete lokale dhe të tjera. Secila nga këto përvoja, nga më të
shkurtërat tek më sfidueset, janë mbështetur nga Shoqata TDM 2000, e cila u bë një
komunitet mësimi për mua, si dhe me kalimin e viteve një familje. Midis tyre, në vitin 2014
kam kryer Shërbimin tim Vullnetar Evropian (pararendës i Europen Solidarity Corps
(ESC) ) në Rosario, Argjentinë. Secili nga këto projekte dhe nisma ka qenë i rëndësishëm
për mua, por ky i fundit sigurisht që ka ndryshuar jetën time. Kjo mund të tingëllojë si
klishe, por është padyshim e vërtetë. Aty zbulova interesat e mia kërkimore dhe pashë që
pasioni im për tema të caktuara u rrit, gjë që më nxiti më pas të filloja karrierën time
akademike

(pas

diplomimit)

dhe

t'i

çoja

ato

përpara.

Ndoshta kjo do të ishte e mjaftueshme për të dhënë një ide mbi rolin që ka luajtur arsimi jo-formal për mua. Sidoqoftë, ekspertiza,
njohuritë dhe aftësitë transversale (ose të buta) të fituara dhe të zhvilluara kapërcejnë atë që përmban CV -ja ime ose
momenti

të

historia e nje
vetëm.

Të gjitha këto gjatë viteve më ndihmuan të përballesha me situata dhe zgjedhje, të
ndërveproja me të tjerët, të di se si të prezantohem, të performoj në punë dhe - pse jo të di
si të sillem para një birre apo kafeje me këdo. Edhe pse njohjet më të thella
formale të këtij sektori të trajnimit janë ende të nevojshme, përvojat e mia
në edukimin joformal kanë luajtur një rol të rëndësishëm në punën time dhe
jam i sigurt se do ta kenë këtë rëndësi edhe në të ardhmen. Edhe kur
ato nuk përmenden në një thirrje pune, ato shpesh janë jashtëzakonisht
të dobishme në proceset e përzgjedhjes si dhe gjatë aktiviteteve të punës
veçanërisht në ekip.

Sugjerimi im i zjarrtë për të
gjithë është që të marrin
pjesë sa më shumë që të jetë
e mundur në aktivitetet e
edukimit jo formal, në faza të
ndryshme të jetës së tyre.
Le të investojmë kohën tuaj në një ose më shumë projekte afatgjata dhe le të përpiqemi të jemi
konstantë dhe të kujdesshëm në projekte të shkurtra. Edukimi joformal nuk përfundon kurrë,
qëndroni të rinj.

MARCO

E

mri im është Mateja dhe unë jam një grua e re që admiron shumë botën. Nuk ka

asgjë që nuk ngjall interesat e mia - nga gatimi, muzika, piktura dhe madje edhe
zbulimi i qosheve të fshehura të këtij planeti. Unë jam duke punuar në një biznes familjar dhe
paralelisht sapo fillova vitin e dytë të studimeve në psikoterapi. Duhet të pranoj se jeta nuk
mund të jetë më e mirë tani, dhe besoj se kur mësojmë për natyrën njerëzore, mësojmë edhe
për veten si individë. Këto njohuri të pafundme më kujtojnë gjithmonë se ne duhet të
mësojmë dhe zbulojmë veten deri në fund, përndryshe nuk do të jemi kurrë pranë realizimit
të bukurisë sonë të vërtetë. Unë jam një grua me shumë interesa, por për të provuar të gjitha
këto gjëra më është dashur ta largoj veten nga zona e rehatisë shumë herë dhe të "shikoj
prapa qoshes" për të parë nëse ka diçka më shumë. Bazat si të shkosh në shkollë, të jesh në
gjendje të ndjekësh universitetin këtu në Slloveni (falas) u jepen të gjithëve, por nëse doni
më shumë dhe të jeni më të mirë, ju duhet t'i merrni gjërat në duart tuaja. Kur fillova të shkoj
në shkollë, u mahnita nga shumë gjëra. Unë menjëherë u bëra pjesë e aktiviteteve të
ndryshme që ofronte shkolla si: një kor për fëmijë, klasa shtesë për anglisht, arte të bukura,
etj.
Me çdo vit që kalonte, unë mërzitesha gjithnjë e më shumë dhe nuk mund ta fsheh pakënaqësinë time. Për mua nuk ishte e mundur të
pranoja aktivitetet e shkollës si opsioni i vetëm. Tani, kur mendoj për padurimin tim dhe se si doja të bëja gjithçka në të njëjtën kohë, unë
jam përgjithmonë mirënjohëse ndaj prindërve të mi për udhëzimet e tyre paqësore dhe serioze. Ata më ndihmuan të kisha interes në atë
kohë dhe të qëndroja e përkushtuar derisa ta përfundoja. Nëse nuk do të ishte për ta, nuk e di nëse do të mësoja ndonjëherë se si të jem
kokëfortë për të filluar dhe përfunduar gjithçka që kam vendosur të bëj. Kështu mora mundësinë për të marrë pjesë në edukimin jo-formal
(NFE). Mësova të kërceja, më pëlqente të ndiqja klasa të ndryshme sportive, mësime piano dhe kitare. Vitin e kaluar gjithashtu mora pjesë në
projekte të ndryshme Erasmus+ dhe gjithashtu i vura përsëri këpucët e mia të vallëzimit sepse rruga ime e të mësuarit më çoi në salsa. Në
dy vitet e fundit, fillova me vullnetarizmin në organizata jofitimprurëse, sepse dua të mësoj dhe të ndihmoj në fusha të ndryshme, të tilla si
mbrojtja e mjedisit, emigrantët, refugjatët, rëndësia e ruajtjes së trashëgimisë kulturore, etj. Fillova të punoj vullnetarisht sepse kisha një
dëshirë të madhe të brendshme për të zbuluar se kush jam si person dhe

ku në këtë Tokë bëj pjesë. Me kalimin e kohës, ndërsa po përpiqesha të gjeja veten, mësova shumë për NFnë dhe atë që mund t'i ofrojë një
personi. Ju mësoni gjëra që edukimi formal nuk ju jep. Mësimi është më efektiv dhe NFE-ja gjithashtu thekson se njeriu është një qenie
shoqërore. Një gjë tjetër për NFE-në do të veçoja: Më duket vendimtare! Ju jeni të detyruar të mendoni me kokën tuaj. Me NFE-në ju mund të
mësoni më shumë, të zhvilloni kompetencat që ndryshe nuk do t'i kishit. Duhet të them që gjithçka që më ndodhi dhe gjithçka që vendosa të
bëja më çoi atje ku jam sot dhe zbulimin se kush jam dhe kush dua të jem. NFE-ja më dha një mundësi për të "shijuar" botën ndryshe. E
gjithë përvoja që kam marrë prej saj, më ndihmon të vendos se në çfarë dua të përqëndrohem dhe rastësisht kam zbuluar psikoterapinë. Në
fillim ishte zonë interesante dhe misterioze për të cilën nuk dija asgjë, por me kalimin e kohës u dashurova gjithnjë e më shumë me të. Kur po
zgjidhja rrugën time profesionale, NFE-ja luajti një rol të rëndësishëm, por zbulova mrekullitë dhe rëndësinë e saj shumë kohë më parë.
Madje mendova se po bëja klasat NFE-së për veten time, e pranoj se më dha bazën e aftësive që edukimi formal nuk e bëri. Njohuritë që kam
marrë në NFE më ndihmojnë kudo që të shkoj. Më dha përparim në shkollë, sepse pashë njohuritë e mërzitshme që duhej të mësonim në një
mënyrë më interesante. Muzika, vallëzimi dhe sporti më ndihmuan të gjeja mënyra krijuese për t'u përballur dhe zgjidhur problemet më shpejt
dhe në mënyrë më efektive. Nuk duhet të harroj se më ndihmoi të fitoja shumë aftësi shoqërore. Gjithashtu, kur jeni në kontakt me lloje të
ndryshme njerëzish, mësoni të jeni të durueshëm dhe pranoni kritikat, idetë dhe sugjerimet e ndryshme. Në parim, për të marrë parasysh
gjithçka. Tani që jam në universitet, nuk do të thotë që ditët e mia të NFE-së kanë mbaruar. Krejt e kundërta. Unë mendoj se NFE-ja nuk ka
mbaruar kurrë, është e përjetshme. Çdo mundësi që kam, e shfrytëzoj. Gjithashtu, duket mirë
në CV -në time dhe besoj se të gjitha kurset dhe mësimet e mia të NFE-së do të më ndihmojnë të gjej një
punë më të mirë. Por zbulimi i jetës dhe bukurisë së saj është qëllimi im kryesor dhe shpresoj se do të
mbetet qëllimi im kryesor për një kohë të gjatë. Temat, të tilla si mbrojtja e mjedisit, janë ende në listën time
për t’i zbuluar në thellësi, por tani e ndiej se dua të përqëndroj të gjithë fokusin tim në marrëdhëniet
njerëzore. NFE-ja është më shumë sesa thjesht të mësosh të dhënat. Ju stërvitni performancën tuaj,
bashkëpunoni me të tjerët dhe njihni horizonte të reja që nuk do t’i kishit zbuluar ndryshe. Ju ndihmon të
gjeni veten si një person dhe të zgjidhni gjërat që do ta bëjnë jetën tuaj të plotë. Këshilla më e mirë që mund
t'u jepni të tjerëve është të jeni në lëvizje dhe gjithmonë ta shtyni veten jashtë zonës së rehatisë. E di që
është e vështirë dhe e frikshme, por kur shkoni përtej pasigurive tuaja shihni se e vetmja pengesë e vërtetë
jeni ju. Kështu që, pra, përqafoni veten dhe shfrytëzojeni ditën.

