
  “Catalogue”
 of inspiring stories   about 
Non Formal
  Education





Youth Ambassadors of Non Formal Learning aims at promoting participation in Non Formal Education activities and 
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an innovative methodology.
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Benim adım Adrija-
na Nikitovic, 25 yaşın-
dayım, ismim Belgrad, 
Sırbistan’dan geliyor. 
Siyasal Bilgiler Fakülte-
si’nde Uluslararası İlişkiler 
okuyorum ve Batı Bal-
kanlar Genç Avrupa 
Ataşesi olduğum Genç 
Avrupa Elçileri projesine 
kayıtlıyım. Memleketimin 
yetiştirilme tarzı ve eği-
tim sistemi benden her 
zaman itaat, tıkanıklık ve 

eleştiriden uzak düşünme yolunu izlememi istedi. O zamanlar, eylemler-
imle dünyayı değiştirmek istedim ve hayatımın ilerleyen dönemlerinde 
bunu yapmanın bir yolunu buldum. Bu yolun sırrını anlatacağım ancak 
onu kendin kullanacağınıza söz vermelisin. Açıklıyorum. (NFE) Non-for-
mal öğrenme! Bana göre, NFE formal olanla aynı öneme sahip.  NFE, 
konfor alanımdan çıkmama ve tanıdığım ortamdan ve günlük rutinim-



den kaçmama yardımcı oldu. Benim için 
NFE daha özgüvenli olmak, yeni bec-
eriler geliştirmek, İngilizceyi geliştirmek, 
yeni diller öğrenmek, hedeflere ulaşmak 
ve tam potansiyel geliştirmek anlamına 
geliyor. NFE yaratıcılığı teşvik ediyor, ye-
tenekleri geliştiriyor, diğer insanların ihti-
yaçları konusunda farkındalık yaratıyor 

ve bu gezegeni hareket ettiren farklılıklar 
ve benzerlikler hakkında çok şey öğretiyor. 
Bu süreçte kendimi daha iyi tanıyorum ve 
anlıyorum ancak daha da önemlisi başka-
larını da tanıyorum. NFE’yi paha biçilmez 
kılan şey, bunun bir bilgi ve deneyim 
biçimi olması, seyahat acentesine gidip 
para ödeyerek ya da kütüphaneye gi-



Aleksandra Mihajlovska, şu anda Kumanovo Ulusal 
Tiyatrosu’nda çalışan profesyonel bir aktris. Tiyatro 
kariyerinin yanı sıra, 2007’den beri farklı organi-
zasyon ve ağların bir parçası olarak gençlik projel-
erini koordine etmek, yönetmek ve kolaylaştırmak 
için çalışıyor. Eğitmen olarak tiyatro tekniklerinin 
toplumsal değişim için bir araç olarak tanıtılması 
üzerinde çalışıyor. Halen psikodrama psikoterapisi 
alanındaki uzmanlık çalışmalarını tamamlamakta.



 Aleksandra, 2017 yılında kurulan, gençlerin ve çocukların kişisel-yaratıcı gelişimleri için ti-
yatro atölyelerine liderlik ettiği Percipio Kişisel ve Yaratıcı Gelişim Merkezi’nin kurucu ortağı. 
Yaygın faaliyetlerle ilgili ilk deneyimi, lisedeki ilk yılında başladı. Blue Sky Youth Network’ün bir 
parçası oldu ve British Council tarafından oluşturulan ve koordine edilen yerel bir kulübün 
liderlerinden biri oldu. Ertesi yıl, gençlik çalışanları için uzun vadeli eğitimlerini tamamladıktan 
sonra, Yaygın Eğitim Merkezi Triagolnik, Kumanovo’nun yerel kolaylaştırıcılarından biri oldu. 
2008’de CID’ye katıldı. Bundan kısa bir süre sonra, Gençlik Hareketi tarafından desteklenen 
bir gençlik değişiminin organizasyon ekibinin bir parçası oldu. 2010’dan 2013’e kadar AGH 
projelerinde çalıştı. Şu anda ise 2015-2017 döneminde, UNDP tarafından finanse edilen, Mul-
tiKulti Cube”, MultiKulti Social Youth Service” ve “MOTIV8” projeleri ile desteklenen yerel 
faaliyetleri için MultiKulti gençlik merkezinin koordinatörlüğünü yapmaktadır. Kültürlerarası 
diyalog ve gençlerin sanat yoluyla katılımı konusunda dış uzman olarak hâlâ CID ailesinin 
bir parçası. 
Açıkça söyleyebiliriz ki, Aleksandra’nın örgün olarak aldığı eğitimini her zaman yaygın faali-
yetleri takip etmiştir. Aleksandra, projelerle yaptığı her şeyin kendi bakış açısını açtığına, onu 
risk almaya, her anlamda çeşitliliğin tadını çıkarmaya ve her zaman farklı bakış açıları ve 
farklı dünyalardan haberdar olmaya teşvik ettiğine inanıyor. Bu durum, bir oyuncu olarak 
kariyerini de etkiledi çünkü tiyatroyu resmi ortamın dışında keşfetmeye ve tiyatroyu yapıp 
kullanmanın tüm farklı yollarını öğrenmeye teşvik etti. Sahnedeki çalışması, gruplarla yaptığı 
çalışmalarla birleştiğinde, onu psikodrama psikoterapisine kadar götürdü, şu anda araştır-

Aleksandra



Ben Anna, 21 yaşındayım. Sofya, Bulgaristan doğumluyum ve şu anda İşletme Psi-
kolojisi ve İnsan Kaynakları lisansımın son yılındayım. Boş zamanlarımda Zumba 

eğitmenliği yapıyorum, henüz çok yeniyim ve birinci sınıfım için yeni şarkılar ve ko-
reografiler hazırlıyorum. Geçen yıl Eylül ayında, cinsiyete dayalı şiddete karşı başarılı 
stratejilerin ana hatlarını çizen Erasmus+ proje KILAVUZU’na katıldım. İlki, uluslararası 



İngilizce konuşmam gereken durumlarda kendimi daha güvende 
ve rahat hissediyorum ve insanların önünde kendimi ifade ederken 
daha fazla kendime güveniyorum. Yaygın eğitim günümüzde çok 
değerli. Yeni şeyler öğrenmek faydalı, aynı zamanda benzer ilgi 
alanlarına ve fikirlere sahip başka insanları bulmanıza da yardımcı 
oluyor. Yeni insanlarla bağ kurma, hikayelerinizi onlarla paylaşma 
ve onların hikayelerini dinleme, farklı durumları nasıl daha iyi hale 
getirebileceğiniz konusunda fikir alışverişinde bulunma, yeni ark-
adaşlıklar kurma, kendiniz hakkında yeni bir şeyler öğrenme fırsatı 
– hepsi ve daha fazlası yaygın eğitimle birlikte oluyor. Hâlâ dene-
mek isteyip istemediğinizi merak ediyorsanız denemenizi öneririm 
çünkü gerçekten ilham verici ve kişisel gelişim için iyi bir ilk adım. 

Ana Barbara



I’m Anna, 21 years old, from Sofia, Bulgaria and currently I’m 
in my last year of my Bachelor in Business Psychology and 

Human Resources. In my free time I’m a new Zumba instructor, 
preparing new songs and choreographies for my first class. 
Last year in September I participated in the Erasmus+ proj-
ect GUIDE which was about outlining successful strategies 
against gender-based violence. It was my second non-formal 
education as my first one was in my high school years where I 
went to Barcelona, Spain for a whole month to learn different 
marketing skills in an international environment. I decided to 
participate in these two projects to learn something new about 
myself, learn more stories about other people, develop new 
skills and practice my English. 
Both times the time flew by so fast I was sad and not ready 
to leave the place and the people when we had to. I wanted 
to spend more time with them, explore more beautiful plac-
es and learn even more new things. Both projects gave me a 
lot – I made new friends, learned new skills and gained new 
knowledge, I feel more secure and comfortable in situations in 
which I have to talk in English and I have more confidence when 
expressing myself in front of people. 



Non-formal education is very precious today. It is useful to 
learn new things, but also helps you find other people with sim-
ilar interests and ideas. The opportunity to connect with new 
people, to share your stories with them and hear theirs,  to 
exchange ideas how to make different situations better, to cre-
ate new friendships, to learn something new about yourself –all 
that and more stands behind non-formal education. If you are 
still wondering whether or not to try it out – I would suggest 
you do, because it is really inspiring and is a good first step in 
self-development.

  ANNA



Adım Blazhen Maleski, Kuzey Makedonya’nın Üsküp 
kentinde bulunan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir 
düşünce kuruluşu olan REACTOR- Research in action’da 
araştırmacıyım ve bunu 8 yıldır yapıyorum. İşsizlik, gençler-
in sosyal sermayesi ve genel olarak gençlerin sivil katılımı 
gibi sorunları araştırıyorum.

 2017’den 2019’a kadar Makedonya Ulusal Gençlik Kon-
seyi’nin başkanıydım. NFL faaliyetlerine katılımım 2015 
yılında Almanya Postdam’da Mostar Friedensprojekt 
organizasyonunda EVS’mi yaptığımda başladı. Örgüt, 
topluma daha iyi entegre olmaya çalışacak genç mülte-
cilerle ilgilendi. Görevlerimin bir kısmı, Erasmus+ etkinlikler-
ini Avrupa’nın gençler için sahip olduğu fırsatlara dahil 
etmek için düzenlemekti. Üniversitedeki eğitimimi tama-
mlamadan önce, örgün eğitimimi birkaç yıllık bir süreyi 
göz ardı etmeyi seçtim ve NFE’de daha aktif olmaya, bu 
tür faaliyetleri uygulayan kişi ve kuruluşlardan daha fazla 



şey öğrenmeye, diğer farklı 
insanlarla tanışmaya ve ne 
yaptıklarını görmeye çalıştım. 
Avrupa’nın her yerinde 
gençlerin karşılaştıkları so-
runlar ve bu ülkelerde ne 
yaptıkları konusunda fikir 
alışverişinde bulunuluyor. 
Bence bilginin yanı sıra, özel-
likle Potsdam’dayken en 
çok önemli olan insanlarla 
olan bağlantın ve iletişimin. 
Bu bir bakıma farklı toplum-
ların nasıl çalıştığını anlama 
konusunda bir insan olarak 
gelişmemi sağladı. NFE’nin 
kariyerimi, şu anda yaptığım 
şeyleri ve gelecekte yap-
mak istediklerimi seçmem-
de bana çok yardımcı old-
uğunu düşünüyorum. Bana 
fikirler verdi, neler yapabi-

leceğime dair net bir vizyon 
verdi, bana belirli insanlarla 
konuşma ve belirli aktivitel-
eri gerçekleştirme bağlantısı 
verdi, bu yüzden bu deney-
im benim için sadece bir kişi 
olarak değil, genel olarak 
benim için çok önemliydi. 
Kariyer yolumu seçtirdi ve 
büyümeme yardımcı oldu.
 STK sektöründe çalıştığım 
için, bu sektörde NFL’deki iler-
leme önem arz ediyor ve sivil 
toplumdaki insanların deney-
imlerini oluşturmak için çok 
önemli ancak yine de öğret-
menlerin NFL’nin pozitifliği-
ni anladıklarını sanmıyorum. 
Gençlerin bu tür faaliyetlere 
katılması gerekliliği. Daha 
önce hiçbir organizasyonda 
yer almamış, seyahat etme, 

Blazhen



Benim adım Bleon ve belki de bu hikâyeye doğru bir şekilde 
başlamıyorum ama vurgulamam gerekiyor ki okula gittiğim ilk 
günden beri arkadaşlarım ve bana, hepimize kurallar öğretil-
di. Matematik, fizik, kimya, tarih, yabancı diller gibi hepsi ya 
yetenek ya da geleceğin meslekleri olan, bazı öğrencileri 
üstün, bazılarını aşağı hissettiren, herkesin anlamadığı dersler 
bize öğretildi ve hala öğretiliyor. Okulda bize çok şey öğretil-
di, farklı denklemler, farklı gramerler, farklı yasalar ve bunların 
faydasız olduğunu söylemiyorum ama bize sevgi, saygı, özen 
ve yardım gibi daha önemli şeyler öğretilmedi. Günümüzde 
öğrencilerin zihinsel, ahlaki, ruhsal ve doğru bir şekilde gelişme-
sine yardımcı olan farklı NFE etkinlikleri bulunmaktadır.
Yaşıma göre, NFE faaliyetleriyle ilgili o kadar çok deneyimim 
var ki, daha parlak bir geleceğe sahip daha iyi bir insan olarak 
büyümeme çok yardımcı oldular. Örgün olmayan (Non-for-
mal) faaliyetlerin bir parçası olmak, geniş bir arkadaş çevres-
ine, daha fazla bilgiye, aile ve arkadaşlardan bağımsızlığa, 
büyük gurura ve savaşçı bir ruha sahip olmama yardımcı oldu. 
On yaşımdayken, ana karakterin olduğu bir filmin parçasıydım, 
film İngilizceydi ve geleceğim için hayaller kurmama yardımcı 
oldu.  Ayrıca karakterin kendisi gerçekten güçlü ve sevilen biri 
olduğu için kendime olan güvenimi arttırdı. Film teknik neden-



lerden dolayı en iyisi seçilmedi ama katılım benim için önemliydi ve gerçekten buna 
değdi. Her zaman bir şeyleri başkalarının istediği gibi değil, kendi istediğim gibi yapmak 
istedim, elbette ailemin ve profesörlerin tavsiyelerini dinledim ama aynı zamanda her 
zaman kutunun dışına çıkmak istedim çünkü içeride kalmak büyümeme izin vermiyor-
du. Dünya çapında çocuk haklarıyla ilgili bir organizasyonun parçasıydım, çocuklar 
arasındaki farklılıkları anlatan bir resim yapmamız gerekiyordu. Resim yapmak pek çok 
hobimden biri olarak, çocuklara nasıl aynı şekilde davranılmadığını, bazı yerlerde iş için 
kullanıldıklarını anlatan harika bir mesajla gerçekten harika bir resim yaptım. Resim oyu-
ncaklarla oynayan ve endişe duymadan hayatın tadını çıkaran çocukları anlatıyordu. 
Not: Resmim hakkında karar veren hâkim İngiliz olduğu için resmi İngilizce anlattım.