MATEJA

Milena po merr pjesë në një projekt vullnetar në Malaga në kuadër të programit të BE -së European Solidarity Corps,
dhe ne po ndajmë historinë dhe përvojën e saj

“K

ur i përqendroni mendimet dhe dëshirat tuaja në aktivitete të dobishme shoqërore dhe u shtoni atyre nevojën për të vepruar në një nivel më të

gjerë, ju keni mundësinë të punoni vullnetarisht në programet ESC (European Solidarity Corps). Kështu filloi angazhimi im
në propjekt dhe ende vazhdon, dhe përveç dëshirës së lartpërmendur, nevojitet një organizatë e mire vendore që
përgatit, dërgon dhe lë vullnetarë në organizatën përgjegjëse për projektin, me bazë në një nga vendet evropiane, dhe
falë një organizate të tillë, unë gjeta veten time. Kjo tingëllon si një reklamë, sepse është, por si çdo vend në botë, ky
qytet ekzotik ka nevojë për njerëz të gatshëm për të marrë pjesë në misionin e zgjerimit të arsimit. më saktësisht, projekti
quhet “Promovimi i integrimit dhe thyerja e barrierave”, dhe realizohet përmes punës në shkollë, ku roli im si vullnetare
realizohet duke ndihmuar dhe punuar së bashku me mësuesit, veçanërisht në orët e gjuhës angleze.

Të jesh në gjendje të mësosh fëmijët, deri në moshën 12 vjeç, është një sfidë e madhe, por edhe një kënaqësi e
papërshkrueshme. Sidoqoftë, do të përpiqem ta përshkruaj me pak fjalë, sepse pas çdo kontributi, ajo ndjenjë merite
për përparimin e dikujt mbetet, domethënë ndjenja që mund të të japë pjesëmarrja në këtë projekt, është forma më e
bukur e çmimit. Megjithëse, isha e vetëdijshëm për rëndësinë e arsimit si dhe rolin e atyre që e transferojnë atë, nuk
isha plotësisht e vetëdijshme për përpjekjen e investuar në anën tjetër të klasës, pra prapa karriges. Në momentin që
bëheni të vetëdijshëm për faktin se ju jeni lidhja e vetme midis dijes dhe fëmijës i cili, që nga lindja, meriton dhe ka
nevojë për atë njohuri, krijon një ndjenjë përgjegjësie dhe një motivim të madh për t’ia përcjellë atij mënyrën e të
mësuarit, nëse humbisni mundësinë për t'i shpjeguar atij materialin e dhënë për atë mësim. Meqenëse kurrë nuk kam planifikuar
ta bëj këtë punë, por, e shtyrë nga dëshira për të ndikuar drejtpërdrejt në zhvillimin e të drejtave të njeriut, më është dhënë
mundësia ta bëj këtë përmes edukimit, dhe jam shumë e lumtur që më të rinjtë janë të përfshirë në punën time dhe që unë mund
të kontribuojnë në fazat më të hershme të ndërtimit të një shoqërie që respekton të drejtat e njeriut. Edhe një ndjenjë kaq e bukur
nuk mund të përputhet me kënaqësinë që ndjen kur një fëmijë zotëron atë që po i mëson dhe kur e di se do të jëtë e dobishme

në jetën e tij. Për ata që janë të angazhuar në këtë program, kjo ndjenjë ndoshta është e njohur mirë, dhe për mua është diçka krejtësisht e re dhe
çuditërisht e këndshme. Kjo është gjithashtu inkurajuese që ju të dini se si të merrni pjesë në mësimin e gjuhës, e cila përdoret nga komuniteti
botëror në arritjen dhe realizimin e të gjitha marrëveshjeve të rëndësishme, prandaj pritet që brezat e ardhshëm të jenë gati në këtë drejtim. Në atë
mënyrë, pengesat gjuhësore janë me të vërtetë të prishur, para se gjithash, dhe fëmijët, në komunikim me të huajt, përballen me dallimet dhe
pranojnë idenë e lidhjes së popujve.

Përkundrazi, bukuria e këtij projekti nuk përfundon këtu. Përveç këtyre aktiviteteve, më është dhënë mundësia të marr pjesë në përgatitjen e
aktiviteteve për organizatën që më priti në projekt, e cila është përgjegjëse për organizimin e ngjarjeve argëtuese për fëmijët dhe të moshuarit.
Organizata pritëse më dha detyra ku pata mundësinë të shpreh kreativitetin tim, me grupet më të cenueshme në shoqëri. Përmes gjithë këtyre
aktiviteteve, ju gradualisht përmirësoni spanjishten tuaj, e cila arrihet më së miri në komunikimin me studentët, gjatë shkëmbimit të njohurive, dhe
ky projekt gjithashtu ofron një kurs falas online. Gjuha më e shpejtë botërore, siç e përshkruajnë ata, është gjithashtu më e shpejtë në këtë pjesë
të Andaluzisë, kështu që ju mund të prisni një nivel të avancuar të spanjishtes pasi të ketë përfunduar projekti. Mjedisi është motivues për
mësimin e gjuhës, sepse banorët e këtij vendit nuk mund të mburren me një njohuri të mirë të gjuhës angleze, kështu që na takon neve të
përshtatemi, në të cilën shoh një avantazh të madh. Për më tepër, mjedisi është ruajtur jashtëzakonisht mirë dhe cilësia e jetës përshkruhet më së
miri nga ajri i pastër, nga deti, plazhet e pastra dhe një numër i madh i zonave të gjelbra, kjo është arsyeja pse ka pak shanse që kënaqësia të
shmanget në këtë qytet dhe mbi këtë projekt. Përfaqësimi i lartë i projekteve të ESC në Malaga dhe lidhja e mirë e vullnetarëve është një avantazh
tjetër, dhe ka shumë mundësi për të vizituar vendet përreth. Sigurisht, lind pyetja se me çfarë të jetosh gjatë projektit, por ky shqetësim është
hequr duke pasur parasysh se programet ESC financohen nga Komisioni Evropian, i cili mbulon koston e jetesës, duke respektuar të gjitha nevojat
themelore. Përfshihen kostot e akomodimit dhe një pagesë mujore, nga të cilat mund të jetoni mjaft mirë. Duket sikur puna nuk mund të bjerë
shumë në rrethana të tilla. Kjo është e drejtë, dhe përfitimet e panumërta që sjell ky projekt mund ta dëshmojnë për këtë pjesë.

MILENA

“P

ërshëndetjë njerëz”, janë fjalët që kam përdorur për t’u prezantuar me njerëzit nga 26 kombe gjatë një mbrëmjeje kulturore

në Spanjë, në atë qytetin e vogël të Tarragonas. Me këto fjalë, po ju prezantohem. Emri im është Miloš, unë jam 24 vjeç dhe

kjo është përvoja ime e parë e këtij lloji. Dëshira ime e madhe ishte të aplikoja dhe të merrja pjesë në këtë dhe projekte të
ngjashme. Kjo është bërë realitet, vullnetarizmi sportiv, sport me të cilin jam marrë për një kohë të gjatë, dhe tani marr pjesë
në të edhe nga ana tjetër.
Vetë ardhja, euforia, udhëtimi, nuk mund
të

përshkruhen

lehtë.

Gjëja

më

e

rëndësishme është të di se kam pasur
mbështetje të madhe nga njerëzit nga
ADP-Zid, dhe kur erdha në Spanjë, takova
njerëz me pozita të rëndësishme dhe
njerëz nga ekipi i Shoqatës Mundus.
Shoqërimi

me

rreth

100

njerëz

të

kulturave, kombeve, feve dhe opinioneve
të ndryshme është diçka që do t’i uroja
çdo njeriu në këtë planet.

Personalisht, më pëlqen shumë gjuha
spanjolle dhe surpriza e parë pozitive

për projektin ishte kur ata më thanë se kisha një shok dhome nga Venezuela, i cili flet vetëm spanjisht. Pastaj,
erdhën ditët e njohjes me njëri -tjetrit dhe surpriza e dytë ishte mbrëmja kulturore e përmendur më parë, e cila ishte
një nga ngjarjet më perfekte në projekte si këto.

Valle, këngë, lojëra, pije, ushqim, nga 26 vende të paharrueshme. Më pas, filloi një stërvitje intensive, interesante, e
dobishme, e cila zgjati 7 ditë para fillimit të lojërave. Gjatë këtij trajnimi, takimi me njerëz të ndryshëm, vende, zakone dhe
mendime të kryqëzuara, puna në grup, ishin diçka që më ndryshuan mua si person, të cilat patën një ndikim shumë të madh
në disa nga mendimet e mia.
Dhe pastaj, lojërat dhe gjithçka që mbartëm, përgjegjësia dhe puna nga njëra anë, kënaqësia dhe realizimi i ëndrrave nga
ana tjetër. Njohja me atletët, mbështetja, shoqërimi dhe të gjitha këto, derisa 100 vullnetarë prej nesh lamë kompleksin
dhe shkuam në një kamp të paharrueshëm pranë plazhit. Përsëri një përvojë e re, përsëri kënaqësi dhe madje trishtim kur
largoheni nga kampi.
Java e fundit po vinte, njerëzit po bëheshin edhe më të lidhur, po krijoheshin kontakte, disa ndoshta edhe për gjithë jetën.
Mbizotëruan emocionet për lumturinë që ndjenim që morëm pjesë në një projekt kaq të mrekullueshëm, por edhe trishtim
sepse po ndahemi nga njerëzit me të cilët ndamë jetët tona muajin e kaluar.

Dhe së fundi, një kthim në vendin tonë, si një person i ri, i cili do të jetë përjetësisht mirënjohës për mundësinë, me
miq të rinj, njohuri të reja, mendime të reja. Tani, më shumë se kurrë, unë vazhdoj të punoj për veten, të marr pjesë
dhe të aplikoj për projekte të ngjashme, sepse mundësitë janë të pafundme, dhe këtë do t'ua rekomandoja çdo të
riu nga zemra. Shijoni, udhëtoni, realizoni ëndrrat tuaja, jetojini ato! "

MILOS

M

ilosh Ristovski është nga Kumanova, Maqedonia e Veriut, jeton dhe punon në Bruksel, Belgjikë si
Sekretar i Përgjithshëm i Federalistëve të Rinj Evropian, ku bën avokim të përditshëm dhe

projekte për integrim më të madh të Bashkimit Evropian. Më parë, Milosh ishte drejtor ekzekutiv i
Qendrës për Dialogun Ndërkulturor.

Milosh ka qenë i përfshirë në aktivitetet e NFE-së që në moshën 15 vjeçare dhe ka marrë pjesë në
aktivitete të ndryshme: nga workshopet lokale, aktivitetet ndërkombëtare deri tek aktivitetet globale. Ai
gjithashtu është angazhuar si trajner/lehtësues duke përdorur mjete e NFE-së.

Në kohën kur Milosh filloi të përfshihej në aktivitetet NFE-së, shkolla e mesme nuk ofroi mjaftueshëm
për të, dhe CID po premtonte aktivitete interesante të tilla si: takimi i njerëzve të rinj, praktikimi i gjuhës
angleze, seminare ndërkombëtare, udhëtime jashtë vendit dhe më e rëndësishmja - aktivitete ku ai
mund të bënte diçka të mirë për qytetin e tij.

Milosh beson se ai ka zhvilluar njohuri, aftësi dhe qëndrime, të tilla si: aftësi të buta, aftësi komunikimi,
aftësi efektive të zgjidhjes së konflikteve, përvojë menaxheriale të ekipeve nga 5-25 vjeç të cilat ai ende i
përdor kompetencat që i ka fituar përmes kurseve mbi komunikimin dhe menaxhimin e konflikteve çdo
ditë.

Milosh mendon se aktivitetet vendore dhe kombëtare e ndihmuan atë të merrte rrugën e tij aktuale në mënyrë masive, veçanërisht në projektet afatgjata, të
tilla si programi vjetor i Akademisë CID për drejtuesit e ardhshëm, dhe workshopet në qendrën rinore MultiKулти të cilat i dhanë atij një proces të gjatë
mësimi dhe njëkohësisht duke i praktikuar ato. Ai thotë se aftësitë që ka fituar nga ato aktivitete janë ato që ai i përdor çdo ditë në linjën e tij të punës.

Milosh pajtohet se është e vështirë të njohësh edukimin joformal të dikujt, veçanërisht kur duhet të zhvillosh një CV me një faqe, kur ke bërë mbi 100 orë
aktivitete të NFE-së por nuk mund t'i vendosësh në CV-në tënde, sepse nuk ka asnjë njohje zyrtare.

Në Belgjikë, gjërat janë pak më ndryshe se në Maqedoninë e Veriut, për shembull
kur aplikoni për një punë të caktuar kërkohet një diplomë universitare, arsim
ekuivalent ose përvojë pune. Në këtë mënyrë, aftësitë e fituara përmes edukimit
joformal mund të shprehen, e cila është diçka që nuk mund të shihet në
Maqedoninë e Veriut.

Milosh mendon

se seminaret

ndërkombëtare janë

të shkëlqyeshëm,

por

workshopet që ndodhin në nivel lokal dhe kombëtar janë të domosdoshme, pasi
aty mësoni më shumë.

Milosh beson fuqishëm se edukimi jo-formal është i dobishëm, ai zhvillon
aftësitë dhe qëndrimet mbi njohuritë tuaja, por ai mendon se nuk zëvendëson edukimin formal,
përkundrazi, duhet të shkojnë paralelisht. Një person që me të vërtetë dëshiron të investojë në
njohuritë e tij duhet të kalojë në të dy proceset.

Një nga historitë më të suksesshme të Milloshit ishte krijimi i qendrës rinore
MultiKулти, së pari në Kumanovë dhe në rajonin më gjerë. Ky vit është 10 vjetori i
qendrës rinore. Momentet e tij të preferuara nga MultiKулти ishin pas një projekti
të përfunduar kur ai arriti të paraqiste rezultatet e projektit për publikun vendas.

MILOSH

Emri im

është Nora dhe unë jam 26-vjeçe nga

Sofja, Bullgari. Unë punoj si graphic designer
gjatë ditës, dhe si transmetuese e video lojërave
gjatë natës, nëna e derrit gini gjatë gjithë vitit.
Ndërkohë që kisha marrë pjesë në aktivitete të
edukimit jo-formal shumë vite më parë, të cilat
lidheshin kryesisht me praktikimin e gjuhës angleze,
përvoja ime më e fundit ishte një udhëtim në Letoni
në fillim të vitit 2020, ku pjesëmarrësit nga e gjithë
Evropa mësuan se si të bëheshin drejtues të
grupeve të të rinjve bazuar në një metodologji të re
nga

Qendra

Marta.

Vendosa

t'i

bashkohesha

programit të trajnimit përmes The Future Now
pjesërisht për shkak të dëshirës për të mësuar më
shumë për veten time, dhe dëshirës edhe më të
thellë për t'u dhënë të rinjve rreth meje një shans më
të mirë për të kuptuar veten në një moshë më të re.
Ndërsa ndihem sikur kam fituar njohuri shumë të
mira

mbi tema të caktuara që lidhen me trajnimet, një
rezultat i papritur ishte rritja e besimit. Unë
zakonisht nuk jam ajo që i shtyj mendimet e mia në
një bisedë, por kohët e fundit unë rrallë kam
dështuar kur dëshiroj që zëri im të dëgjohet në
temat për të cilat kam një ndjeshmëri të fortë, qoftë
barazia gjinore, shëndeti mendor, edukimi seksual
dhe tema të ngjashme si këto. Një tjetër rezultat disi
i papritur ishte një miqësi absolutisht përrallore që
lulëzoi gjatë atij udhëtimi.

Sot, edukimi jo-formal është një domosdoshmëri e
caktuar për mua. Angazhimi i individit në një nivel
personal, është një hapësirë për rritje natyrore, në
vend të pajtueshmërisë së detyruar.

NORA

R

ruga juaj profesionale dhe trajnimi im i janë kushtuar transformimit të konflikteve, kryesisht atyre që rrjedhin

nga konfliktet civile ose ideologjitë politike. Rrjedhimisht, një nga cilësitë e mia më të forta është
hartimi i konflikteve përfshirë burimin, aktorët dhe strukturën e tyre. Përveç kësaj, kam pasur mundësinë të punoj
me OAS-në (Organizata e Shteteve Amerikane) dhe Bashkimin Evropian në procese të shumta zgjedhore të kryera
në vende të ndryshme, përfshirë Paraguain, Afganistanin, Pakistanin, Ekuadorin, Kolumbin, El Salvadorin dhe
Haitin që nga viti 2014, Gjithashtu, kjo më ka ekspozuar ndaj veçantive të kulturave të ndryshme si organizata
ndërkombëtare. Unë besoj se ndërsa fuqia e votës së dikujt dhe aftësia për të dhënë këtë votë është një nga të
drejtat themelore që ne gëzojmë në vendet demokratike, qeverisja e fortë demokratike është thelbësore për
ndërtimin e shoqërive solide. Vitet e fundit (në 2017) jam fokusuar në çështjet që lidhen me konfliktin aktiv dhe
fushat e minuara dhe aktualisht jam në një mision dyvjeçar në Ukrainë me Organizatën për Sigurinë dhe
Bashkëpunimin në Evropë (OSBE) si Vëzhgues Special. Në atë rol, një nga funksionet e mia më të rëndësishme
është të jem në gjendje të transmetoj qartë, vertikalisht dhe horizontalisht, informacionin kryesor për procesin e
vendimmarrjes së përditshme. Për këtë qëllim, unë mbledh informacione përmes intervistave lokale dhe
vëzhgimeve vizuale dhe përgatis raporte mujore mbi situatën e sigurisë në fushën e ndërhyrjes në incidente të
veçanta, në përputhje me udhëzimet e OSBE-së për monitorimin e të drejtave të njeriut, lirive themelore dhe
marrëdhënieve ndëretnike. Si pjesë e punës, unë duhet të kultivoj dhe mbaj një marrëdhënie konstruktive me
autoritetet, përfaqësuesit e pakicave dhe grupeve fetare, shoqëria civile dhe popullsia vendase. Unë kam një
diplomë në Marrëdhëniet Ndërkombëtare (Universiteti i Cagliari, 2008-2011) dhe një Master në Shkencat e Paqes
"Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Ndërmjetësimi i Konfliktit" (Universiteti i Pizës 2012-2014), me një fushë
studimesh që përfshin instrumente ligjore për postin -zona e konfliktit, cikli i projektit, gjeopolitika, antropologjia
dhe gjinia, dhe ligji i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe ndër të tjera. Unë gjithashtu kam trajnim të specializuar

në mjedise armiqësore, menaxhimin e krizave të popullsisë civile dhe kam ndjekur kurse mbi vëzhgimin e
zgjedhjeve.
Kam pasur gjithashtu mundësinë të punoj me grupet minoritare dhe të rinjtë në çështje që lidhen me
krijimin dhe promovimin e dialogut ndërkulturor, duke përdorur metoda krijuese për të transformuar
konfliktet, migrimin dhe lëvizjet e brendshme dhe dialogun ndërfetar.
Kurset në të cilat kam marrë pjesë janë:


Trajnimi i Rinisë në Veprim i BE -së “Qytetaria - Idetë e reja në Evropë”.
Kiev, Ukrainë (2014)



Programi i Rinisë Euromed "Kultivar: Lojëra Euro-Mesdhetare për
Dialogun Ndërkulturor". Aman, Jordani (2013)



Trajnimi i të rinjve të BE -së në veprim: “Rinia për një të ardhme të përbashkët Kreativiteti në transformimin e konflikteve”. Prishtinë, Kosovë (2012)



Trajnimi i të rinjve të BE -së në Veprim “Migrimi dhe Lëvizshmëria”. Ureki, Gjeorgji (2011)



Trajnimi i Rinisë në Veprim i BE -së “Dialogu ndërfetar në punën e të rinjve”. Riga, Letoni
(2010).

Edukimi jo-formal është lloji i arsimit që zhvillohet jashtë kurrikulës së ofruar nga edukimi
formal. Aktivitetet e të mësuarit joformal kanë qenë themelore për rritjen time personale dhe
profesionale dhe me marrëdhënien time me aktorët e ndryshëm në performancën e punës
sime. Unë besoj se është thelbësore që të gjithë të shoqërojnë rrugën e tyre të rritjes së
kurrikulës, nëpërmjet edukimit jozyrtare.

PAOLO

U

në jam Raya, jam 26 vjeçe dhe punoj në sektorin e të rinjve. Unë kam punuar

në OJQ që kur kam mbaruar arsimin tim, edhe pse kurrë nuk e kam

imagjinuar atë si rrugën time në jetën time para kësaj - duke studiuar biznes,
sipërmarrje, financë dhe kontabilitet, kisha një ide ndryshe se si do të më
shkonte jeta. Megjithatë, jeta kishte një plan tjetër për mua-fillova të punoj si
asistent administrative në një organizatë joqeveritare në Sofje, Bullgari, nga
ku jam, me mendimin për të fituar një përvojë para se të gjej një punë më të
përshtatshme.
Por ka diçka magjike, magjepsëse dhe tërheqëse për mua në punën e
sektorit të tretë dhe unë nuk mund të mos dëshiroja ta dija dhe ta përjetoja
më shumë atë pasi "rastësisht" e gjeta veten në të. Kam kaluar një vit në
Shërbimin Vullnetar Evropian (EVS), në një organizatë të mrekullueshme,
duke mbështetur të rinjtë në Milano, Itali, dhe tani jam pjesë e Bordit
Drejtues, si dhe menaxher i projekteve Rinore në një organizatë rinore në
Sofje, e quajtur Shoqata “E Ardhmja është Tani”. Këtu, unë jam duke
eksploruar thellësitë dhe kufijtë e mjedisit, projektet dhe nismat, mundësitë
për të rinjtë, me shumë pasion dhe shumë dëshirë për punën! Në shumë
mënyra, edukimi jo-formal dhe sektori i të rinjëve ndryshuan dhe formësuan
plotësisht jetën time. Unë e kam gjetur veten në pozicionin e një praktikanti,
pjesëmarrësi, organizatori, ndonjëherë edhe lehtësuesi, dhe edukimi joformal
më ka bërë të shoh mësimin dhe edukimin në shumë drita të ndryshme dhe
të mrekullueshme.

Edukimi jo-formal ka qenë një unitet, një urë për mirëkuptim dhe bashkëpunim, mbi tema të tilla si të drejtat e njeriut, veprimet

shoqërore, edukimi, prosperiteti, parandalimi i dhunës, etj. Për më tepër, unë
mendoj se edukimi jo-formal ka krijuar brenda meje një kapacitet më të madh
për t'u kujdesur dhe një nevojë më të madhe për pjesëmarrje dhe përfshirje në
vendimmarrje, diskutime dhe një nxitje më të madhe për të mësuar gjatë gjithë
jetës.
Diçka shumë e rëndësishme, të cilën e mësova dhe e ngurtësova falë edukimit
joformal, ka qenë rëndësia e reflektimit. Në shumicën e aktiviteteve joformale,
që kam marrë pjesë dhe që kam organizuar, gjithmonë ka një vend të veçantë
për reflektim të parashikuar se: çfarë kam mësuar, çfarë ka ndryshuar me mua,
çfarë dua më shumë dhe si ta marr atë. Kur kaloni pak kohë në reflektim,
përmirësoni rezultatet e atij trajnimi ose shkëmbeni për veten tuaj. Por kur i
përfshini të njëjtat parime në aspekte të tjera të jetës tuaj, i përmirësoni ato në
të njëjtën mënyrë.

Si këshillë, unë do të thoja që nëse nuk keni marrë akoma pjesë në
aktivitetet joformale - angazhohuni menjëherë në botën e edukimit
joformal, duke e ditur se është plot mbështetje, mirëkuptim, njohuri
interesante dhe njerëz të mrekullueshëm. Hidhuni dhe mësoni nga
përvojat, mendimet dhe imagjinata e njerëzve të tjerë, duke e ditur që do të
kontribuoni edhe në të tyret.

RAJA

Pershendetje :)

E

mri im është Rosaliya dhe unë kam punuar në fushën e të rinjve për gati 8 vjet.

Përvoja ime e parë me projektet rinore dhe edukimin joformal lidhej me të qenit mentor në një projekt
vullnetar të të rinjve në një OJQ të vogël në qytetin tim. Projekti kishte të bënte me punën me fëmijë dhe të

të

rinj me nevoja të veçanta. Ishin 24 vullnetarë nga Spanja, Turqia

dhe Polonia që kaluan 6 muaj duke ndihmuar dhe komunikuar me të rinjtë, duke mësuar
nga njëri -tjetri dhe duke krijuar marrëdhënie miqësie dhe bashkëpunimi që kanë zgjatur me
vite. Ky ishte momenti kur kuptova se sa i rëndësishëm është edukimi jo-formal për një të
ri, sa shumë mund të fitoni bazuar në transferimin e njohurive, shkëmbimin e
kompetencave dhe zhvillimin e aftësive të reja, ndërsa argëtoheni me bashkëmoshatarët që
kanë qëllime dhe qëndrime të ngjashme.
Pastaj kam vazhduar të punoj në kuadër të projekteve rinore si Menaxhere Projekti, por edhe si një
nxënëse dhe pjesëmarrëse në aktivitete të ndryshme të edukimit jo-formal.

Për të qenë e sinqertë, një nga aktivitetet më të mahnitshme jo-formale që pati një ndikim të madh
pozitiv në veten time dhe karrierën time profesionale ishte një kurs trajnimi që u mbajt në maj 2017
në Zakopane, Poloni që titullohej: "Jepni Fuqi dhe Ndihmë-Vetë-identitetet në Punët dhe Projektet
Rinore”. 25 punonjës rinie nga 8 vende të ndryshme morën pjesë në kursin e trajnimit me qëllim
ndërgjegjësimin e punonjësve rinor në lidhje me realizimin e llojeve të ndryshme të nismave të
projektit.
Pavarësisht ngritjes së kualifikimeve të punonjësve rinor dhe zhvillimit të tyre personal, kursi i
trajnimit kishte për qëllim promovimin e dialogut ndërkulturor. Falë bashkëpunimit të ndërsjellë,
u krijua një rrjet i qëndrueshëm dhe i besueshëm i kontaktit, i cili u mundësoi pjesëmarrësve të
promovojnë marrëdhënie të mira dhe baza për partneritete të suksesshme në të ardhmen.