NFE faaliyetlerim hiç durmadı, o zamanlar çok eğlendiğim İn-
gilizce kurslarına katılıyordum, ingilizcemi geliştiriyor, arkadaşlar 
ve anılar biriktiriyordum. O zamanlar okulda hiç konuşmadığımız 
pek çok şey öğrendim, her gün yeni konular açtık, hayallerim-
izden, gelecek planlarımızdan vb. konuştuk, gerçekten değer 
verdiğim zamanlardı. Yüzme derslerim en sevdiğim NFE aktivi-
tesiydi, 9 yaşında yüzmeye başladım, Kosova ve Arnavutluk’ta 
farklı ırkların bir parçasıydım, yüzme ergenlik döneminde bana 
çok yardımcı oldu ve fiziksel olarak gelişmeme çok yardımcı 

BLEON



Ben Eskişehir, Türkiye’den Büşra Akdoğan, 26 yaşındayım. 2016 yılında Dokuz Eylül Üniver-
sitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Mesleğim proje yöneticiliği. Aslın-
da benim yaygın eğitim hikayem biraz beklenmedik şekilde gelişti. İngilizce Öğretmenliği 
bölümünden mezun olduktan sonra Türkiye’nin doğusunda bir şehre ortaokul öğretmeni 
olarak atandım. İki yıl örgün eğitimle çalıştıktan sonra hem mesleğimde hem de kişisel kari-
yerimde kendimi geliştiremediğimi hissettiğim için artık bu işi yapmak istemediğimi fark ettim. 
Bu yüzden bırakmaya karar verdim. 

İşsizdim ve kendimi farklı, zorlu deneyimlerde sınamak için fırsatlar arıyordum ve okulda 
dezavantajlı çocuklarla çalışmak için Romanya’da gönüllü olarak çalışabilmek için Eras-
mus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti’ni (AGH) buldum. Başlangıçta, eski bir öğretmen olarak 
örgün eğitimden yaygın eğitime adapte olmak benim için biraz zordu ancak daha son-



ra çocuklara örgün olmayan etkinliklerle etkili bir şekilde bir şeyler öğretmeyi öğrendim. 
AGH’nin sonunda Erasmus+ gençlik değişimlerini ve eğitimlerini nasıl yazacağımı öğrendim. 
Erasmus+ kapsamındaki proje faaliyetlerinin yaygın faaliyetlerle yapılması daha iyi olduğu 
için, gençler ve yetişkinler için de farklı konularda daha fazla yaygın faaliyetler hazırlama 
şansı verdi. Gönüllü hizmetim sayesinde, formal olarak uygulanabilecek daha birçok aktivi-
teyi öğrenebileceğim birçok değişim ve eğitime katılma şansım oldu. Projemi bitirdiğimde 
gönüllü olduğum dernekten proje yöneticisi olarak çalışmak için bir iş teklifi aldım! Şimdi Ro-
manya Resita’da bir organizasyonda çalışıyorum. İnsan-
lara hayatımızı değiştirmenin bizim elimizde olduğunu 
göstermek için bu yolculuktan bahsetmek istiyorum. Risk 
almazsak ne biz gelişebiliriz ne de içinde yaşadığımız 
toplum. Hayatın sürprizlerle ve beklenmedik şeylerle 
dolu olduğunu ancak adım atmayı bilirseniz anlayabil-
irsiniz. Bu nedenle gençlere ESC aracılığıyla gönüllü ol-
malarını, tüm aktivitelerin formatl olmayan etkinliklerle 
yapıldığı, yaparak yaşayarak öğrendiği gençlik değişim-
lerine ve eğitimlerine katılmalarını öneririm çünkü bir şeyi 
yaptığınızda öğrenmenin en iyi yolu budur. Bu, yaygın 

Büşra



Merhaba, ben Desi, Bulgaristan’ın Plevne şehrinde yaşıyorum ve on altı yaşında 
bir lise öğrencisiyim. Dans etmek, çizim yapmak, dilbilim, mücevher yapmak 
hobilerim arasında. Yıllar boyunca pek çok yaygın eğitim faaliyetine katıldım 
ve birçoğuna gitmeye devam ediyorum. Şu an itibariyle dans, ek Bulgarca ve 
Matematik dersleri ile Dil ve İngilizce derslerim var. Ayrıca bir çevrimiçi gençlik 
grubundayım. Yaklaşık 11 yıldır bale, yaklaşık 5 yıldır da izcilik yapıyorum. İlkokul 
ve Ortaokulda Kodlama, Matematik ve Almanca derslerine giderdim ve 5. 
sınıfta bir sanat grubunu ziyaret etmeye başladım. Çoğu ailem tarafından seçil-
di ve ben küçükken bunu kabul ettim ancak ilerleyen zamanlarda hangilerine 
bağlı kalmak istediğime karar verdim ve diğerlerinden ayrıldım. Her birinin katıl-
mam için kendi sebepleri var. Örneğin, balerin ve izci olmam arkadaşlarımdan 
ve kardeşlerimden dolayı ve bazıları İngilizce kurslarım gibi “zorunlu” idi. Yaygın 
eğitim türü bana sevdiğim konular ve etkinlikler hakkında bilgi almaktan çok 
daha fazlasını verdi. Onlar sayesinde birçok insanla tanıştım ve bağ kurdum. 
Gençlik Grubu ve İzci kulübüm gibi bazıları bana yaşam ve ilişkiler hakkında 
değerli beceriler öğretti ve özgüvenimi artırdı. Bale, daha iyi bir takım arkadaşı 
olmama ve seyirci önündeyken sakin kalmama yardımcı oldu. Yaygın eğitim, 
bir yaşam yolu seçmemde bana pek yardımcı olmadı ancak çoğunlukla kita-
plarımda taklit etmeye çalıştığım deneyimlere benzer çeşitli deneyimler sağla-
yarak bana yardımcı oldu. Ayrıca bazen bana yeni hikayeler ve kitaplar için 
ilham veriyor. Genelde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bununla 
birlikte, gelişimimin çoğu çoğunlukla yavaş ve istikrarlıydı, bu yüzden başka biri 
tarafından istenmediği sürece, bunu tanımlayabilmekte zorlanıyorum. Tecrü-
belerime göre, başarının çoğu genellikle sıkı çalışma ve özveriyle elde edildiğin-



den, konuya doğal bir 
eğilime sahip olsalar da 
olmasalar da, insanlar 
ilgilerini çeken yaygın 
faaliyetlerde yer almalı. 
Her sınıfın veya kursun 
sağlayacağı bir şey 
var. İmkanlar sonsuzdur! 



Ben Diella Valla ve şu anda bilim üzerine okuyorum ancak sanat, girişimcilik, moda tasarımı 
gibi çeşitli etkinliklerle ilgileniyorum. Kendim ve ilgi alanlarım hakkında daha fazla vizyon 
keşfetmekten her zaman zevk aldığım için farklı etkinliklerin parçası oldum. Yaygın eğitim 
sadece benim ülkemde değil dünyanın her yerinde her öğrencinin yaşaması için büyük bir 
fırsat. Her gün etrafımızı saran farklı deneyimler ve her gün bir diğerinden büyük bir farkla if-
ade edilen fikirler, eğitimin kendisi kadar önemli olan yaygın eğitimin bir parçasıdır. NFE, bilgi 
sağlar ve günlük hayatımızda önemli olan çeşitli konulara değinir: İnsan Hakları, Sosyalleşme, 
Kültür konuları vb. NFE, yıllar boyunca kendi eleştirel düşüncemi geliştirmeme ve kendimi net 
bir şekilde ifade etmeme yardımcı oldu. Ayrıca belki hiç duymadığım alanlarda bilgi ed-
inmeme ve iletişim becerilerimi geliştirmeme yardımcı oldu. Gerçek kişiliğinizi gösteren ve 

güven duymadığınız yönler-
inizi geliştiren bir aynadır 
NFE. Temel olarak, yaygın 
faaliyetler, pratikte kulla-
nabileceğiniz öğrenilen der-
sler veya teorilerdir. Koso-
va’da büyük bir projenin 
parçası olarak, birçok etkin-
liğe katıldım. Kulübümüzün 
tanıtımını yaparak sosyal 
medyada yardımcı oldum, 
gençlerin planlamasına ve 
lojistiğine yardımcı oldum. 
Grubun Kosova’da inisiyat-



if alan kurum ve kişileri ziyaret ederek deneyimlerini paylaştığı, konusu “Hizmet Öğrenme 
ve Gençlik Girişimciliği” olan Finlandiya’daki gençlerle değişim programında yeni to-
plantılarımızın bir parçası oldum. Kosova’daki ABD Büyükelçiliği tarafından finanse edilen 
Fark Yaratan Beceriler programına katıldım. Orada birçok fırsat bulmama rağmen, “San-
at ve Toplum” konulu yeni bir kulüp oluşturmak için liderlikle birlikte çalışıyorum. Formal ol-
mayan öğrenme etkinliklerinin bir parçası olurken, bu durum ufkumu genişletti ve kendim-
le ilgili net bir vizyon gördüm. Sanat ilgilerimi paylaşarak sosyal medyaya yardımcı oldum 
ancak her zaman akıl hocalarımdan bir şeyler öğrenmeye ve etrafımızdaki gençler için 
toplu olarak güzel bir şeyler yaratmaya çalıştım böylece Kosova’daki gençlere fırsatlar su-
nabildik. Formal olmayan eğitimin olumlu değişimi, bugün bile yaşadığım topluma yardım 
etmekle dolu olduğum mutluluğu sunuyor. Şüphesiz, insanların sizinle aynı özlemlere sahip 
olduğunu, size inandığını ve vermek istediğiniz değişime inandıklarını bilmekten daha güzel 
bir şey yoktur. Devam etmek için bir ressam olarak yerel ve uluslararası sergilere ve san-
at atölyelerine katıldım. Resim bilgimi paylaşmak ve her zaman yeni bir şeyler öğrenmeye 
hazır olmak, NFE’ye odaklanmamın iki ana nedeni aslında. NFE’nin en iyi yanı, çevrimiçi 
platformlarda bile ona ayak uydurma şansına sahip olmanız. Bu yıl, DVOTIO gibi, kendimi 
moda illüstratörü olarak tanıtma ve çalışmalarında gönüllü olarak yer alma fırsatı bulduğum 
webinar ve atölye çalışmalarına katıldım. Herkes için erişilebilirlik, NFE’nin sunduğu etkinlikle-
rden elde edebileceğiniz bir başka büyük avantaj. Bu durum insanlara bir şeye katıldığınızı 
söylemekle ilgili değil ancak yeteneklerinize meydan okumak ve bu yeteneklerinizi gerçek 
hayatta eyleme koymakla ilgili. Sıradan insanların hava kirliliğinden veya çevrenin çöplerle 
kaplı olmasından şikayet ettiğini duyuyorum fakat buna karşılık hiçbiri gönüllülük yapmıyor 
veya ülkemizdeki STK’ların sunduğu ücretsiz etkinliklere katılmıyor. Bu tür projeler veya faa-
liyetler genellikle herkesin meydan okuması gereken bir hareket olarak aktivizmden oluşur. Diella



Benim adım Diellëza ve 
UBT’de (İş ve Teknoloji Üniver-
sitesi) mühendislik okudum ve 
ODK’da (Open Data Koso-
va) junior yazılım geliştiricisiy-
im. Ben her zaman okulda ve 
üniversitede sunulanlardan 
yeni şeyler öğrenmek isteyen 
biri oldum. Yeni şeyler öğren-
dim, aynı zamanda yeni ark-
adaşlıklar kurmamı sağladı ve 
başkalarıyla olan etkileşimimi 
geliştirdi ve bundan çok 
memnunum. -Yaygın Eğitimi 
“daha fazla deneyim” olarak 
görüyorum ve çoğu zaman 
bana yeni şanslar veriyor. 
Mart 2020’de Open Data 
Kosova tarafından uygula-
nan Techstitution adlı bir eğiti-
min parçasıydım ve bu eğitim 
bana ODK ekibindeki en yeni genç yazılım geliştirici olma şansını verdi ama 
bir nevi çalışmalarım olan, bilgimi gerçekten arttıran ve bana en iyi deney-



imleri yaşatan eğitimler dışında, başkalarının düşünce ve düşüncelerinden beni memnun 
eden birçok eğitim ve gönüllülük faaliyetinin parçası oldum. Proje önerilerinin hazırlanması, 
medya ve halkla iletişim, yasadışı göç seminerleri, yaz okulları, çok kültürlü boyutu olan farklı 
eğitim, seminer ve konferanslar gibi farklı alanlarda projelerde yer aldım. -Ve bunca çeşit 
aktivitenin nedenini merak ediyorsanız; Tüm bu etkinliklerin bir parçası olmayı seçtim çünkü 
bu tür etkinliklere her katıldığımda daha fazla multidisipliner bilgi geliştirdim ve yaşam hak-
kında daha fazla şey öğrendim- şimdi en önemli olduğunu düşündüğüm bu iki şey tam 
olarak bunlar! - Örgün eğitim, becerilerin pratiğinin daha az yapıldığı yerde çoğunlukla bilg-
inin öğrenilmesine odaklanırken, yaygın eğitimi daha çok uygulamaya odaklanmak olarak 
görüyorum ve diğer birçok insan için olduğu gibi, uyguladığımız şeylerin olması daha fazla 
zaman alıyor. Aslında NFE pratik yapmaktan daha fazlasıdır, performansınızı eğitir, başka-
larıyla iş birliği yaptırır ve başka türlü asla bilemeyeceğiniz yeni ufuklar tanırsınız. Hatta bazen 
diğer katılımcılarla o özel bağı ve vedalaşmayı, eve dönmeyi çok zorlaştıran o özel enerji-
yi elde edersiniz! Vurgulamam gereken asıl şey, ülkemizde yaygın eğitimin toplumumuzun 

Diellëza



Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 3. sınıf işletme üniversitesi öğrencisiyim. Corbiz’de stajyer olarak 
çalışıyorum. Ayrıca Aiesec ve Peryon üyesiyim. Tüm bunlara ek olarak tenis oynuyorum ve 
boş zamanlarımda yürüyüşe çıkmaya çalışıyorum. Bu odaklanmama ve motive olmama 
yardımcı oluyor. Geçen ocak ayında, çocuklara İngilizce öğretmek için Aiesec ile Ukrayna’ya 
gittim. Ev sahibi bir ailede kalıyordum ve iş tanımım ev sahibi ailemin çocuklarına İngilizce 
öğretmekti. Orada altı hafta kaldım. Aslında kısa bir süre gibi görünüyor ama ilk haftadan 
beri kendimi evimde gibi hissediyordum. Ev sahibi ailem beni hiçbir zaman oraya ait değilm-

işim gibi hissettirmedi. Bu projeye 
Aiesec ile gitmeyi üç nedenden 
dolayı seçtim. Bunlardan ilki daha 
önce hiç yurtdışına çıkmadığım için-
di, bu benim ilk deneyimim olacak-
tı. İkinci sebep konfor alanımdan 
çıkmaktı. Bu projeden önce konfor 
alanımın içindeydim. Gelecekteki 
hayatım için hiçbir şey yapmadım. 
Bir an önce rahatlık alanımdan çık-
mam gerekiyordu ve son sebebim 
dünya vatandaşı olmaktı. Sosyal 
medyada veya haber sayfaların-
da diğer ülkelerle ilgili birçok haber 
görüyoruz ve bazılarımız için dünya 
vatandaşı olmak, dünyanın sorun-
larına ilgi göstermek ve bu sorun-



ları arkadaşlarımızla, ailemizle tartışmak demektir. 
Benim içinse bir dünya vatandaşı olmak, başka bir 
ülkeden, başka bir kıtadan, dünyanın uzak ucun-
dan arkadaşlara sahip olmak... Ve ülkelerinde bir 
sorun olduğunda tartışabilmek. Orada doğup o 
kültürle büyümüş biriyle konuşmak. Çocuklara İn-
gilizce öğretirken orada yapayalnızdım ve süreci 
kendi başıma planlamak, programlamak ve kon-
trol etmek zorunda kaldım. Bu başta çok zordu ama 
öğretmeye başladıktan sonra çocukları tanıdıktan 
sonra her şey çok daha kolay hale geldi. İngilizce 
çalışırken evdeydik, bu yüzden çocuklar dikkatler-
ini çok çabuk kaybediyorlardı. Buna çözüm olarak 
İngilizce gramer videoları, Ukraynaca altyazılı İn-
gilizce filmler izlemeye ve çocuklarla birçok farklı 
oyun oynamaya başladık. Bu süreç bana yalnız-
ken sorunları nasıl yöneteceğimi ve çok zor olsa 
da devam etmeyi öğretti. Amacım liderlik bec-
erilerimi geliştirmekten çok daha büyüktü. Ayrıca 
nasıl dünya vatandaşı olunacağını da öğrendim. 
Güney Kore’den Endonezya’ya kadar birçok ark-
adaş kazandım. Farklı kültürleri ve bu kültür olayının 
insanların hayatını nasıl etkilediğini, aynı evrende 
yaşasalar bile insanlar nasıl bu kadar farklı olabil-

Ece



Adım Elsa, 22 yaşındayım ve Priştine Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Bilgisa-
yar Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Kendi 
alanımda çalışmayı seviyorum ama aynı zamanda yeni şeyler denemeyi de 
seviyorum. Öğrenci olmama rağmen kendimi her zaman farklı şekillerde yeni 
şeyler öğrenmeye zorladım. Müziği, sporu, dansı, yemek yapmayı, tasarımı, 
seyahati, yeni insanlarla tanışmayı ve çok fazla hobim var, bu yüzden her zaman 
hobilerimi de içerecek şekilde yeni şeyler öğrenmek gibi sevdiğim bir şeyi ned-
en yapmayayım diye düşündüm. NFE bana sevdiğim şeylerde tamamen yeni 
bir deneyim, öğrendiğim şeylere yeni bir bakış açısı ve kendime dair yeni bir 
bakış açısı kazandırdı. Ve bunun için minnettarım çünkü bilgimi artırdım ve se-

vdiğim bir şeyi yaparak ken-
dimi bu rahatlık alanından 
çıkarmak için güvensizliklerim 
üzerinde çalıştım. Rafınızdan 
çıkmak, kendiniz hakkında 
daha fazlasını keşfetmenin 
ve geliştirmenin en iyi yoludur 
ve bunun için yapılması ger-
eken şey, kendinize meydan 
okumaktan korkmamaktır. 
Zaten okullarda ve kolejde 
öğrenim gördükleri için ek 
eğitimle ilgilenen gençlere 
ulaşmak ve bulmak zor. 



Örgün öğrenimlerini kendileri için yeterli buluyorlar ama yaygın eğitim ile her şey değişiyor 
ve zorlu, heyecan verici, aynı zamanda eğlenceli hale geliyor - gençlerin sevdiği şey:eğlen-
mek, aktif olarak katılmak ve bundan yararlanmak. Elbette örgün eğitim önemlidir ve aynı 
zamanda yaşam bilgimizin temelidir ancak zorlukların, seyahat etmenin ve yeni kültürleri 
tanımanın, yeni insanlar tanımanın, yaratıcı projelerin ve tüm bu tür NFE biçimlerinin bize 
yardımcı olan şeyler olduğuna inanıyorum. Kim olduğunuz hakkında daha fazlasını keşfe-
din ve aynı zamanda bunu dünyaya gösterin. Gençlik faaliyetlerine katılım ve gönüllülük 
çalışmalarımdan (gençler, marjinalleşmiş gençler, öğretmenler, sağlık çalışanları ve sosyal al-
andaki diğer paydaşlarla farklı gruplar-
la yapılan eğitimlerdeki deneyimim; 
ayrıca ulusal ve uluslararası alanda 
çalışma deneyimim) araştırma yapan 
kurum ve kuruluşlar, farklı uzlaşma pro-
jelerinde deneyim, göç, çok kültürlü 
boyutu olan farklı eğitimler ve konfer-
anslar), en iyi deneyimlerin, seyahat 
ederken, yeni insanlarla tanışırken, on-
ların fikirlerini alıp görüşlerini dinlerken 
olduğunu öğrendim. Görmeye alışık 
olduğunuzdan farklı bir zihniyet göre-
bilmek, aynı zamanda birinden bir 
şeyler öğrenebilmek ve birine sizden 
bir şeyler öğrenme fırsatı verebilmek, 
aynı zamanda en iyi duygu ve dünyayı 

ELSA



Benim adım Eva ve 20 yaşında Ceza Adaleti ve Güvenlik 
Fakültesi öğrencisiyim. Bela Krajina’daki küçük bir kasabadan 
geliyorum ama beni dünyanın her yerinde bulabilirsin. Çeşit-
li sporları, tercihen dövüş sanatlarını severim ve geçmişte jujit-
su’da Slovenya milli takımının bir üyesiydim, tenis de oynuyorum. 
Biraz farklı olan her şeyi sevdiğimi ve bu yüzden seyahat etmeyi, 
farklı dilleri, kültürleri, insanları ve mutfakları tanımayı sevdiğimi 
söyleyebilirim- ve bu yüzden yaygın eğitimin (NFE) önemli old-
uğunu düşünüyorum. Elbette örgün eğitim çok önemli ve aynı 
zamanda NFE’nin temelidir ancak deneyimlerin, seyahatlerin, 
insanlarla iletişimin, yaratıcı projelerin, tartışmaların ve diğer NFE 
biçimlerinin bize bundan para kazanma fırsatı veren şeyler old-
uğuna inanıyorum. ‘’Okul” bilgisi ve aynı zamanda dünyaya 
gerçekte kim olduğumuzu gösterir. NFE bize yalnızca dünyaya 
farklı bir bakış açısı, genişlik, edindiğimiz yetkinlikler kazandırmaz; 

bize geriye dönüp baktığımızda farkına vardığımız bir şey verir- anılar, deneyimler ve bir so-
syal ağ. Sonsuza kadar kalan ve  teori ile kazanamayacağımız bir şey! Bunu sadece NFE’nin 
farklı biçimlerini deneyerek öğrendim: Gimnazija Novo mesto Öğrenci Organizasyonunu 
yönettim ve orada yaklaşık 30 projeden sorumlu kişiydim, Yaşayan Kütüphaneye katıldım, 
Gimnazija Karlovac ile birlikte projede bir öz-yönetim yaptım -savunma atölyesi- ve sonun-
da projeye katılmak için Portekiz’e Gençlik Değişimi’ne Danimarka’ya gittim. Bu projelerin 
her birinde neden yer almak istediğimi sorarsanız, cevap vereceğim: CV’mde bir satır daha 
fazla olmasını istediğim için değil, her biri artık benim bir parçam olduğu için ve bu eğitim 
beni bugün olduğum şeye götürdü. Denemek isteyip istemediğinizi bilmeden, ertelerseniz ve 



şüpheye düşerseniz, hepiniz için şunu söyleyeyim: 
Hareket ederseniz, hayal ettiğiniz o harika şeyler 
olacak; belki daha az harika olanlar bile ama 
bunlar olacak çünkü siz hareket edeceksiniz. 
Yerinde kalırsan, daha da kötüleşecek. Yerinde 
kalacaksın ve hiçbir şey olmayacak. Önemli 
olacak birçok şey öğreneceksiniz; öğrenciler-
le dolu bir odanın önünde durup konuşmaktan 
çekinmediğinizde; en iyi Danimarka pastasını 
evde pişirdiğinizde; Avusturyalı arkadaşlardan 
bir Noel kartı aldığınızda; (öğrenci) çalışması için 

bir başvuru yazdığınızda ve işverenin 
istediği belgeye sahip olduğunuzu 
belirttiğinizde; ya da kahve içerken 
bir arkadaşınızla olan tüm maceralar 
hakkında konuşurken; kısacası geri-
ye dönüp kendi kendinize “Şükürler 
olsun” dediğinizde tüm bu projelerin 
boşa gitmediğini anlayacaksınız. Sana 
okul notlarının asla veremeyeceği bir 
şey veriyorlar. Biraz şiirsel gelebilir, ama 
yine de -hikayeler şeklinde iz bırak-

EVA



ERASMUS PLUS BİR PROGRAM DEĞİL, DÜNYAYI DAHA İYİ BİR YER YAPAN BİR AİLE-
DİR 

Hayat bir maceradır

  İlk projem için ayrıldığımda hayatımın en kötü
 zamanlarından birini yaşıyordum. O anda ne 
bekleyeceğimi bile bilmiyordum, sadece her şeyin 
benden daha iyi olmaya değeceğini biliyordum. 
Daha önce hiç seyahat etmemiştim ve kesinlikle 
kendime bakamıyordum ama çoğu zaman saklı ka-
lan ya da yukarıdan yere batmış olan o kökü içim-
de hissettim ama bu senin derinlerinde büyüyor ve 
“A’ bello” demeye çalışıyor. hai finito de piangerte 
adosso? - Hadi adamım, kendi hataların hakkında 
ağlamayı ne zaman keseceksin? Kutunun içinden 
çık ve olduğun kişi ol.” Hırvatistan’daki kısa süreli 
AGH’min ilk gününden beri harika zaman geçirdim! 
Bu tıpkı yıllarca kendinizi hapsedilmiş hissettiğiniz bir 
kâbusun içinde yaşarken birden sizinle aynı mad-
deden yapılmış bir ışık keşfetmeniz gibidir. Başkent 
Zagreb’in banliyölerinde bir pansiyonda yaşıyorduk. 
Her gece, dünyanın her yerinden insanların gelip 
beni zenginleştirdiğini ve beni yeni bir kültürle ya da 
belki içimizde daha fazla değer ve denge yaratan 



şeyle, çeşitlilikle terbiye ettiğini hatırlıyorum. Ne yazık ki, profesyonel düzeyde ve harika bir 
proje değildi ama hayatta önemli şeyleri bir kağıt parçası ile öğrenmiyorsunuz, yaşayarak 
öğreniyorsunuz. Beni seven insanlarla birlikte, her gün yoğun bir şekilde yaşamayı ve bırak-
mayı öğrendim… O kadar ki, 20 yılda unuttuğumu 2 ayda öğrendim sanırım. Eko-sürdürülebilir 
olmayı ve her küçük hareketin bize ve gezegene yardım etmek için önemli olduğunu öğren-
dim. Ayrıca, kendinizi hayata atmaktan korkmanıza gerek olmadığını anladım ve bilge bir 
kadının birkaç gün önce bana dediği gibi statce* – uğraşın korkmayın- Çünkü hayat sana 
tokat atsa bile bugün hala buradayız ve hala gülümseme ve bir şeyleri değiştirme gücümüz 
var. Eve döndüğümde bir ay kadar direndim, sonra Tunus gibi gideceğimi hiç düşünmed-
iğim bir ülkeden bir gençlik değişimi için ayrıldım. Bu sadece bir kültürel değişim değildi, 
kültür değişimiydi. Sonunda Erasmus Plus programının gerçekte nasıl olduğunu anladım 
(proje bu sefer iyi organize edilmişti) ve sonunda güvensizliğimden kurtulmayı ve korkmadan 
kendimi halka göstermeyi başardım. Artık utangaç olmadığımı ve birçok insanla konuşma-
ya devam ettiğimi hatırlıyorum. “Sunumda daha sonra en cesuru olduğunu söylüyorsun!” ve 
orada durdum ve “Ama benimle mi konuşuyorsun?” dedim. Filippo’nun utangaç ve garip 
olmayan bir versiyonu olduğuna inanamadım ve o kadar mutlu oldum ki o andan itibar-
en seyahat etmeyi ve kendimi keşfetmeyi bırakmak istemedim. Friedrich Nietzsche “Böyle 
Buyurdu Zerdüşt” adlı eserinde “Ruhun üç başkalaşımı vardır, deveden aslana ve aslandan 
bebeğe” demiştir. O anda nihayet devemden kurtulmayı başarmıştım ve tenimden yelesi 
ile sağlam bir kürk çıkmaya başlamıştı. Makedonya, Slovakya, İspanya ve İtalya’da 6 genç-
lik değişimi daha yaptım. Çok şey öğrendikten ve gerçekten harika zaman geçirdikten son-
ra bir keşif yaptım! Büyük bir keşif, sanki Başmelek Cebrail bana bir şey iletmek için Dünya’ya 
inmiş gibi. İtalya’yı hep hor görmüşümdür çünkü doğduğum yer bana hiçbir tatmin duygusu 
yaşatmamıştır ama seyahat ettiğimde ve ülkemin başka yerlerinden insanlarla tanıştığım-