Pasi mora pjesë në këtë aktivitet, unë u motivova për të marrë certifikimin e Menaxhimit të Projekteve
(PMP) dhe u përqëndrova në marrjen dhe menaxhimin e projekteve rinore. Kështu që, 2 vjet më vonë, së
bashku me një mik dhe kolegë të mi të dashur filluam aventurën tonë duke krijuar OJQ -në tonë - Shoqata
The Future Now.
Organizata po punon në nisma, aktivitete dhe projekte kombëtare dhe ndërkombëtare për dhe me të rinjtë
dhe me punonjësit rinor. Ne jemi të apasionuar pas mësimit dhe arsimit me cilësi të lartë, ndërtimit të urave
multikulturore, barazisë dhe të drejtave të njeriut, udhëheqjes dhe zhvillimit personal, si dhe transferimit të
njohurive.
Ne po përpiqemi vazhdimisht të motivojmë nxënësit dhe të krijojmë një kulturë të të mësuarit duke
ofruar këshillime dhe udhëzime mbi mësimin gjatë gjithë jetës në shkolla,
universitetet, dhe vendet e punës. Promovimi i të mësuarit
gjatë gjithë jetës është bërë një nga qëllimet tona kryesore,
pasi ofron mundësinë unike për të rinjtë që të zhvillojnë aftësi
dhe kompetenca të reja dhe të krijojnë përvoja të mahnitshme,
duke pasuruar miqësi dhe kujtime të çmuara me të rinjtë e
tjerë!

ROSALIYA

E

mri im është Sabina, dhe unë jam një valltare dhe pedagoge vallëzimi për fëmijët parashkollorë.

Unë e dua kulturën Hip hop dhe të gjithë elementët e saj u bënë pjesë e jetës

sime kur isha fëmijë. Kam bërë shumë sporte në shkollën fillore, dhe në fillim të shkollës së
mesme, u regjistrova në shkollën e vallëzimit, e cila është ende pjesë e jetës sime. Unë kam një
diplomë në edukimin parashkollor, por kohët e fundit jam më e prirur për të punuar me të rinjtë
dhe gjithashtu kam më shumë interes për sfera të tjera pune, të tilla si: organizimi i ngjarjeve,
grafik designe dhe dixhital marketingu. Si edukatore, punonjëse rinie dhe vullnetare kam qenë e
përfshirë në shumë aktivitete në kampe rinore. Si babysiter në Kaliforni, ku gjithashtu, isha pjesë
e një programi të shkëmbimit kulturor, e cila ishte një përvojë e veçantë për mua. Kam punuar,
studiuar, udhëtuar dhe kam bërë miq të rinjë atje. Gjithashtu, mësova shumë për veten time dhe
kjo më bëri më të fortë mendërisht. Kur kam kohë, zakonisht jam duke kërkuar opsione
interesante të edukimit jo-formal (NFE), pasi gjithmonë më pëlqen të mësoj diçka të re. Në kohën
time të lirë, më pëlqen të krijoj, vizatoj, qep, pikturoj, vallëzoj, argëtohem, udhëtoj, lexoj, meditoj,
shoqërohem, "bëj patina", DJ dhe dëgjoj muzikë. Unë tashmë kam marrë pjesë në shumë
trajnime të NFE-së; të cilat kanë filluar tashmë që në shkollën fillore. Deri më tani, shumë janë
grumbulluar - nga klubet sportive, atletika, basketbolli, volejbolli, edukimi fetar, klasat e
vallëzimit, ditët e motivimit të Kryqit të Kuq për animatorët, edukimi për edukatorët, printim me
ekran, klasa biznesi, klasa të gjuhës angleze, zhvillues i faqeve në internet, aplikim i suksesshëm
dhe zbatimi i projektit, kurse online për programet Adobe, menaxher dixhital, metoda të
shkathëta, dizajnimi i modelit të biznesit. Unë i mora të gjitha këto klasa sepse më pëlqen të
mësoj gjëra të reja, dhe sepse shkolla nuk më ka dhënë kurrë këtë lloj aktiviteti. NFE-ja ju jep
njohuri praktike dhe përmes saj rriteni si persona. Ju jep përvojë dhe mundësi për të takuar
njerëz të rinj me të njëjtat qëllime dhe interesa. Kjo mundësi më bëri atë që jam sot: e
shoqërueshme, pozitive, e shëndetshme, këmbëngulëse, e shkathët, komunikuese, inteligjente.
Përmes NFE-së, unë gjithashtu takova shumë

njerëz interesantë, organizata, miqësi dhe lidhje personale. NFE-ja mund t'ju japë vërtet shumë gjërat që na mungojnë aq shumë në sistemin tonë shkollor.
NFE-ja ju mëson në mënyrë të pandërgjegjshme solidaritetin, tolerancën, bashkëpunimin, punën në grupe, ndjeshmërinë dhe të qenit vetvetja. Unë mendoj
se e gjithë njohuria dhe përvoja ime që kam marrë përmes aktiviteteve të ndryshme të NFE-së më ndihmoi të zgjidh problemet me të cilat përballem. Unë jam
më e shkathët në çdo kohë dhe kudo që jam sepse kam disa njohuri nga fusha të ndryshme të jetës. Është mirë të provoni dhe të mësoni gjëra të ndryshme
nga fusha të ndryshme për të cilat edhe ju jeni të interesuar. Unë zakonisht jam personi që nuk i njeh aftësitë dhe njohuritë e mia, kështu që për mua është
gjithmonë e vështirë të njoh progresin. Kur mbaj mend të gjitha përvojat e mia në kurset e NFE-së dhe përpiqem t'ua shpjegoj njerëzve, atëherë kuptoj se
çfarë më dhanë, atë që më mësuan. Unë mendoj se punëdhënësit në Slloveni ende i japin përparësi edukimit formal. Për ta, NFE-ja është ende një interes
dhe ata i shikojnë si hobi. Unë besoj se NFE -ja ime e kaluar mund të tregojë se në çfarë jam e mirë dhe çfarë dua të bëj, ku qëndron vëmendja ime. Këshilla
ime për këdo është: “Bëni një kurs ose klasë të NFE-së, nuk është kurrë vonë për të mësuar diçka të re. Ju duhet të merrni çdo klasë NFE-je për të cilën jeni
të interesuar. Ka kaq shumë gjëra për të mësuar në këtë botë, kështu që hapeni mendjen dhe mos ndaloni kurrë së eksploruari dhe kërkuari njohuri. NFE-ja
është zakonisht më argëtuese dhe më e qetë sesa të mësosh në shkollë. Ne bëjmë shaka me mësuesit, ndihmojmë njëri -tjetrin, shoqërohemi edhe jashtë
klasës. Jam e sigurt që do të takoni njerëz të rinj, do të rriteni si person, ndoshta do të dilni nga zona juaj e rehatisë dhe gjithashtu do të mësoni diçka që ju
nevojitet në jetën tuaj,

SABINA

Përshëndetje, unë jam Sadri Aliu një shqiptar i lindur në Zvicër në vitin 1993, ku
kaloi tre vite të fëmijërisë sime atje, por qyteti ku unë jetoj është Presheva (Asane)
një qytet i
vogël i vendosur në jug të Serbisë, ku u ktheva përgjithmonë së bashku me familjen
time. U transferova nga një shkollë në tjetrën deri në shkollën e mesme në qytetin e
Preshevës.
Tani unë jam 27 vjeç, ish-student i CST, i diplomuar në "Universitetin e Evropës
Juglindore" në Tetovë, Maqedonia e Veriut, ku jetoja atje nga 2012-2015. Pas
kësaj, kthehem përsëri në qytetin tim të dashur Preshevë duke kërkuar diçka, por
jo të qartë se çfarë dua vërtet.
Në fillim fillova të kërkoja mundësi pune ku mund ta gjeja veten, duke kërkuar disa
kurse, ngjarje, aktivitete, punë vullnetare çfarëdo që të mbaja veten të zënë, por ishte
e vështirë sepse mungesa e mundësive për të rinjtë, jo aktivitete, të rinj
pasiv për shkak të mosinformim, çështje politike etj.

Pas një viti me shumë vështirësi, unë arrita të jem pjesë e OJQ-ve lokale që drejtojnë dhe
koordinojnë aktivitetet në nivel lokal dhe përpiqen të rrisin ndërgjegjësimin dhe kapacitetin e
të rinjve në qytetin tim, në punën e të rinjve, politikën rinore dhe rëndësinë e të qenit pjesë e

edukimit jo-formal.
Motivimi im më i madh në lidhje me edukimin jo-formal, shoqërinë civile dhe punën e të rinjve ndodhi në vitin 2017 kur ndoqa një kurs trajnimi
për Sipërmarrjen Sociale në Topola, Serbi. Nuk isha i përgatitur, nuk isha i sigurtë se çfarë po ndodhte, por diçka po më shtynte. Deri atëherë
kam ndjekur më shumë se 20 projekte Erasmus+, dhe jam pothuajse pjesë e çdo aktiviteti ose projekti të menaxhuar nga OJQ Iuventa nën
programin Erasmus+. Rrethi im u bë kaq i madh duke takuar miq dhe të rinj të kulturave të ndryshme, duke udhëtuar nga një vend në tjetrin, duke
sfiduar veten time, mendja ime po ndryshonte gjithashtu, dhe në një mënyrë më të mirë u bëra më i sjellshëm, mësova të dëgjoja të tjerët, të fitoja
shumë njohuri dhe të përmirësoja aftësi në fusha të ndryshme gjatë gjithë procesit të NFE-së.