da sonunda anladım ki sadece bir İtalya yok ve ülkemin güzelliği 
tam da bu: o kadar farklı ve çeşitli olması sizi oraya itiyor. Daha iyi 
bir insan olarak bir yerleri keşfedin. 20 yıldır kendim için pişmanlık 
duymaktan ve bizi medeni insanlar yapacak saçma sapan kural-
lara uymaktan başka bir şey yapmamıştım, oysa gerçekte bun-
lar bizi köleleştiriyor. İtalyan olduğum ve böyle güzel bir ülkede 
vatandaş olduğum için şanslı olduğum gerçeğinin tadını çıkar-
ma fırsatını bile almadım. Yine evden ayrıldım ve yaklaşık bir yıl 
Roma’da yaşamaya gittim. Geldiğim İtalya’nın kuzeyinde asla 
bulamadığım gamsızlığı ve dinginliği Roma sokaklarında buldum. 
Sonunda ülkemin bir parçası gibi hissettim ama sadece değil... 
Sınırların bizi tanımlamasına izin vermeyelim! Hepimiz bu gezege-
nin bir parçasıyız ve yabancılar değil, sadece kardeşler olmalı. 
Yolculuk ve delilik arasında geçen uzun bir sürenin ardından bir 
süreliğine eve döndüm. Sonra karantina geldi. Kötü zamanlar-
dan kaçınılması gerektiğini düşünürüz çünkü bizi incitirler. Muhte-
melen bunu kim söylediyse, bahsettiği aptallığı anlayacak kadar 
alışılmışın dışında biri değildi. Olanların kaçınılmaz olduğunu ve ne 
kadar kötü şeyler olursa olsun sadece daha da güçlü durmak için 
bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Pandemi bana hayatta ne 
yapmak istediğimi yansıtma ve daha iyi anlama şansı verdi, bu 
yüzden yaz aylarında bu ESC projesini Selanik’te buldum.
Yazmakta iyiyim ve her zaman sanatımı bir işe dönüştürmek istedim 
ve hala istiyorum. Bu yüzden iki kez bile düşünmeden ona katıldım 



ve Yunanistan’a gittim. Yaptığım işten gerçekten çok mutluyum ve 
Erasmus Plus programı olan bu büyük ailenin bir parçası olmaktan da 
çok mutluyum. Bence bu sadece bir program değil. Binlerce gencin 
gökyüzünde yükseklerde uçarak hayatta başarılı olmalarına yardımcı 
olmanın bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Gönüllü olmanın yanı sıra 
proje yöneticiliği kursu yapıyorum ve umarım bu deneyimimi tamam-
ladıktan sonra kâr amacı gütmeyen bir dernek için gençlik alanında 
iş bulabileceğimi umuyorum. Bu sadece gençlere yönelik bir program 
değil, bizi her gün daha iyi bir gelecek için kendimizi geliştirmeye iten 
bir yaşam tarzı!
olsun sadece daha da güçlü durmak için bir fırsat olabileceğini 
düşünüyorum. Pandemi bana hayatta ne yapmak istediğimi yansıt-
ma ve daha iyi anlama şansı verdi, bu yüzden yaz aylarında bu ESC 
projesini Selanik’te buldum.
Yazmakta iyiyim ve her zaman sanatımı bir işe dönüştürmek istedim 
ve hala istiyorum. Bu yüzden iki kez bile düşünmeden ona katıldım 
ve Yunanistan’a gittim. Yaptığım işten gerçekten çok mutluyum ve 
Erasmus Plus programı olan bu büyük ailenin bir parçası olmaktan da 
çok mutluyum. Bence bu sadece bir program değil. Binlerce gencin 
gökyüzünde yükseklerde uçarak hayatta başarılı olmalarına yardımcı 
olmanın bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Gönüllü olmanın yanı sıra 
proje yöneticiliği kursu yapıyorum ve umarım bu deneyimimi tamam-
ladıktan sonra kâr amacı gütmeyen bir dernek için gençlik alanında 
iş bulabileceğimi umuyorum. Bu sadece gençlere yönelik bir program 
değil, bizi her gün daha iyi bir gelecek için kendimizi geliştirmeye iten 
bir yaşam tarzı!

FILIPPO



Benim adım Fiona Dinollari. 22 yaşındayım. Psikoloji alanında lisans derecem var ve 
şu anda Konrad Adenauer Stiftung Arnavutluk’ta burs sahibi olarak Tiran Üniver-
sitesi’nde Klinik Psikoloji okuyorum. 15 yaşımdan beri farklı kuruluşlarda gönüllülük 
yaptım ve şimdi de gerek gönüllü olarak gerekse çalışan olarak bu alanın bir parçası 
olmaktan keyif alıyorum. Şu anda Arnavutluk’taki Çocukları Kurtarın ve Durresi Aktiv 
adlı başka bir kuruluş için çalışıyorum. 2020’deki en önemli çalışmam ve başarım, 
Arnavutluk’un Birleşmiş Milletler’deki iki Gençlik Delegesinden biri olmak ve bu da 
ülkemde Birleşmiş Milletler Gençlik Danışma Kurulu’nun bir parçası olmamı sağladı. 
Bir süredir farklı STK’larda yer aldığım için kaç tane olduğunu tam olarak hatır-
layamıyorum ama hangisinin bende iz bıraktığını kesinlikle söyleyebilirim. İlki, Save 
the Children ile Durres ve Tiran’daki atölye çalışmaları ve eğitim parçalarıydı ve bu 
benim Oslo, Norveç’teki Press Summer School 2017 ile inanılmaz deneyimime yol 
açtı. Bundan sonra Arnavutluk’ta buna benzer pek çok etkinlik geldi, ancak Polo-
nya’nın Zboiska kentindeki Erasmus+ ile “Yaşam Becerilerinizi Arttırın” temasıyla ve 
ayrıca Japonya’daki MIRAI programıyla hem 2019’da hem de bunun için kelimenin 
tam anlamıyla hayatımı değiştirdiklerini söyleyebilirim! 
Seyahat etme ve yeni arkadaşlarla tanışma arzusuyla başladı. Bunların her ikisini 
de başardım ve yine de katılırken, beni bu faaliyetlerin bir parçası olmak istemeye 
iten başka açıklamalar da yaptım. Şimdi, sadece yeni konular hakkında değil, aynı 
zamanda diğer kültürler, farklı bakış açıları ve bakış açıları hakkında da öğrenmeye 
hevesliyim.
Demokrasi dışında, çocuk ve insan hakları, sanat, siyasi/sosyal konular, çevresel 
yapılacaklar ve yapılmayacaklar ve daha binlerce şey? Bir ton sayabilirim! Daha 
açık fikirli, aktif, empatik, neşeli ve aynı zamanda sevecen oldum. Aynı zamanda 
kendimi olduğum gibi kabul ettim ve eskisinden çok daha az bencilce düşünmeye 
başladım. Şimdi sadece başarım hakkında düşünmüyorum; Yaptığım her eylemin 
topluluğumla da ilgili olduğuna inanıyorum ve her zaman gençlerin potansiyellerine 



ulaşmalarına yardımcı olmanın yollarını arıyorum. 
Ekiplerle çalışırken daha iyi oldum! Çalışma şeklimde bile bunun en büyük başarılarımdan biri 
olduğuna inanıyorum. Şu anda çalışmalarımın odağını değiştirdim; şimdi sadece danışman-
lıkta çalışmak isteyen biri değilim! Ben çoğunlukla, şimdi sadece akıl sağlığı konularında ve 
bunun ötesinde yardımcı olacak yeni sosyal politikaların yaratılmasına adadım. Her gün 
çalıştığım konularda çok yardımcı oldu; çocuk hakları, çevre sorunları ve hatta çok taraflılık! 
Öğrendiğim her şey önemliydi ve en iyi yanı, öğrenirken eğlendim! 
İşverenler, öğretmenler ve bunu değerlendirmek zorunda olan diğer kişilerin deneyimleriniz 
hakkındaki görüşü neydi? Her zaman, nerede olursa olsun, eğitim sisteminin insanların tam 
potansiyellerine ulaşmalarına yardım etmede tek başına başarılı olmadığına inandım. Lise 
diploması, lisans diploması vb. günümüzde yaşadığımız toplum için olmazsa olmaz ama yine 
de yeterli değil. Yaygın eğitimde öğrendikleriniz sihirli bir alet gibidir, istediğiniz gibi kullan-
manızı sağlar! Belirli bir meslekte, belki o mesleği değiştirmede, insanlarla daha iyi bağlantı 
kurmada ve ayrıca kendinizle daha iyi bağlantı kurmada yardımcı ola-
bilir. Mesleğim psikologluk ama 22 yaşında genç bir diplomat, insan hak-
ları ve çevre aktivisti, yazar, eğitmen ve aynı zamanda çok eğlenceli 
bir insan olmama engel olmadı! Sadece öğrenci arkadaşlarımla değil, 
öğretmenlerimle de sadece meslektaşlarımla değil, işverenlerimle de 
arkadaşım. Bence bu her şeyi söylüyor. 
Her şeyi deneyin ama en önemlisi Erasmus+’ı deneyin! Eğer yapmazsan, 
o zaman açıklamanın neden bu kadar renkli olduğunu asla tam olarak 
açıklayamam! Bu konu hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim... 
Gençlik değişim programları beni resmen şarj etti; şimdi ne yapacağımı 
biliyorum. Ülkemdeki diğer insanlar Erasmus Plus’a benzer bir deneyim 
yaşarlarsa, onların da yollarını ve hatta Arnavutluk’u daha yaşanabil-
ir bir yer haline getirmenin yolunu bulacaklarından eminim. Uluslararası 
öğrenmeye güvenirsek, uluslararası bir refah durumu yaratabileceğiz.

Fiona



Benim adım Franja ve ben küçük bir Sloven kasa-
basından geliyorum. Eğitimin dünyamızı ve toplu-

mumuzu herkes için daha iyi bir yer haline getirmede 
en büyük katkı sağlayan faktör olduğuna inanıyorum. 
Ancak bunu başarmak için herkesin aynı kalitede eğ-
itime erişimi olmalıdır ve buna diğer öğrenme fırsatları 
da dahildir – sadece okulları değil, öğrenmemizi ve in-
san olarak büyümemizi sağlayan tüm fırsatları. Son üç 
yılda 6 Erasmus+ Gençlik Değişiminde ve bir Erasmus+ 
Gençlik Hareketliliği projesinde (eğitim) yer aldım. 
Gençlik değişimlerinin 2’sinde grup lideriydim. İlk gençlik 
değişimime başvurduğumda Erasmus’un bu kısmına aşi-
na değildim. İyi bir fırsat gibi görünüyordu çünkü seya-
hat edecek, benzer düşünen diğer gençlerle tanışacak 
ve tutkulu olduğum bir konuyu öğrenip tartışacaktık 
ancak oraya vardığımda tüm bunları ve daha fazlasını 
yaşadım ve döndükten sonra, daha fazla projeye de-
vam etmek ve bu şekilde daha fazla şey öğrenmek iste-
diğime karar verdim. Yaygın eğitimin bir parçası olan et-
kinlikler, katılımcıların daha sonraki yaşamlarında ihtiyaç 
duyacakları becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Tartışmalara katılmaktan herkes yararla-
nabilir; bize sabırlı olmayı ve dinlemeyi öğrettikleri gibi, aklımızı konuşmayı ve düşüncelerimizi 
hazırlamayı da öğretirler. Sunumlar ve topluluk önünde konuşma, korku nedeniyle toplu-
luk önünde konuşmaktan kaçınan bizler için iyidir. Hangi kariyer yolunu seçersek seçelim 



beyin fırtınası ve ekip çalışması faydalıdır. Rol oynama bize sa-
dece oyunculuk becerileri değil aynı zamanda empatiyi de 
öğretir. Yaygın öğrenme faaliyetleri aynı zamanda yaratıcılığı, 
problem çözmeyi ve insanlarla bazen 
farklı dillerde iletişimi teşvik eder. Bu 
yaygın öğrenme faaliyetleri sayesinde 
topluluk önünde konuşma korkumu 
yendim. Tartışmalardan ve diğer in-
sanlarla fikir paylaşmaktan gerçekten 
keyif aldığımı öğrendim. Organizasyon 
becerileri öğrendim ve artık başka pro-
jelerde kullanabileceğim farklı türde-
ki atölye çalışmalarıyla tanıştım. Farklı 
ülkelerden ve farklı geçmişlerden in-
sanlarla tanıştım ve kültürlerini öğren-
dim. Artık kıtanın her yerinden ziyaret 
etmek ve tekrar görüşmek istediğim 
arkadaşlarım olduğunu söyleyebilirim. 
Ve en önemlisi, bunun yaşamak için 
yapmak istediğim bir şey olduğunu an-
ladım. Bu tür projelerde daha büyük bir 
rol oynamak istiyorum. İnsanları fırsatlar-
la buluşturan bir köprü olmak istiyorum. 
Açık fikirli, hırslı ve açık sözlü insanlara kendilerini ifade etme fırs- FRANJA



Benim adım Giovanni Biscu, serbest web tasarımcısı olarak çalışıyorum. Özel-
likle son zamanlarda, e-ticaret gibi diğer sektörler için farklı web siteleri oluştur-
mak benim için alışılmamış olmasa da, özellikle oteller, pansiyonlar ve tur 
acenteleri için turizm alanında web sitelerinin oluşturulmasıyla ilgileniyorum. 
Dijitalleşmek isteyen yerel işletmeler için ticaret veya Vakıflar veya Dernekler 
için web siteleri için yapıyorum bunu. Geçmişte, eği-
tim kurslarından Genç Girişimciler için Erasmus’a kadar 
yaygın eğitimle ilgili farklı türlerde faaliyetlerde bulun-
dum. Bu aktivitelerin her biri bende çalışma hayatım-
da geliştirmeye çalıştığım bir şeyler bıraktı. STK’lara 
katıldıktan sonra, programlarıyla Avrupa Birliği’nin her 
zaman olağanın peşinde koşan mevcut iş dünyasın-
da geliştirmesi zor olan bazı deneyim ve becerileri 
geliştirmeme gerçekten yardımcı olabileceğini fark 
ettiğim için onlara katılmayı seçtim. Onsuz çalışmanın 
ve uygun şekilde ödeme almanın zor olduğu yekpare 
deneyim “becerisi”. Onları işe aldığımda, profesyonel 
olarak büyümek için ne kadar büyük bir fırsat olduğunu 
anladım, olan oldu. Bunlar hayatımın geri kalanında 
tekrar yapacağım ve beni sadece profesyonel olarak 
değil kişisel olarak da zenginleştiren seçimler. Her pro-
jede kendimden bir parça bıraktım ve çevremden, 
yaşadıklarımdan çok şey aldım. Erasmus for Young 
Enpreneurs ile yaptığım gibi yurt dışında çalışmak ve 



aynı zamanda yaptığım diğer tüm yaygın eğitim projeleri, diğer katılımcıların ve ilgili tüm 
insanların çözümleriyle benimkinden farklı çalışma metodolojilerini anlamamı sağladı. Ku-
lağa önemsiz geliyor ama hiç de önemsiz değil. Bu, zihninizi açmak ve farklı durumlara nasıl 
yaklaşacağınızı anlamakla ilgilidir. Bazen ne kadar çok görünürse görünsün, hiçbir şey kes-
in olarak kabul edilemez. Takip ettiğim kurslar kesinlikle mevcut kariyer yoluma çıkmama 
yardımcı oldu çünkü çeşitli pratik beceriler geliştirmeme, benimle çalışan ve her gün kul-

landığım belirli profesyonel programların kullanımında benim için gerçek 
usta olan profesyonellerden öğrenmeme izin verdiler. Şimdi işimi kurmak 
için kullandılar ve geçmişte kendi başıma iş kurmak için kararlı bir adım 
atmadan önce diğer şirketler tarafından işe alınmama yardımcı oldular. 
Bu deneyimler sırasında kaydedilen ilerleme, en azından en önemlileri 
değil, hemen belirgin değildir. Bunu aylar veya yıllar sonra anlarsınız. Ben 
kesinlikle yıllar önce ayrılan kişi değilim, kendimi hem profesyonel hem 
de kişisel olarak çok daha eksiksiz görüyorum. Bu yüzden her zaman 
tekrar katılmayı tercih edeceğimi söylüyorum. Kendime bazı programlar 
önermek zorunda kalsaydım, kesinlikle Genç Girişimciler için Erasmus’u 
seçerdim. Geliştirmek için, bir hayali olanlar için, başka bir ülkede ve farklı 
bir zamanda bile olsa, o hayali geliştirmiş olanlarla birlikte çalışmalarına 
izin veren bir program. Temel bir fikre takılıp kalmama tavsiyesini de ekle-
mek isterim, her şey değişebilir ve yapım aşamasındadır. İçgüdülerinizin 
size rehberlik etmesine izin verin ve fikrinizin/hayalinizin başlangıçta ku-
surlu olabileceğini kabul edin, hangi noktaların iyileştirilmesi gerektiğini 
anlayın ve ardından onu ileriye taşıyın. Sonuç sizi şaşırtabilir.

GiovannI



Tarragona’daki Büyük Ölçekli Etkinlik başvurumun onaylandığını öğrendiğim-
de sınav tarihlerinin ortasındaydım. Yani bundan birkaç ay önce Erasmus+ 
projesi “EVS in Mediterranean Games Tarragona 2018” kapsamında Tarra-
gona’da düzenlenen Mediterranean Games 2018’de gönüllü pozisyonuna 
başvurdum. Barselona’dan Asociación Mundus organizasyonunun koordi-
nasyonunda on altı ülkeden yüzden fazla uluslararası gönüllüyü bir araya 
getiren bir AGH projesidir. Böylece Katarina, Katica, Bogdan, Petar, Miloš ve 
ben İspanya’ya, bilinmeyene gittik ve İspanya’da inanılmaz bir ay geçirdik. 
Geldikten sonra, ilginç, yaygın yöntemler ve atölye çalışmaları ile, bizi daha 
da yakınlaştıran ve büyük etkinlik başlamadan önce daha iyi bir tanışma-
ya katkıda bulunan tematik eğitimlere katılma fırsatı bulduk. Hepimiz, bizi 
oraya götüren etkinlik olan Akdeniz Oyunları’nın başlamasını bekleyemez-
dik çünkü böylesine büyük bir şeyin parçası olmanın ne kadar özel bir his 
olduğunun farkındaydık. Böyle bir etkinliğin sadece bir parçası olmak değil, 
aynı zamanda organizasyona ve gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak bile 
muhteşem. Çoğumuz, çocukken Olimpiyat Oyunlarının yayınını izlediğimiz 
anları düşündük ve orada bulunma ve böylesine büyük bir spor etkinliğinin 
parçası olma fırsatına sahip olmanın nasıl bir şey olduğunu merak ettik. Şimdi, 
bir bakıma, bu yılki Akdeniz Oyunlarının düzenlenmesine doğrudan katkıda 
bulunan ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Antrenman sırasında, 
oyunlar sırasında, takım olarak nasıl çalışacağımızı öğrendik, baskı altında 
ve çeşitli durumların ortasında nasıl çalışacağımızı öğrendik. Gerçekten de 
hiçbir çatışma olmadan ve her farklılığı, her farklı alışkanlığı ve yaklaşımı an-
layarak karşılaştığımız sorunları çözmeyi başardık. Oyunların gerçekleştirilmesi 



için harcanması gereken çok zaman ve çabaya rağmen, çeşitli ilginç şeyler yapma fır-
satımız oldu. Tüm gönüllülerin ülkelerini dans ederek veya şarkı söyleyerek ve kesinlikle yiye-
cek ve içecekle tanıttıkları bir kültürlerarası akşam düzenledik. Şarabımızın ve zeytinimizin 
eşsiz lezzetini, marşı ve Karadağ orosu ile ülkemize sunduk. Özellikle oro, diğer kültürlerin 
üyeleri üzerinde büyük bir etki bıraktı. Ayrıca herkesin en sevdiği şey kamp yapmaktı. Bazıları 
için yeni bir şeydi, bazıları için değildi ama kesinlikle hepimizin birbirimizi daha iyi tanımamıza, 
bir ekip olarak çalışmamıza, paylaşmamıza ve uyum sağlamayı öğrenmemize izin verdi. Her 
akşam sosyalleşme, unutulmaz anlar ve ömür boyu hatıralarla doluydu. Ayrıca Tarragona ve 
hatta birkaç komşu şehri keşfetmek için de zamanımız oldu. Dernek Mundus üyeleri İspanyol 
kültürünü bize daha da yakınlaştırmaya çalıştılar, bu yüzden dili öğrendik, geleneksel içece-
kler ve yiyecekler yaptık ve profesyonellerden iki 
yüz yıllık bir gelenek olan İnsan Kulesi veya Cas-
tells’in nasıl yapıldığını öğrendik. -On kata kadar 
olan insan kuleleri.- Biz de o partiyi kaçırmadık, üç 
katlı bir kule yaptık. Bunlar geçen ay Tarragona’da 
deneyimlediğimiz ayrıntılardan sadece birkaçı ve 
orada bulunma fırsatına sahip olduğumuz ve bunu 
yapmamıza izin veren programlar var olduğu için 
hepimiz çok mutluyuz. Halihazırda çeşitli gençlik 
değişim programlarına ve Erasmus burslarına katıl-
ma fırsatım olmasına rağmen, bu AGH projesine 
katılmak beni bu tür fırsatlara başvurma konusun-
da daha kararlı ve daha açık hale getirdi.

ISIDORA



Ben Iva İvankovic, 26 yaşındayım, Široki Brijeg, Bosna Hersek doğumluyum. 
Mostar’da Sosyal Hizmet Lisansını bitirdim.-
Şu anda PRONI Gençlik Geliştirme Merkezi’nde Genç Gençlik Çalışanı 
olarak çalışmaktadır. Yaygın eğitimdeki yolum, aktif bir öğrenci olduğum 
ve bir teoriden daha fazlasını istediğim kolejde başladı. Kendimi araştırarak, 
yaygın eğitim yoluyla kendimi ifade etmenin bir yolunu buluyorum. Orada 
bir şey her zaman aklımı karıştırdı ve daha fazlasını keşfetmek istedim. Eği-
tim hayatım boyunca aktif olduktan sonra 2017 yılında Balkanlardan aktif 
öğrencilerin InterRail kartı ile 22 gün boyunca Avrupa’da seyahat edecekleri 
“Putujmo u Evropu” projesine başvurdum. Diğer 19 öğrenciyle birlikte kabul 
edildiğimde, başvuran tüm insanlardan aldığım şansa şaşırdım. O yolculukta 
STK’da çok sayıda aktif öğrenciyle tanıştım ve bu fırsatlardan neden onlar 
gibi daha fazla yararlanmadığımı düşünmeme neden oldu. Eve geldiğim-
de bu fırsatlardan daha fazlasını aramaya başladım. 
Çocuk Suçlarını Önleme Akademisi’ne örgün eğitimim 
ile bağlantılı olduğu için başvurdum. Ondan sonra 
Bosna Hersek İnsanlığın Eylemde 17/18’inde “Gençler 
Arasında Demokratik Değerleri ve Aktif Vatandaşlığı 
Teşvik Etmek” programındaydım. Bu programda Mo-
star, Saraybosna ve Tuzla’da engelliler için erişilebilir 
konaklama ile ilgili bir web sitesi olan “Benim için de 
var” projesini oluşturduk. Benim için en önemli olan 
diğer yaygın eğitim ise 2018’de Ljubljana’da “Şiddet 
içermeyen iletişim, stereotiplerin ve önyargıların üste-



sinden gelmek”, 2016’da yerel işaret dili kursu ve 2019’da 
PRONI Gençlik Çalışmaları Akademisi idi. PRONI Akademi-
si’nden sonra, PRONI Gençlik Kulübü Mostar’da bir Genç-
lik Çalışanı olarak çalışma fırsatına sahip olduğum için çok 
minnettarım. 20’den fazla sertifika ve 2 Youthpass bana çok 
fazla bilgi ve kişisel gelişim, daha iyi bir topluluk için fikirler 
oluşturma ve uygulama yeteneği kazandırdı, çevremde 
ilham verici pozitif ağlar kazandırdı ve hepsinden önem-
lisi, büyümem için bir alan verdi. Bu, yaygın eğitimin güzel 
yanı. Şu an geldiğim konumu kimse inkâr edemez ve yakın 
arkadaşlarımın çoğu yaygın eğitime katılmamın ufkumu 
genişlettiğini söylüyor. Profesörler ve potansiyel işverenler ak-
tivizmi takdir ettiler. Yaygın eğitime gönüllü olmam ve aktif 
katılımım beni şu an bulunduğum yere getirdi. En çok tavsiye 
ettiğim yaygın eğitim PRONI Gençlik Çalışmaları Akademi-
si’dir. PRONI Merkezi’nin gençlere Gençlik Çalışması, Genç-
lik Aktivizmi ve Çatışma Çözümü alanında bilgi ve uygulama 
sağlayan benzersiz bir programıdır. Yaygın eğitimin amacı, 
tüm bilginizi toplamak ve bu bilgiyi yerel toplulukta uygula-
maya başlamaktır. Kendinizi ifade etme ve başka kimsenin 
sahip olmadığı şekilde varlığınızı kullanma şansınız var. Yay-
gın eğitim ile her çalışma alanında öne çıkabilirsiniz. Hepsin-
den önemlisi, bu size kalmış, hayatını gerçekten tamamen 
istiyor musunuz? Öyleyse git, ara, uygula ve keşfet!

IVA



Ivana Davidovska Kumanovo’da doğdu ancak şu anda Brük-
sel’de yaşıyor ve dünyadaki gençlik örgütleri için en büyük 
platformlardan biri olan Avrupa Gençlik Forumu’nda çalışıyor. 
Üyelik ve yönetim direktörü olarak görevde. Geçmişte Kültürler-
arası Diyalog Merkezi’nde eğitmen, gençlik çalışanı ve daha 
sonra organizasyonun genel müdürü olarak çalıştı. Ivana, 15 
yaşındayken NFE etkinliklerine katılmaya başladı. En unutul-
maz olan ilk etkinliği, tamamen metodolojik olarak NFE tarafın-
dan yönetilen barış inşası ve uzlaşma konulu bir seminerdi. O 
zamandan beri, bir gençlik kuruluşunda aktivist olmanın ve 
diğer birçok gençlik kuruluşunda çalışmanın bir parçası olarak, 
yaptığı çalışmaların veya katıldığı etkinliklerin çoğunun bu 
seminerden ve NFE’den etkilendiğine inanıyor. NFE etkinlikler-
ine katılmayı, diğer yaşıtlarıyla tanışma, arkadaş edinme, yeni 
bir şeyler öğrenme, yurtdışına seyahat etme ve farklı kültürleri 
ziyaret etme ve deneyimleme fırsatı verdiği için seçti. Ivana, 
pratik yapma şansına sahip olduğunuz, birinin sizi yargılayacağı 
baskısı altında kalmadan ne düşündüğünüzü söyleme fırsatı 

bulduğunuz bir ortamda yeni beceriler kazanabildiği ve yeni bir şeyler öğrenebildiği için 
geri dönmeye devam ettiğine inanıyor. Ivana, bu tür etkinliklere katılarak, kim olduğunu 
ve bir insan olarak nasıl büyüdüğünü değiştirdiğini fark etti. Bu tür etkinliklere katılarak ed-
indiği tüm tutum ve değişikliklerden, kültürlerarası anlayış ve kimlik, kendi benliği ve yapa-
bilecekleri hakkında farkındalığı arttırmış, sosyal etkisini artırma olanağı sunmuş olmasından 
dolayı mutludur. Ivana, bir aktivist ve toplumunda bir vatandaş. Bu programların kendisini 



NFE’de çok daha aktif hale getirdiğine inanıyor. NFE, 
özellikle STK sektöründeki mevcut işinde Ivana’nın yol-
una ve kariyerine çok yardımcı oldu ve NFE ile kazan-
dığı tüm deneyimler örgün eğitim kadar tamamlayıcı. 
Ivana STK alanında çalıştığı için, NFE sayesinde kazan-
dığı ilerlemenin tanınması, özellikle son işvereni ile zor 
olmadı çünkü çağrıda NFE ve NFL aracılığıyla kazanılan 
deneyimlerin deneyim olarak kabul edileceği belirtildi 
ancak ulusal düzeye geldiğinde NFL’yi tanıtmanın her 
zaman daha zorlu olduğunu düşünüyor. Ivana, potan-
siyelinizi açmanıza yardımcı olduğu ve olduğunuz kişiyi 
değiştirdiği ve büyümenize yardımcı olduğu için her-
hangi bir gence herhangi bir NFE programına katıl-
masını önerir, size ileriye doğru adımlar atabilmeniz için 
bir fırsat verir. Bunu kişisel ve profesyonel bir düzeyde 
yapar. Ivana, NFL’nin başka bir yerde elde edilmesi 
mümkün olmayan birçok beceri ve tutum ile bilgi edin-
menize gerçekten yardımcı olduğuna inanıyor. Ivana, 
NFL’yi, her gencin, başkaları ve kendileri hakkında çok 
şey öğrenmelerine yardımcı olacak yeni bir macera ve 
yolculuk olarak düşünmeleri gerektiğine yöneltiyor.