Tani, pas gjithë kësaj përvoje, unë jam zhvilluar profesionalisht gjatë pjesëmarrjes sime në tema dhe projekte të ndryshme të financuara nga Komisioni
Evropian përmes programit Erasmus + në të gjithë Evropën. Prandaj, ajo që është më e rëndësishme është se vullneti dhe koha ime nuk duhen humbur,
por të jap gjithçka për përparimin dhe aktivizimin e të rinjve tanë.
Nuk jam lodhur duke parë të rinjtë që nuk kanë mundësi ose manipulohen nga disa mekanizma, jam lodhur duke i parë ata që nuk janë gati për të luftuar për
të drejtat e tyre. Ne kemi nevojë për një bashkëpunim, të gjithë së bashku, për të shkëmbyer informacione, pjesëmarrje sa më të madhe në edukimin joformal dhe përvoja mund të ndihmojnë në rritjen dhe zgjimin e të rinjve tanë në shoqërinë aktive. E tëra që ata kanë nevojë është një dorë e zgjatur për t’i
ndihmuar. Ajo dorë mund të jetë një dritë në fund të tunelit.
Pra, përvoja përmes edukimit jo-formal, shkëmbimi i ideve mes të rinjve, problemet që hasim gjatë rrugës, shikimi nga afër i procesit të të mësuarit me të
rinjtë nga Evropa që mësojnë së bashku dhe përhapja e informacionit tek të rinjtë është gjithçka që i duhet shoqërisë sonë.

Ndonjëherë ju duhet të harroni se kush jeni, nga ku po vini apo nëse jeni pakicë apo jo, por të përqendroheni në atë që dëshironi të jeni. Zbulova se
NFE-ja është e rëndësishme po aq sa Edukimi Formal ndoshta edhe më shumë.
Bëhuni pjesë e tij sepse do të pendoheni që nuk filluat më herët.

Sadri

E

mri im është Sandra Bogdanovic dhe unë jam gazetare. Aktualisht jam duke punuar në
stacionin televiziv kombëtar serb si gazetare/reporter. Unë jam 25 vjeçe
dhe 3 vjet më parë fillova të punoj në fushën e edukimit jo-formal sepse si gazetare doja
të ndiej multikulturalitet dhe të mësoj më shumë për mënyrat alternative të të mësuarit,
të përmirësoja njohuritë e mia për fetë, gjuhët dhe traditat e tjera. Fillova të punoja
vullnetarisht dhe më pas të punoja në fushën e OJQ -ve kur isha në shkollë të mesme,
por më seriozisht fillova siç thashë 3 vjet më parë në OJQ Iuventa sepse kjo është një
nga organizatat më të mira në vendin tim që më dha të gjitha mundësitë për të ecur
përpara dhe duke qenë punonjëse rinie. Shkova në APV, kurse trajnimi, shkëmbime
rinore, takime dhe unë isha drejtuese e ekipit të shumë prej këtyre aktiviteteve. Fillova
të mësoj për edukimin jo-formal përmes trajnimeve, lojërave të bordit me disa nga
trajnerët dhe lehtësuesit më të mirë. Siç thashë, në radhë të parë e gjeta të dobishme
për punën time, por sapo fillova ta bëja atë, u dashurova me botën e edukimit jo
formal. Doja të takoja njerëz të rinj me profile të ndryshme nga e imja, të dinë më
shumë për procesin e tyre të punës në fushën e edukimit jo formal. Kur isha më e re,
përmes edukimit tim formal, më dukej gjithmonë e vështirë dhe e mërzitshme të
mësoja përmes mënyrës tradicionale. Gjithmonë kam dashur që ajo të jetë më
krijuese, më mendjehapur dhe më e përshtatur me mundësitë e çdo fëmije/personi.
Për fat të mirë, kam mësuar për mënyrën jo formale të edukimit dhe mund të them se

ende mbaj mend gjithçka që kam mësuar në atë mënyrë, por në mënyrën formale për
17 vitet e arsimit. Kam fituar dhe jam krenare të them në radhë të parë se kam fituar
shumë vetëvlerësim gjatë sesioneve dhe trajnimeve. Kam fituar shumë perspektiva të
reja dhe miq të rinjë. Kjo më ndihmoi sepse fillova të ndiej më shumë dashuri për
veten dhe të jem më e sigurt për idetë e mia, veten dhe atë që dua në jemë.

Gjithashtu, me ndihmoi me disa kontakte të lidhura me punën që mund t'i përdor sa herë që kam
nevojë për to duke ndihmuar ata të dalin në publik dhe të dëgjohen në televizionin kombëtar. Më
ndihmoi të gjej rrugën time dhe kush dua të jem. NFE-ja më ndihmoi të isha më e vetëdijshme
për luftimet personale të njerëzve. Në fillim ishte e vështirë të njihja përparimin tim sepse ishte e
pabesueshme se si dëgjohej zëri im, si pranoheshin idetë e mia dhe sa shpejt po ecja përpara në
rrugën time në OJQ Iuventa. Kam fituar vetëvlerësim dhe kurrë nuk kam menduar se mund të
jem aq e hapur me të huajt. Nga ky këndvështrim, përparimi që kam bërë ishte i madh dhe
mendoj se askush dhe asgjë tjetër nuk mund të më ndikojë më shumë në një mënyrë të mirë
sesa ndodhi përmes seminareve dhe trajnimeve në programet e edukimit jo formal.
Punëdhënësja im e njohu shpejt, kjo është arsyeja pse unë kisha rolin tim të parë lehtësuese në
një kohë kaq të shkurtër. Ajo më dha mundësinë të drejtoja mediat tona sociale sepse besonte
se unë jam më e mira për të, sepse fillova të punoja kaq shpejt. Për të gjithë ata që mendojnë të
fillojnë me NFE-në, u sugjeroj të jeni mendjehapur kur shkoni në fushën e NFE-së sepse ka kaq
shumë që u ofron njerëzve. Së pari, le të fillojmë me disa baza, duke e prezantuar me NFE dhe
nëse një personi i pëlqen atëherë mund të shkojë më thellë dhe të zbulojë shumë më tepër edhe
në fund të jetë një trajner dhe të udhëheqë sesione, është ndjenja më e mirë! Unë do t'u thoja
atyre që NFE-ja ndryshoi jetën time, do t'u thoja atyre se nëse ata gjithmonë ishin në një "luftë"
me mënyrën tradicionale të të mësuarit, atëherë kjo është më e mira për ta. Me siguri do t'i
formësojë ata për të ardhmen, do t'i hapë sytë dhe mendjen për gjërat që menduan se janë jashtë
ligës së tyre. Do t'i afrojë ata me njerëzit në mbarë botën dhe do t'u japë atyre shumë miq,
perspektiva dhe njerëz të rinj. Këshilla ime për ta është: përgatituni për gjithçka që keni
ëndërruar të bëhet e vërtetë!

SANDRA

U

në jam Silvia Dervishi, 25 vjeçe nga Tepelena, Shqipëri. Kam studiuar Gjeoinformatikë-Inxhinieri dhe aktualisht jam duke punuar si koordinatore

projekti në shoqatën Përtej Barrierave, e cila është një organizatë që punon në fushën e të rinjve. Kam filluar të marr pjesë në aktivitetet e NFE-së në vitin
2013 ku pata mundësinë të marr pjesë për herë të parë në një shkëmbim rinor në Lisbonë, Portugali. Që atëherë, u njoha me organizatën dërguese dhe kam
marrë pjesë në më shumë se 100 aktivitete të NFE-së në nivel lokal, kombëtar dhe evropian, respektivisht në shkëmbimet e të rinjve, kurse trajnimi,
seminare, aktivitete përcjellëse, takime në rrjet etj. Në fillim, kisha dëgjuar nga miqtë e mi që ishin pjesë e këtyre aktiviteteve para meje, se do të ishte një
përvojë e paharrueshme dhe se patjetër që duhej t’i ndiqja. Pra, do të thoja që nga ajo që kisha dëgjuar zgjodha t’i jepja vetes një shans për të zgjeruar
horizontet e mia, për të marrë njohuri të reja, për të takuar njerëz të rinj, për t’u argëtuar dhe për të përmirësuar aftësitë e mia.

Unë gjithmonë u them të gjithëve që më pyesin, se këto aktivitete të ndryshojnë jetën. Mua personalisht këto aktivitete më kanë dhënë më shumë sesa vetëm
njohuri. Sigurisht, kjo ishte gjëja kryesore që kam marrë nga këto aktivitete pasi ato ju ofrojnë lloje të ndryshme të të mësuarit, informacion dhe metoda që
nuk janë shumë të zakonshme në sistemin formal. Por përveç kësaj, këto aktivitete më ndihmuan të njoh veten më mirë dhe të ndërtoj veten jo vetëm
personalisht, por edhe profesionalisht. Përveç faktit që pata mundësinë për të ndërtuar kompetenca të caktuara, pata rastin të takoj njerëz dhe të rinj të
mahnitshëm nga e gjithë Evropa dhe më shumë, dhe fillova të shoh gjëra jashtë kutisë sime të vogël ku isha mësuar të qëndroja. Unë bëra miq të rinj dhe
mësova për vlerat e të drejtave të njeriut, përfshirjen dhe rëndësinë e punës së të rinjve, si dhe konfirmova edhe një herë se nuk ka kufij të vërtetë mes
njerëzve që vijnë nga vende të ndryshme, por kryesisht ky kufi është vendosur në mendjen tonë.