IVANA



Merhaba ben Joan ve yaklaşık 24 yaşın-
dayım. GeoInformatik Mühendisliği Yük-
sek Lisansımı bitirdim ve şu an iş arıyorum. 
4 yıldır bir örgütte gönüllü ve gençlik ak-
tivistiyim, verdiğim bu karardan dolayı 
çok mutluyum. 
Katıldığım yaygın faaliyetlerden bazıları, 
yerel düzeyde ve ayrıca uluslararası 
düzeyde seminerler, gençlik değişimleri 
ve eğitimlerdir. Bu tür etkinliklere en son 
yaklaşık 3 ay önce yerel düzeyde bir et-
kinlikte yer almıştım. 
Beni bu etkinliklere katılmaya iten ilk şey, 
öğrenme ve bilgi edinme merakımdı. 
Ayrıca arkadaşlarım beni bu etkinliklere 
katılmam için çok teşvik ediyorlardı. 4 Bu 
tür etkinliklere katılarak bilgiden başka 
bir şey kazandınız mı? Bu tür etkinliklere 
katılmanın benim için gerçekten önemli 
olduğunu düşünüyorum. Yeni insanlarla 
ve kültürlerle tanışmak, dinleyebilmek ve 
fikirlerinizi başkalarıyla paylaşabilmek, 
belirli konularda aktif olmak, edindiğimi 
düşündüğüm bilgilerden bazılarıydı. 



Kariyerim veya yolum bu tür faaliyetlerle ilgili bi-
raz farklı olsa da bu faaliyetlere dahil olmanın 
öğrenme becerilerimi geliştirdiğine ve daha fazla 
odaklanmama yardımcı olduğuna inanıyorum. 
Ayrıca düşüncelerimi ve görüşlerimi ifade etme 
ve paylaşma konusunda artık daha özgüvenli 
olduğumu düşünüyorum ve daha da önemlisi, 
işbirlikçi becerilerimi geliştirdi. 
İşverenler, öğretmenler ve bunu değerlendirmek 
zorunda olan diğer kişilerin deneyimleriniz hak-
kındaki görüşü neydi? 

Hayır, aksine yaygın bir şekilde öğrenmenin ben-
im için daha kolay olduğunu düşünüyorum çünkü 
gerçekten odaklandım ve elimden geldiğince 
dahil olmaya ve aktif olmaya çalıştım. Gerçek-
ten destek oldular ve yardımcı oldular.
Farklı türde etkinliklere, organizasyonların geliştird-
iği programlara, profesyonel konferans tarzı 
seminerlere, toplum temelli spor programlarına, 
gençlik değişimlerine katılmaya çalışmalısınız 
diye düşünüyorum. Bu tür etkinlikler daha fazla 
dahil olmanıza, aktif olmanıza ve yeni insanlarla 
tanışmanıza yardımcı olacaktır. 

JOAN



-Julija Janković, Rus Dili ve Edebiyatı profesörü, Ve-
lika Plana, Sırbistan doğumlu.-
NFL’yi ilk duyduğumda 18 yaşındaydım, bu benim ilk 
Gençlik Hareketi projemdi. Şimdi 27 yaşındayım ve 8 
projeye katıldım.
 O zamanlar hala lisedeydim ve bildiğim tek öğrenme 
yolu sadece okul derslerini dinlemek ve evde onları 
gözden geçirmekti. Şimdi 8 projeden sonra NFL’nin 
en iyi öğrenme yolu olduğuna eminim. Başka bir 
yol olduğunu görmek, alışılmışın dışında düşünmemi 
sağladı ve bu, özellikle işler beklediğimiz gibi git-
mediğinde, sayısız sorunu çözmemde bana birçok 
kez yardımcı oldu. Bu öğrenme yöntemi size daha hı-
zlı tepki vermeyi, beyin fırtınası yapmayı ve en önem-
lisi denemeyi öğretir.
Farklı ülkelerden insanlarla etkileşim kurmak bana 
çok şey kattı. Fikir ve deneyim alışverişinde bulunmak 
beni daha açık fikirli biri yaptı, bana birçok gelişme, 
vatandaş ve insan olarak daha iyi olma, olaylara 
başka bir açıdan bakma şansı verdi. Özellikle çeşitlil-
iğe yeterince saygı gösterilmeyen bölgemdeki her 
gence kesinlikle tavsiye ederim ve NFL benim için 



içinde yaşadığımız 
toplumun tüm ih-
tiyaçlarını karşıla-
manın doğru yolu.
Geleceğin öğret-
meni olarak, bu pro-
jelerin bir parçası 
olarak gördüğüm 
ve öğrendiğim tüm 
teknikleri, öğrenme 
ve öğretme yol-
larını yapı ile ama 
baskı olmadan kul-
lanacağımdan emi-
nim.

JULIJA



Sherry Anderson, gönüllülere değersiz oldukları için değil, çok değer-
li oldukları için ücret ödenmediğini söyledi ve ben bir gönüllü olarak, 
gönüllülük yoluyla edindiğim deneyimin, herhangi bir maddi tazminat-
la karşılaştırılamayacağını söylemek istiyorum. Karadağ’da düzenlenen 
birçok uluslararası spor müsabakasına gönüllü olarak katıldığımı göz 
önünde bulundurursak, Akdeniz Oyunlarından da aşılmış büyük beklen-
tilerim vardı. Tarragona’ya gitmeden önce, en genç olacağımı biliyor-
dum ve 26 ülkeden yaklaşık 100 kişilik bir şirkete sığmaktan, yaşıtım biri 
olsam, ailemi özleyip özlemeyeceğimden, kimi özleyeceğimden korkuy-
ordum ancak, diğer insanlarla, başka kültürlerle tanışmayı amaçlayan 
ilk akşamdan (Kültürlerarası akşam) sonra, hepimiz farklı olsak da, bizi 
birbirimize bağlayan bir şeyin olduğunu gördüm- seyahat etme ve 
sosyalleşme arzusu- ve tabii ki Akdeniz Oyunları tarafından organize 
edilen yardımı da unutmamak gerek. Hemen ertesi gün, 7 gün süren ve 
bir takım oluşturmamıza, birbirimizi daha iyi tanımamıza, maçlarda bizi 
bekleyen tüm “zorluklara” hazırlamamıza yardımcı olmayı amaçlayan 
On Arrival Eğitimi başladı. Çeşitli tekniklerin yardımıyla kültür, gelecek 
perspektifi, çatışmalar, takım çalışması, grup içindeki birey gibi konu-
ları ele alabildik. Antrenmandan sonra hepimizin beklediği heyecan, 
merak ve biraz da sinirlilik- Akdeniz Spor Oyunları’nda gönüllü olmak! 
Hepimizin farklı görevleri vardı ve farklı pozisyonlardaydık ve hayal bile 
edemeyeceğim bir görev aldım! Karadağ Olimpiyat Komitesi’nin asis-
tanıydım! Benim görevim Karadağ heyetini İspanya’daki örgüte bağla-
mak, bütün gün yanlarında olmak ve ihtiyaçları olan her konuda onlara 

yardım etmekti. Hentbolcularımızla, sutopu oyuncularımızla, hentbolcularımızla, 
yüzücülerimizle, karatecilerimizle, şimdiye kadar sadece televizyonda gördüğüm 
insanlarla tanıştım. Büyük bir spor organizasyonunun nasıl yapıldığını, sporcuların 
nasıl maçlara hazırlandıklarını, nasıl antrenman yaptıklarını gördüm... Benim için 
en güzeli, MOK ve Karadağlı sporcuların temsilcileriyle birlikte, MOK ve Karadağlı 
sporcuların geçit töreninde yürüyüşe çıktığım zamandı. Oyunların Kapanış Töreni. 
Akdeniz Oyunları’ndan sonra Tarragona ve çevre şehirleri keşfetmek için birkaç 
gün izin aldık ve ardından son değerlendirme ve 
AGH projemizin sonu geldi. Ancak o zaman, bu 
aylarda ne kadar birbirimize bağlı olduğumuzu 
fark ettik- gerçekten büyük bir aile olduk! Proje 
boyunca birbirimize destek ve yardım ettik, oyu-
nlar sırasında ortaya çıkan çeşitli sorunları çözdük, 
Akdeniz kıyısında bir hafta birlikte kamp kurduk, 
beş doğum gününü ve San Juan yazını karşıla-
ma tatilini kutladık... Çok şey vardı orada. Veda 
gözyaşları hakimdi her yere ama bu kesinlikle son 
değil! Sosyal medya aracılığıyla iletişimde kaldık 
ve şimdiden yeni karşılaşmalar için ayarlamalar 
yapıyoruz! Bu AGH projesine katılmak bir insan 
olarak beni çok değiştirdi- daha hoşgörülü, esnek- 
problemlerin nasıl çözüleceği hakkında farklı 
düşünüyorum, yabancılarla daha kolay iletişim kuruyorum... Eminim bu benim için 
önemli bir sıçrama tahtası. 
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KATARI-



Non-formal öğrenme – Gerçeklik – Cehaletle savaşın
 Merhaba, benim adım Kasia ve ben on dokuz yaşında Polonyalı 
bir kızım. Bu yıl liseyi yeni bitirdim ve ‘Balkanlar Birleşik Dernekleri’ 
adlı bir kuruluştan bir STK gönüllü projesine katılmaya karar verdim. 
Gazetecilik ve medya ESC projesi olan “Balkan Hotspot”ta çalışıyo-
rum. İki yıl önce Polonya’nın Poraj kentinde bir yaygın eğitim faa-
liyetine katıldım. Barselona ve Osijek, Hırvatistan’dan insanlarla bir 
gençlik değişimiydi. İngilizce öğretmenim sayesinde bana sunulan 
inanılmaz bir fırsattı. Beni yeni ve bilinmeyen bir şey denemeye 
zorladı, sanırım bunun bana gerçekten fayda sağlayacağını bili-
yordu. Projenin konusu “Gerçeklik – Cehaletle Mücadele” idi ve 
ağırlıklı olarak gazetecilik ve medya gelişmeleri, medya okury-
azarlığı, sahte haberleri nasıl tespit edeceğimiz ve beynimizin kısa 
yolları kullanmasını engellemeye odaklandık. Sadece bir haftaydı 
ama çok yoğundu. Her gün 8 saat süren atölye çalışmaları olması-
na rağmen, etkinlikler çok ilginç ve geliştirici olduğu için hiçbirimiz 
umursamadık. Sadece oturup dinlemiyorduk. Her gün, bizim için en 
iyi olanı ve en avantajlı olanı görebileceğimiz birçok farklı görev-
le bizi meşgul ettiler. Birbiriyle alakalı birçok faydalı şey öğrendim. 
Atölyelere gerçekten katıldığınızda beyniniz farklı gerçekliklere 
açılmaya başlıyor. Temelde cahil olmayı bırakıyorsun. Genç, hırslı 
insanlarla vakit geçirmek de ilham almak için harika bir yoldur. 
Bu tür eğitimlerin en faydalısı olduğunu düşünüyorum. Buna ben-
zer deneyimler, dünyanın her yerinden arkadaşlar edinmeme de 



yardımcı oldu. Çoğumuz hala iletişim halindeyiz, hatta birbirimizi ziyaret ediyoruz. İlham 
veren birçok genç bir araya geldiğinde, her köşede fırsatlar ve fikirler vardır. Her birimiz 
diğerlerine farklı bir şey öğrettiği için, onlarla çalışabildiğim için çok mutluyum. O zamanlar 
sadece on yedi yaşındaydım ama proje kesinlikle beni çok etkiledi. Daha açık fikirli, daha 
fazla bilgiye aç ve dünya meselelerinin daha fazla farkında oldum. Şimdi gazetecilikte 
çalışıyor olsam bile, medyanın nasıl çalıştığını önceden bilme fırsatına sahip olduğum için 
kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum. Genç yaşıma rağmen hiçbir şekilde meslektaşlarım-
dan daha az ve hatta bazen daha fazla bilgili hissetmiyorum. Bu yüzden yaygın eğitimin 
bilgiyi gerçekten paylaşmanın ve öğrenmenin en iyi yolu olduğunu düşünüyorum. Yeni 
şeyler öğrenmeyi sevdiğim için zaten çok açık fikirli bir insandım ancak benim için bilgiyi 
özümsemenin en iyi yolu, kendimi gördüğüm kadarıyla yaratıcı yollardan geçiyor, daha 
çok bir ‘sanatçı’ gibi, bu yüzden bazen temel okul ‘öğretim programı’ çok fazla sıkıcı ya da 
sadece benim için yorucu oluyor ama değişimden döndükten sonra öğretmenlerim çok 
daha ilham verici ve hayat dolu olduğumu gördüler. Ben sadece bilgiyi diğer öğrencilerle 
paylaşmak, onlara daha fazla enerji ve neşe katmak istedim. Bence eğitimin konusu bu 
olmalı. Hem gönüllülük hem de gençlik değişimleri, öğrenmenin harika bir yoludur. Hangi 
yolun daha iyi olduğuna karar vermek zor ama benim için beni farklı şekillerde etkiliyor. 
Şimdi 20’den fazla insanla yaşıyorum ve projemi öğrenmenin yanı sıra her gün çevremdeki 
insanlardan öğreniyorum. Her gün çok sınıflı bir üniversite gibi. Gerçek tutkumu ve hırsımı 
keşfetmemi sağlayan hayatımdaki fırsatlar için son derece minnettarım. Benim düşün-
ceme göre, herkes hayatında en az bir kez bir tür informal öğrenmeye katılmalı. Özellikle 
biri öğrenmeye çok düşkün değilse. Bu tür şeyler sizi eğitimin pek çok farklı yönüne açar 
çünkü kendi imkanlarınız ve güçlü yönlerinizle çalışmanızı sağlar. Zaten düşündüğünüzden 
daha fazlasını biliyorsunuz, bu yüzden size neler yapabileceğinizi gösteriyor.

KASIA





Çikolatalı trüfler diyarında İspanya’daki Büyük Ölçekli AGH’den ve beraberinde getirdiği tüm 
harika tanıdıklar ve hatıralardan sonra Katica Nišavić proje arayışlarına devam etti ... Uzun 
soluklu ESC projesinin fikirlerini incelerken bile inanılmaz ilgi duydum, bir sürü farklı başvuruyu 
doldururken, özgeçmişleri güncellerken, tekrar tekrar kapak mektupları yazarken kalıcı bir moti-
vasyon olduğunu kanıtladı… Pes etmek yoktu çünkü bir yerlerde beni bekleyen özel bir projenin 
olduğunu biliyordum ve sonra bu Belçika oldu. Brüksel’in yirmi kilometre güneyindeki bir sanat 
evinde bir fotoğrafçı için açık bir davet. Orman ve masalsı zencefilli evlerle çevrili, Belçikalı san-
atçılar için bir vaha olan Destelheide- Hanenbos. Portfolyo gönderildikten sonra, bekleme ve 
tırnak etlerini ısırma aşamaları oldu, ardından skype röportajları ve ardından yüzlerce başvuru 
arasından seçtikleri kişi olduğum resmen ortaya çıktı! Gözlem süreci sona erdi, valizler toplandı 
ve ocak ayının sonunda Brüksel’den çok uzak olmayan Dworp kasabasında ESC macerama 
başladım. 
Destelheide, 1971 yılında kurulan Flaman hükümetine bağlı bir sanat evidir. Gençlerin çalışma 
ve okul gruplarına sanat eğitimi veren, aynı zamanda sanatçılar için ilham verici bir ortam ve 
sığınak sağlayan liderlerden biridir. Kompleks, farklı odalar içeren bir dizi binadır; konser salo-
nundan, tiyatro salonundan, müzik stüdyosundan, fotoğraf odasından, kil salondan, çalışma 
odalarından vb. İletişim ekibinin bir parçasıyım, yani asıl görevim evimize gelen sanatçıların 
çalışmalarını belgeleyen fotoğraf (ve video), ardından tasarım (poster, dergi, el ilanı, eğitim 
klasörleri), blog düzenleme, sanat turları düzenlemek, kişisel sanat projesi üzerinde çalışmak, 
Uluslararası Kulüp, Yaz Akademisi (Temmuz ayında düzenlenecek yedi günlük sanat stüdyosu 
programı) gibi diğer projelere katılım vb. ressamlar, aktörler, müzisyenler, tasarımcılarla tanışma, 
işleri ve yaşamları hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı bende sürekli olarak fotoğrafçılıkla 
ifade etmek istediğim inanılmaz bir ilham kaynağı uyandırıyor.

KATICA



 Baştan başlıyorum. Adım Kerim ve 21 yaşındayım, İzmir’de doğdum. 6 yıl amatör, 5 yıl yarı 
profesyonel basketbol oynadım ve şu anda Denizcilik Fakültesi’nde okuyorum. Bu yıl mezun 
oluyorum ve online mezun olduğum için çok heyecanlıyım :) Aiesec ile yaygın öğrenme 
deneyimim başladı. 11 Kasım’da aiesec’e katılmaya karar verdim ve 23 Ocak- 28 Şubat 
tarihleri arasında küresel gönüllülük programına başvurdum. İş tanımım çocuklara İngilizce 
öğretmekti. Bazı arkadaşlarım tavsiye etti ama tabii ki iyi olmayan başka yorumlar da duy-
dum ama denemeliyim dedim kendime güveniyorum. Başta biraz endişeliydim ama her şey 
yolunda gitti. Amacım kendimi tanımak ve test etmekti ve sonunda yaptım. Tabii ki ailen-



den uzakta, yalnız ve memleketimden binlerce mil uzakta kazandım, 
bu gerçek hayat işte. Program bittiğinde ve ülkeme döndüğümde evet 
yalnız yaşayabilirim, yalnız seyahat edebilirim, artık ihtiyacım olduğunda 
yemek yapabilirim dedim, o tecrübeler benim için çoğu şeyden daha 
önemli. Farklı kültürlerde yaşayabildiğimi gördüm ve bu yüzden artık yurt 
dışında ve farklı kültürlerde kariyer planları yapıyorum. İlk başta grubu-
muzun yerel bir lideri vardı, 1 hafta sonra yerel lider bana ‘Kerim artık bu-
raya gelmeme gerek yok dersleri ve sunumları sen halledebilirsin’ dedi 
yani 1 hafta sonra ortama uyum sağladım ve lider oldum, bu benim için 
yeni bir gelişme, liderlik özelliklerim var ve istersem lider olabilirim. Her şey 
adım adım kendiliğinden oldu, grup liderleri beni havaalanından aldı 
ve hikâye başladı.
 Bence mükemmel bir program olmak zorunda değil çünkü hayatta-
ki sorunları nasıl çözeceğinizi öğrenebiliyorsanız bazı sorunları kendiniz 
çözmeniz gerekiyor. Yani bundan sonra hayatınız mükemmel olabilir 
veya hayatınızı mükemmelleştirmek için bir şeyler yapabilirsiniz. Hem öğ-
renen hem de öğretmen oldum. Bunun sonucunda sonuçları görmek 
için beklemeyi öğrendim ve bu bilinçli bir çabanın sonucuydu. Bu 
deneyimin bir parçası olmak beni sadece mutlu etmekle kalmadı, aynı 
zamanda o çocukların dünyayı daha büyük bir pencereden görmeler-
ine, daha büyük hayallere, daha parlak geleceklere sahip olmalarına 
yardımcı olduğumu hissettim… Bu yaygın öğrenme fırsatı ile dünyada 
çok daha büyük şeylerin olduğunu ve bu konuda biz bir şey yapamıyor-
sak kim yapacak bunu öğrendim. Yeni yerlerde yeni deneyimler, sa-
dece siz, Tanrı ve yabancılar var. Yeni bir şey denemelisin! 

KERİM



Benim adım Klajdi Priska, bilgisayar bilimi lisans eğitimimi yeni bitirdim ve 
ekonomi ve siyaset bilimlerinde çeşitli profesyonel kurslarda diplomam 
var. Eğitiminin bir kısmı, uluslararası seminer ve konferansların yanı sıra 
Erasmus+ programında bir dizi yaygın öğrenme aracıdır. Daha önce 
Arnavutluk Parlamentosu’nda NDI ile işbirliği içinde, milletvekillerine 
idari ve kamu işlerinde yardımcı olarak çalıştım. BM ajansları da dahil 
olmak üzere birçok vakıf için moderatör olarak çalıştım ve uluslararası 
vakıfların bir parçası olan projelere yardımcı oldum. Gençlerin istih-
damı ve eğitiminde politika yapıcı grupların bir parçası oldum ve Ar-
navut siyasi gençlik forumlarında dış ilişkiler koordinatörü olarak görev 
yaptım. Çok sayıda kapasite geliştirme sürecine katıldım (Avrupa 
çapında eğitimler ve atölye çalışmaları). Sivil Toplumda sürekli olarak 
gönüllü oldum ve gençlerin katılımını ve güçlendirilmesini artırma, sosyal güvenlik ve diğer 
şeylerin yanı sıra daha iyi eğitim sistemi ve kapsayıcı işgücü piyasası konusundaki faaliyetleri-
ni teşvik etmek için STK’larla birlikte çalıştım. Şu anda Arnavutluk Ulusal Gençlik Kongresi’nde 
Politika ve Savunuculuk Görevlisi olarak çalışmakta, paydaş toplantılarını organize etmekte 
ve bunlara katılmakta, toplantılardan önemli eylem ve kararları belgelemekte ve takip et-
mekte ve proje stratejileri geliştirmenin yanı sıra gerektiği gibi proje görevlerini üstlenmektey-
im. Çalışma her zaman kişisel, ulusal ve Avrupa değerleriyle uyumludur. 
İnsan hakları, nefret söylemi, medya okuryazarlığı, çevrimiçi öğrenme araçları ve araçları 
ve diğer demokrasilerin yanı sıra, çoğunlukla aracılığıyla olmak üzere farklı konularda semin-
erlere ve eğitimlere katılmayı içeren çok sayıda yaygın eğitim faaliyetine katılabildiğim için 
büyük şükran duyuyorum. Erasmus+ programının hareketliliklerini değil, aynı zamanda bu tür 
deneyimler için diğer uluslararası vesilelerle de davet edildi. Bununla birlikte, Erasmus+ hare-



ketliliklerinde yaratılan ortam benzersizdir, dikkat çekicidir ve her zaman yeni bir fırsatın 
sunulmasını dört gözle bekler. 
 Her zaman diğer kültürleri, zihniyetleri ve dilleri keşfetmek ve aynı zamanda yeni bil-
giler için İştahımı beslemek istedim. Bu etkinliklere katılırken bundan daha kısa bir şey 
yaşamadım. Her şey istek ve beklentilerimi karşılıyor gibiydi.
 Avrupa’nın her yerinde harika arkadaşlar edindiğimi söylemekten gurur duyuyorum, 
konuşuyoruz ve birbirimizi önemsiyoruz. Bilginin yanı sıra daha geniş bir anlayış ve daha 
büyük bir öz farkındalık ve sosyal farkındalık kazandım. Geçmişteki klişeleri bir kenara 
bırakıp bölgelerarası ve uluslararası düzeyde çalışıp iş birliği yapabildim, bu da güveni 
artıran, etiketlere meydan okuyan ve zihni gelecekteki beklentilere ve olasılıklara açan.
Bu faaliyetler nedeniyle katılımımın ve sadece bilgimin değil, aynı zamanda ağımın da 
derinleşmesinin, izlediğim yolun ve şu anda hizmet ettiğim görevin belirleyicisi için çok 
önemli ve hayati olduğuna inanıyorum. Kazandığım beceriler ve doğru bağlantılar, doğ-
ru kariyer yolunda ilerlemek için çok önemliydi. 
Formel olmayan bir öğrenme faaliyetinden her döndüğümde, insanların benim enerjimi, 
hevesimi ve yeni şeyler öğrenme hevesimi anlatabileceklerine ve yeni edindikleri bilgileri 
uygulayabileceklerine inanıyorum. Bu bağlamda, Görünür kişisel gelişim ve artan ver-
imlilik için doğru itici güç olduğu için Yaygın öğrenme sayesinde elde ettiğim ilerlemeyi 
tanımanın zor olduğunu düşünmüyorum.
Erasmus kısmına çok değer verdiğim için ve sunduğu muazzam fırsatları göz önünde bu-
lundurarak bu hareketliliklere, seminerlere, eğitimlere, kültürel gençlik değişimlerine veya 
Avrupa Dayanışma Birliği’ne katılmayı öneriyorum. Erasmus+’ı öneririm çünkü şu ana ka-
dar konsolide bir programdır, gelişen ve birleşik bir Avrupa kıtasının temel direklerinden 
biri olarak geçtiğimiz yıllarda kendini kanıtlamıştır.

KLAJDI



Ben 18 yaşında lise son sınıf öğrencisi olan Kostan-
din Feshti, aynı zamanda bir TV/radyo sunucusu 
ve gazeteciyim. Arnavutluk Ulusal Televizyonu’na 
katıldığımdan bu yana üç yıldır Arnavutluk me-
dyasında dört yıldır çalışıyorum, önce radyoda sı-
cak, daha sonra TV Sunucusu ve gazeteci olarak.
Kasım 2019’da tam bir hafta boyunca bir Genç-
lik Değişiminin parçasıydım. Etkinlik Bulgaristan’ın 
Bansko kentinde yapıldı. Projenin teması, Avrupa/
Balkan gençliğinin istihdam ve eğitim konusunda 
sahip olduğu fırsatlar ve biz genç neslin durumu 
nasıl iyileştirip daha iyi hale getirebileceğimiz ile 
ilgiliydi.
Katılmak istedim çünkü sizi daha önce hiç ilgilen-
mediğiniz kültürlerin önüne koyan, aynı zaman-
da size ve gençlerin geleceğine de çok yakın 
bir teması olan projelerde yer almayı çok önemli 
buluyorum. Ülkenizde, ancak bölgesel düzeyde, 
özellikle istihdam ve eğitim gibi tartışmaya açık 
konularla. 
Kesinlikle. Sadece bilgi değil, aynı zamanda 
başkalarının bakış açısını da görme yeteneği 
kazandım. Daha fazlasını anlayabilmek ve cev-
ap vermek için değil, durumu daha iyi anlamak 



için görüşlerinizi bir başkasıyla ilişkilendirmek için din-
lemek. Sizinkinden farklı bir geçmişe sahip insanlar-
la vakit geçirmek, sizi uyum sağlamayı öğrenme ve 
ilgili komşu ülkelerinizle ilgili daha fazla bilgi edinme 
pozisyonuna sokar. Biraz daha sosyal olmaya çok 
yardımcı oldu ve dediğim gibi, bir durum veya sorun-
la ilgili daha iyi çözümler düşünmek için kendimi baş-
ka birinin yerine koymaya izin vererek biraz daha an-
layışlı, daha esnek oldum. Ayrıca medya dünyasının 
bir parçası olarak, farklı kültürler, gelenekler, insanlar 
hakkında her zaman güncel olmanız gerekir, bu sizi 
daha yuvarlak yapar. 