Falë aktiviteteve të ndryshme që kam marrë pjesë në programin Erasmus Plus, kam ndërtuar kompetencat dhe njohuritë e mia në fusha të ndryshme si
EDNJ, barazia gjinore, përfshirja sociale, sipërmarrja, politikëbërja, etj. Aftësitë që kam përmirësuar gjatë aktiviteteve më kanë ndihmuar të angazhohem në
nivel lokal dhe evropian brenda organizatës ku kam qenë pjesë, dhe me përvojë kam pranuar të punoj në shoqatën Përtej Barrierave. Pjesëmarrja në
aktivitetet e NFe-së janë gjithmonë një mënyrë efikase për të mësuar dhe përmirësuar aftësitë dhe kjo të shtyn përpara për të punuar dhe angazhuar më
shumë në këtë fushë. Duke pasur një shans për të ndarë opinione dhe ide të ndryshme për ndërtimin e shoqërive tona, për të bashkëpunuar me njëri -tjetrin,
për të kontribuar në rritjen e përfshirjes së të rinjve të tjerë dhe për të ndjerë se kontributi im i vogël vazhdon të bëjë ndryshime, më ka motivuar për të
vazhduar punën në sektorin e organizatave jo-fitimprurëse dhe punën ndërkombëtare për të rinjtë. Në këto ngjarje kam kuptuar rëndësinë e edukimit
ndërkulturor, respektimin e diversitetit dhe promovimin e vlerave Evropiane, si: respektimi i të drejtave të njeriut, ndërtimin e paqes dhe demokracisë,
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Ndërsa jam në pozicionin e koordinatorit të projektit në BBA, ndër të tjera unë jam përgjegjëse për mbajtjen e komunikimit me partnerë të ndryshëm nga
WB dhe BE dhe organizimin e aktiviteteve të ndryshme të cilat më ndihmojnë të zhvilloj aftësitë e mia në organizim, komunikim, menaxhim të kohës por
më e rëndësishmja këto aktivitete dhe projektet më bënë të kuptoj se marrja e një veprimi është elementi kryesor për të bërë një shoqëri më të mirë.

Nuk ishte shumë e vështirë të njihja progresin sepse ishte i dukshëm edhe pas aktivitetit të parë ndërsa kuptova që isha më kompetent në tema
të ndryshme, përmirësova aftësitë e mia në komunikim, udhëheqje, gjuhë të huaja etj. Përmes pjesëmarrjes në fusha të ndryshme
aktivitete dhe workshope kam qenë në gjendje të rris krijimtarinë time, të mësoj se si të jem më empatike
dhe të ngre zërin tim drejt kauzave të ndryshme. Këto dy vitet e fundit gjithashtu fillova të praktikoj si
lehtësues në aktivitete të ndryshme të edukimit joformal, ku zbulova një aspekt tjetër të punës
ndërkombëtare të të rinjve të cilin e dua dhe do të doja të angazhohesha më shumë. Trajnerët me përvojë
në BBA më dhanë një shans për të mësuar prej tyre dhe më mësuan se si të bëhem më mirë çdo ditë,
duke më motivuar gjithashtu të shtyj kufijtë e mi më tej dhe të dal nga zona ime e rehatisë.

Unë do të sugjeroja që të rinjtë të marrin pjesë më shumë në aktivitete të tilla si kurse trajnimi, seminare,
shkëmbime rinore të mbuluara nga programi Erasmus Plus sepse nga pikëpamja ime është një përvojë e
vërtetë që ndryshon jetën dhe do t'i pajisë ata me aftësitë dhe kompetencat e duhura për jetën dhe punën në
treg. Këto aktivitete ofrojnë një përvojë të ndryshme dhe ndërvepruese të të mësuarit, që është mjaft e
rëndësishme të rritesh si person dhe të bësh një ndryshim në shoqëri.
Unë do të thoja që ata duhet të marrin pjesë më shumë në të gjitha llojet e aktiviteteve që lidhen me NFE-në, për një
përvojë të re mësimore. Kjo formë mësimore do të nxisë mendimin e tyre kritik, do t'i ndihmojë ata të perceptojnë
gjërat nga këndvështrime të ndryshme dhe NFE-ja më e rëndësishme është ndërtuar rreth edukimit të pjesëmarrësve,
kështu që të rinjtë do të jenë gjithmonë protagonist dhe aktorët kryesor.

SILVIA

U

në jamSonia, 32vjeçe, e diplomuar dhe e zotëruar, kurioze dhe e etur për dije. Unë flas
anglisht dhe rusisht. Deri më sot unë kurrë nuk kam ndalur së studiuari dhe mësuari
gjëra të reja çdo ditë. Pasi punova në sektorin privat për 10 vjet, ndryshova dhjetëra vende
pune, sot unë punoj në administratën publike (sektori i kulturës dhe shoqatave) dhe më në
fund arrita t'i vë aftësitë e mia në shërbim të komunitetit.
Unë jetoj në ishullin madhështor të Sardenjës. Si një ishull, u rrita duke u përballur me
vështirësitë e të jetuarit në mes të detit (bezdi në udhëtime, mjete të shtrenjta transporti dhe
akses të dobët). Kështu fillova të lëvizja nga territori im dhe të njihja Evropën relativisht
vonë, si student i universitetit.

Falë botës së shoqërizimit u bëra e vetëdijshëme për projektet e shumta të promovuara
nga programi "Erasmus +". Me ta pata mundësinë të përfshihem në kontekste të reja dhe
të papritura. Përparësitë që kam nxjerrë prej tyre janë të panumërta. Para së gjithash të
jem në gjendje të rris aftësitë e mia profesionale, së dyti të jem në gjendje të
ballafaqohem me moshatarët e mi nga kultura të ndryshme dhe me prejardhje
diametralisht të kundërta. Kam mësuar se "diversiteti është një pasuri unike".
Unë kam përjetuar dhe testuar mbi veten time rëndësinë e "aftësive transversale" të
famshme që nuk i njihja më parë. Unë e kuptova se si edukimi jo-formal mund të bëjë një
ndryshim si në kontekstin arsimor ashtu edhe në atë të punës.

Unë e konsideroj veten shumë me fat sepse kam marrë pjesë në 10 projekte të
ndryshme. Në fillim vendosa të marr pjesë sepse isha magjepsur nga ideja e të qenit
në gjendje të lidhesha në një kontekst 100% ndërkombëtar, heterogjen dhe dinamik. Kam marrë pjesë në projekte
së bashku me bashkëmoshatarët, por gjithashtu kam punuar me grupe të personave me aftësi të kufizuara,
refugjatë sirianë, barinj kurdë dhe njerëz me më pak mundësi, të të gjitha moshave. Puna në kontekste deri tani
nga "jeta ime e përditshme" më ndihmoi të kuptoja pikat e mia të forta, të shkatërroja disa prej paragjykimeve dhe
stereotipeve,
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Kam marrë pjesë në kurse trajnimi dhe shkëmbime kulturore, jashtë dhe në Itali. Unë kam qenë mysafir dhe nga ana tjetër kam pritur njerëz. Çdo projekt më
ka dhënë diçka unike, si në aspektin e aftësive të fituara ashtu edhe në aspektin e ndërgjegjësimit të ri. Edukimi jo-formal është themelor. Kjo ju lejon të
fitoni një ndjeshmëri dhe empati të veçantë, të të menduarit kritik, të të mësuarit inçiziv dhe të inteligjencës.
Mësova të përqendrohem në qëllimet e mia, të punoj në një ekip, të konceptoj stresin jo si armik, por si një faktor motivues. Kam mësuar t’i jap më pak
rëndësi aspekteve ekonomike, më shumë rëndësi aspekteve shoqërore.

Sot po vazhdoj stërvitjen time, rritjen e përditshme dhe "mësimin duke bërë". Falë aftësive të mia për zgjidhjen e problemeve dhe të folurit në
publik, unë shpesh identifikohem si udhëheqëse e grupeve të punës. Pa projektet Erasmus+, ndoshta nuk do të kisha të njëjtat mundësi pune
dhe karriere sot, për më tepër njohja e gjuhëve më ka dhënë një avantazh të rëndësishëm konkurrues.
Të rinjve do u thoja: kurrë mos u ndalni! Kërceni, eksploroni, dëgjoni, mësoni. Vetëm duke e vënë veten në rrezik dhe duke dalë nga "zona
juaj e rehatisë" do të kuptoni se cili është talenti dhe rruga juaj.

SONIA

“Mëso duke luajtur”

1985

Ampelokipoi, Selanik, klasa e matematikës - hyrje në

thyesa! Mësuesja jonë hyn në klasë me një tortë me

çokollatë, e ndan atë në pjesë të barabarta dhe na e shërben! Pasi e
shikuam me entuziazëm dhe befasi, dhe pasi e hëngrëm atë copë
tortë, ishte aq e qartë se çfarë janë fraksionet në të vërtetë, ose si
punohet me to! Dhe ju lutem, mos harroni se unë nuk jam (kurrë
nuk kam qenë) një person i matematikës!
Të mësuarit ekperimental mund të motivojë vërtet studentët të ndajnë ide,
të provojnë metodologji të reja dhe të mësojnë gjëra të reja në një mjedis
të gjallë. Njohuri të reja që për mrekulli kanë nevojë për më pak detyra
shtëpie që të grumbullohen dhe të mbahen mend! Mësimi eksperimental
krijon një atmosferë barazie, kapërcen barrierat akademike dhe gjuhësore,
duke i lënë njerëzit (të çdo moshe) të lirë nga ngarkesat akademike ose
problemet njohëse!
Për më tepër, të gjithë mund të jenë ose "mësues ose student" në atë
rreth eksperimental të dijes. Ndërsa psikodinamika dhe dinamika e
grupeve luajnë një rol të rëndësishëm në EL, njerëzit veprojnë në një
mënyrë tërësore

dhe jo vetëm me mendjet e tyre njohëse, ku njohuritë e reja bëhen të
përbashkëta, një rezultat i grupit dhe jo vetëm një arritje personale
akademike, pasi EL promovon gjithashtu solidaritetin dhe punën në grup.
(Selanik 2020). Unë tani jam 43 vjeçe, dhe akoma më pëlqen të marr pjesë
në aktivitetet e EL, ose si trajnere (mësuese) ose si pjesëmarrëse
(studente), duke e dashur këtë të fundit sa më shumë që të jetë e mundur!
Provojeni! provoni të mësoni gjatë lojës dhe mahnitni ose - edhe më mirë
- befasoni mendjet tuaja njohëse duke aktivizuar të gjithë veten tuaj!

Urania

U

në jam një grafik designe dhe studente e arkitekturës, jam 25 vjeçe dhe jam nga Ussana, një

qytet me rreth 5000 banorë në provincën e Cagliari, Sardenja. Tani për tani unë jam duke jetuar në
Lisbonë, Portugali, për të përfunduar kursin tim të studimeve dhe periudhën time 10 mujore

Erasmus Studio.
Rreth tre vjet më parë mora pjesë në shumë aktivitete të edukimit jo-formal. Pasi kam kryer
shërbimin civil kombëtar në TDM 2000 International, kam qenë në gjendje të marr pjesë në disa
kurse trajnimi, shkëmbime rinore dhe aktivitete të lëvizshmërisë të të gjitha llojeve.
Zgjodha të marr pjesë sepse ky lloj aktiviteti formon aftësi tërthore që sistemet e tjera arsimore
nuk i ofrojnë, në fakt unë kam fituar aftësi më praktike dhe më pak akademike, më të dobishme
për tu marrë me jetën e përditshme dhe njerëzit e tjerë. Aftësitë dhe përvoja që kam fituar
përmes këtyre aktiviteteve kanë qenë të dobishme

për të hyrë në mentalitetin e tregut të punës, si në nivel kombëtar
ashtu edhe ndërkombëtar.

Nuk ishte e vështirë të njihej përparimi sepse ishte i
dukshëm nga pikëpamja praktike. Njerëzit që mundën të
shohin përparimin tim, vlerësuan mënyrën time të re të
punës dhe marrëdhënien me njerëzit e përfshirë në këtë
proces. Ky lloj aktiviteti është i dobishëm për këdo,
veçanërisht për njerëzit që ende nuk e kanë përcaktuar
rrugën e tyre dhe kërkojnë stimuj të jashtëm shumë të fortë
për t'u adresuar më shumë. Edukimi joformal është po aq i
rëndësishëm sa edukimi formal sepse besoj se edukimi joformal, ndryshe nga edukimi formal, ka përparësinë e madhe
të trajnimit për jetën e përditshme dhe për këtë arsye,
tërthorazi, edhe për botën e punës.
Prandaj është çështje mundësie dhe plotësie, një mundësi
që nuk duhet humbur!

VIOLA

Unë jamYunus ngaStambolli/Turqi dhe jam 29 vjeç.
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profesionist i pavarur. Unë jam i interesuar të jem një Nomad
Dixhital. Më pëlqen të udhëtoj, të zbuloj kultura, njerëz dhe
vende të reja. Unë kam qenë vullnetar në Poloni nga Erasmus+.
Falë projekteve të ndryshme, takova shumë njerëz nga gjuhë të
ndryshme dhe kultura të ndryshme. Si shembull i aktiviteteve të
edukimit jo-formal, ne luajtëm lojëra me fëmijët në pyll dhe
studiuam anglisht. Atmosfera ndikon patjetër në edukimin e
njerëzve. Ju nuk mund t'i mësoni njerëzit pë jetën, duke i
mbajtur ata pas dyerve të mbyllura të çdo mundësie që i’u jepet.

Fitimi më i rëndësishëm i aktiviteteve të tilla është njeriu. Njohja me njerëz të rinj, krijimi i miqësive të reja
dhe zgjerimi i rrethit tuaj. Këto janë arritje shumë të vlefshme. Në fund të fundit, gjithçka që dimë është për
qeniet njerëzore.

Mendjet e ndryshme nënkuptojnë mendime të ndryshme. Kur
ka mendje të ndryshme në një mjedis, të gjithë thonë ide të
ndryshme. Kështu, ne kemi mundësinë t'i shikojmë gjërat nga
perspektiva të ndryshme dhe dritare të ndryshme.

Jeta përjetohet duke jetuar. Për të jetuar jetën, duhet
të zbulosh. Jeta nuk mund të përjetohet ulur në
shtëpi para një ekrani.
Zbuloni jetën tuaj ...

YUNUS

Emri im është Zach dhe aktualisht po jetoj në një mënyrë që nuk e prisja kurrë. E gjithë jeta ime ka qenë disi e parashikueshme, por arrita në një pikë ku e
gjeta veten duke u shtyrë për 4 vjet rresht, duke pasur zakone të këqija, duke qenë i palëvizshëm me studimet e mia në universitet, në varësi të parave të
familjes sime dhe duke u ndjerë sikur po "gërmoja vrimën time" ditë pas dite. Nuk durova dot më. Më duhej të bëja diçka për këtë. Në të njëjtën kohë, rreth 1
vit e gjysmë më parë, ndodhi që gjeta një projekt vullnetarizmi në Rumani, diku larg atdheut tim, Greqisë, një vend ku mund të filloja nga 0. Pra, shkova, këtë
kohë i kushtuar për të bërë të gjitha gjërat që nuk i kisha bërë gjatë gjithë këtyre viteve, të mos i them "jo" mundësive dhe të marr përgjegjësinë për veprimet
e mia. Duke qenë në një program që lidhet me mirëqenien, një fushë për të cilën jam i apasionuar, fillova të bëj workshope në shkolla për shëndetin mendor,
ndeshje sportive, qëndrimin e duhur të trupit, krijimin e një gare bamirësie nga e para, së bashku me aktivitete të tjera të ndryshme. Shumicën e kësaj kohe
unë po zbatoja një metodë, emrin e së cilës nuk e dija. Më vonë, pas pjesëmarrjes në trajnimet e krijuara për vullnetarët EVS, unë njoha "edukimin jo formal".
Më në fund, aktivitetet që bëra dhe që nuk mund ta shpjegoja ndikimin që kishin, kishin një term për t'u referuar. Por jo vetëm kaq, duke marrë pjesë në
trajnime, unë u bëra më i aftë të artikuloja rezultatet e të mësuarit dhe të planifikoja mësimin tim. Kjo më ndihmoi të kem një ide më të qartë se si të nxis
aftësitë dhe njohuritë specifike për grupin tim të synuar, të tilla si: puna në grup, lidershipi, aftësitë e komunikimit, madje edhe ndjeshmëria. Duke parë veten
duke marrë një rol kaq aktiv në formimin e jetës sime, si dhe duke ndihmuar të tjerët
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për ta bërë këtë, i dha jetës sime një kuptim të tillë, saqë thjesht nuk mund ta fshehja sa mirë ndihesha. Ajo që gjithashtu më bëri përshtypje ishte se të gjitha
këto u reflektuan në marrëdhëniet e mia me njerëzit që fillova t'i vlerësoja më shumë dhe t'i konsideroja si mundësi mësimi. Kjo m’u shfaq qartë gjatë
pjesëmarrjes në një shkëmbim rinor. Menjëherë pas EVS -së time, unë organizova disa workshope për të cilat mora reagime frymëzuese, por edhe për
qëndrimin tim si individ. Në këtë muaj Shkurt, duke u kthyer në shtëpi pas 11 muaj aventure, nuk isha i njëjti person. Më në fund e dija se çfarë doja të ishte
hapi im i ardhshëm dhe si ta bëja atë. Kështu, fillova të kërkoj mënyra për t'u përfshirë në fuqizimin e njerëzve, duke përdorur aftësitë e mia të edukimit
joformal. Pas kërkimit të pamëshirshëm në internet dhe dërgimit të postës elektronike, mora kurse për lehtësimin e dialogut dhe gjeta një ofertë pune në një
OJQ që është e përfshirë në punën e të rinjve. Ishte një sfidë e vështirë për mua që të arrija atje, por këmbëngulja ime tani më bën të jem në pozicionin e
bërjes së një praktike në këtë OJQ, si dhe të jem një lehtësues i dialogut për studentët e universiteteve ndër-kulturore. Parashikimi për ditën tjetër që vjen i
bën gjërat të ndihen aq mirë, së bashku me të pasurit një synim me të cilin po i afrohem dita ditës; për të ndihmuar njerëzit të zbulojnë potencialin e tyre të
vërtetë dhe duke e përmirësuar veten në mënyrë që ta bëj më mirë.
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