İşverenler, öğretmenler ve bunu değerlendirmek zo-
runda olan diğer kişilerin deneyimleriniz hakkındaki 
görüşü neydi? Pek değil, o kadar da zor değildi ve 
gençlik değişiminden bahsettiğim öğretmenlerim ve 
arkadaşlarım üzerindeki etkisine gelince, hepsi bunu 
çok takdir ettiler, sadece kişisel düzeyde değil, aynı 
zamanda etkinliğin kendisi ve düzenlenme şekli ve 
Balkanların çoğu ülkesinden katılımcılarının olması. 
Onlar için daha da özel kılan şey, projenin teması ve 
gün içinde nasıl geliştirildiğiydi. 
Bir gençlik değişiminin parçası olarak, 10 üzerinden 

10’u tavsiye ederim, aynı zamanda 
organizasyonlarla, okul sonrası etkin-
likler ve toplantılar, çevrimiçi ve fizik-
sel eğitimler, hepsi gençler için harika 
yollar gibi hissediyorum, ama sadece 
Günlük yaşam ve daha büyük sorun-
larla ilgili farklı konularda kendilerini 
eğitirler. 
 Kendinizi eğitimli ve güncel tutmanın, 
eğlenirken öğrenmenin, bir sorunu/
durumu ortasına koyarak anlamanın 
en etkili yollarından biridir. Ayrıca, yeni 
insanları tanımanın ve bir gün ihtiyaç 
duyabileceğiniz bağlantılar kurmanın 
harika bir yolu hem eğlence için hem 
de iş için. Her zaman için daha fazla 
non-formal öğrenme yollarına sahip 
olmak istediğimizden dolayı şikâyet 
ediyoruz, bu yüzden burada onların 
bir parçası olma ve bilgi ve becerile-
rinizi geliştirme fırsatınız var.

KOSTANDIN



Benim adım Leja ve sosyal hizmet okuyorum. Hatırlayabildiğim kadarıyla insanlara yardım etmek 
amacıyla birçok farklı etkinliğe katılıyordum. Gençlerle bağlantılı her şeyi seviyorum ve her zaman 
daha fazlasını öğrenmeye hevesliyim. Özellikle toplumumuzun uğraştığı konularla ilgileniyorum: 
göçmenler, mülteciler, azınlıklar… Farklı STK’lar tarafından düzenlenen yaz kamplarına katıldım. 
Bugüne kadar DRPNM’de gönüllü olarak çalışıyorum; Daha önce yerel bir anaokulunda gönüllü 
olarak çalışıyordum. Küçükken hentbol antremanı yapıyordum ve binbaşıydım. Son iki yılda üç 
uluslararası Erasmus+ projesine katıldım. Konular insan hakları, kültürel zekâ ve gençlerin katılımıy-
dı. Yaygın eğitim (NFE) faaliyetlerim devam ediyor – şu anda Almanya’da okuyorum ve Almanca 
kursu alıyorum. Belirli temalar hakkında daha fazla bilgi edinmek, yeni insanlarla tanışmak ve başka 
kültürleri tanımak istediğim için tüm bu kurslara kaydolmaya karar verdim. Ayrıca, diğer insanların 
fikirlerini ve farklı görüşlerini her zaman merak etmişimdir. Kazandığım tek şey bilgi değil; insanlar-
la tanışmanın ve farklı kültürleri öğrenmenin yanı sıra birçok şey yaşadım ve Avrupa’yı dolaştım. 
Bu etkinlikleri yaptığınızda, bir insan olarak büyümenize yardımcı olabilecek farklı fikirli insanlarla 
birlikte olabilirsiniz. Değerleri (hoşgörü, dayanışma, ekip çalışması, iş birliği vb.) şekillendirmenize 
ve böylece kendinizin en iyi versiyonu olmanıza yardımcı olurlar. Benim için DRPDNM’de gönüllü 
olmak çok önemliydi çünkü orada ne okumak istediğimi anladım. Sosyal hizmeti seçtim ve bu 
doğru karardı çünkü gençlerle çalışmak beni mutlu ediyor. DRPDNM deneyimimin bir kısmı da insan 
hakları konusuyla ilk kez gerçekten tanıştığım Bulgaristan’da Erasmus+ eğitimiydi. Her zaman bizim 



için bir anlamı olduğunu öğrendim ve yaptığım seçimlerin hiçbirinden pişman değilim. Bu seçimler 
hayatımın gittiği yolu yarattı, gerçekten sevdiğim yolu! Başlangıçta belirli bir bilgiye gerçekten ihti-
yacınız olup olmadığından emin değilsiniz, ancak daha sonra bunun önemini anlıyorsunuz. Bir süre 
sonra, önceki aktivitelerin de kişiliğinizi geliştirdiğini fark edersiniz. Geçmişte edindiğim bilgileri nasıl 
kullanacağımı bilmiyordum ama NFE son derece faydalı oldu. Deneyimlerimi diğer insanlarla pay-
laşabilirim, öğretmenlerim öğrencilerin sadece kitaplardan öğrenmelerini değil, aynı zamanda farklı 
etkinliklerden de bilgi edinmelerini sever. NFE herkes için farklıdır çünkü hepimiz aynı şey hakkında 
farklı hisseder ve düşünürüz. Birine hangi formel olmayan kursu alması gerektiğini tavsiye etmem ge-
rekse, spor ve fiziksel aktiviteler derdim çünkü aktif olmak önemlidir. Ayrıca sosyal yaşam ve yaşam 
tarzı ile ilgili etkinliklere katılın. İlişkiler ve değerler hakkında bilgi edinmek iyidir ve elbette, gerçekten 
tutkulu olduğunuz bir şeye katılın. En iyi duygu, birlikte çalışmayı sevdiğiniz bir şey hakkındaki bilgiyi 
derinleştirdiğiniz zamandır. NFE sizin seçtiğiniz bir şeydir. Zorunlu değil, sadece sizin isteğiniz ve men-
faatinizdir. Katılmak ve yapmak için her fırsatı yakalayın. Bazen konfor alanından çıkmak zordur 
ancak dışarı çıkmadan dış dünyanın sizin için hazırladığını deneyimleyemezsiniz. NFE ile bilgiden çok 
daha fazlasını kazanırsınız. Şu anda dikkat etmediğiniz çok şey var ama bir gün o bilgiye ihtiyacınız 
olacak. Sizleri bekleyen çok fazla olasılık ve fırsat var ve hepsinde yer aldığım için minnettarım. Ha-
yatta ne istediğine karar vermek sana kalmış ama asla unutma: Yaşadığımız sürece, her zaman 
öğreniyoruz. Öğrenme süreçlerinden kaçamazsınız ancak her zaman şansı yakalayabilir ve onu en 
iyi şekilde değerlendirmeye çalışabilirsiniz. 

LEJA



Lindita Rexhepi Kumanovo’dan geliyor ve şu anda Lüksem-
burg’da yaşıyor. Şu anda serbest eğitmen ve danışman 
olarak çalışıyor. Geçmişi öncelikle STK geliştirme, uluslar-
arası kuruluşlar üzerinde çalışmakta ve ayrıca barış inşası 
ve kadın alanında yüksek lisans yapmıştır. Lindita, liseye 
başladığında 14 yaşındayken NFE faaliyetlerine katıldı. 
Konunun ağırlıklı olarak Kuzey Makedonya’da barış inşası 
olduğu yerel çalıştaylardan ulusal eğitimlere kadar birçok 
etkinliğe katıldı. Daha sonra Avrupa proje ve faaliyetlerinde 
bulundu. Daha sonra eğitimlere ve değişimlere katılarak 
tutkusu artar, bu nedenle projeler yazmaya, koordine etm-
eye ve diğer gençlere barış fırsatları sunmaya başladı. Yaz 
tatillerinde kendisini meşgul ettiği, öğrendiği ve yeni ark-
adaşlar edindiği ve bu etkinliklerin bir parçası olma isteği 
giderek arttığı için atölye çalışmalarına ve diğer NFE etkin-
liklerine katılmayı seçti. Bu faaliyetler, öğrenimi boyunca 
sürdürdüğü ve kariyerinin bir parçası olmaya devam ettiği 
bir şeydi. Bilgi edindiği bir şeydi, ama aynı zamanda dünyayı 
ve etrafındaki çevreyi nasıl gördüğüne dair bakış açısını 
genişlettiğini de düşünüyor. Ayrıca çok kültürlü bir ortam-
da nasıl çalışılacağı konusundaki becerilerini, kültürlerarası 
anlayışını genişletti ve kimliğini şekillendirmesine yardımcı 
oldu. NFE, Lindita’yı kariyer seçimi ve lisans derecesi ile 
daha büyük bir ölçekte etkiledi, yaptığı iş türleri ile onu et-



kiledi. Kültürlerarası Diyalog Merkezi ile çalışmak ona başka bir yerde 
elde edemeyeceği pek çok yetki ve beceri kazandırdı. Deneme, 
başarısız olma veya başarılı olma ve bu başarının üzerine inşa etme 
şansına sahip olduğu için kendini şanslı hissediyor. NFE faaliyetlerine 
katılmasaydı şu an olduğu kişi olmayacağını düşünüyor. NFL’de-
ki ilerlemeyi takdir etmeye gelince, Lindita öğretmenlerden veya 
diğer topluluk üyelerinden alması gerektiği kadar ilgi görmediğini 
düşünüyor ancak işverenleri NFE’yi gördüğü ve değer verdiği için 
yeterince şanslıydı ancak bu uluslararası bir bağlam. Kuzey Maked-
onya’da NFE’nin çok fazla tanınmadığını ve farkındalık seviyesinin 
hala düşük olduğunu düşünüyor. Değerlendirme açısından, gençlik 
merkezimiz MultiККККК’deki NFE atölye çalışmalarına ve oturumları-
na katılan lise öğrencilerinin sınıflara daha açık ve daha aktif olduk-
ları konusunda öğretmenlerden bazı geri bildirimler aldı. Lindita, her 
gencin alabilecekleri herhangi bir NFE’ye katılmasını öneriyor an-
cak Avrupa projelerinin ve Avrupalı müstakbellerin önemini vurgu-
luyor çünkü bu onun kişisel stereotiplerine ve önyargılarına meydan 
okunduğu, farklı kültürleri öğrendiği veya bir Avrupa ülkesine tek 
başına seyahat ettiği ilk deneyimi. Ayrıca gençlere tavsiyesi var, NFL 
ile olmak istediğiniz yere varacağınızı, bunun bir yolculuk olduğunu 
ve bundan ne kadar kazanacağınızın size bağlı olduğunu, belirli 
bir sınırın olmadığını, böylece potansiyelinizi keşfedebileceğinizi ve 
yolculuğunuzu geliştirebileceğinizi söylüyor.

LINDITA



Ben Sardunya Cagliari’den Marco Meloni. Kısacası ben bir araştırmacıyım ve 
birçok konuyu ve bilgiyi merak ediyorum. Şu anda, ben bir Ph.D. Madrid ve 

Londra’da saha çalışması faaliyetleri ile Coimbra Üniversitesi (Portekiz) 
ile ilişkili Sosyal Araştırmalar Merkezi’nde (CES) XXI Yüzyılda Demokrasi 
adayı. Araştırma ilgim halkın katılımı ve Parti içi demokrasi üzerine oda-
klanmaktadır. 2015 yılında Cagliari Üniversitesi’nden Yönetim ve Küresel 
Politika alanında Yüksek Lisans derecesi ile mezun oldum. Mesleki kariyer-
im boyunca, Erasmus+, Youth in Action, Leonardo ve Europe for Citizens 
programları çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen çeşitli 
projelerde ve çoğunlukla eğitim ve demokrasi, katılım ve kapsayıcılık 
için oyunlaştırma. 16 yaşımdan beri hem insani hem de mesleki eğitim 
yolum büyük ölçüde yaygın eğitim deneyimleriyle beslendi. Rusya’da 
2006’daki ilk gençlik değişiminden (Moskova yakınlarında Pavlovsky 
Posad) hiç durmadım: eğitim kursları, ortak oluşturma faaliyetleri, Leon-
ardo projeleri, birçok yerel etkinlik ve diğerleri izledi. Bu deneyimlerin 
en kısasından en zoruna kadar her biri benim için bir öğrenme toplu-
luğu ve yıllar içinde bir aile haline gelen TDM 2000 Derneği tarafından 
desteklendi. Bunların arasında, 2014 yılında Arjantin’in Rosario kentin-
de Avrupa Gönüllü Hizmetimi (Avrupa Dayanışma Birlikleri’nin öncüsü) 
gerçekleştirdim. Bu projelerin ve girişimlerin her biri benim için önemli-
ydi, ancak bu sonuncusu kesinlikle hayatımı değiştirdi. Bu bir klişe gibi 
gelebilir, ama kesinlikle doğru. Orada araştırma ilgi alanlarımı keşfet-
tim ve belirli konulara olan tutkumun arttığını gördüm, bu da beni ak-
ademik kariyerime (yüksek lisans) başlamam ve onları ileriye taşımam 



için cesaretlendirdi. Muhtemelen bu, formel olmayan 
eğitimin benim için oynadığı rol hakkında bir fikir ver-
meye yeterli olacaktır. Bununla birlikte, edinilen ve 
geliştirilen uzmanlık, bilgi(ler) ve çapraz (veya yu-
muşak) beceriler, CV’min içerdiğini veya tek bir anın 
hikayesini aşıyor. Tüm bunlar, yıllar boyunca durum-
lar ve seçimlerle yüzleşmeme, diğerleriyle etkileşime 
girmeme, kendimi nasıl sunacağımı bilmeme, işte per-

formans göstermeme ve- ned-
en bilmiyorum - herhangi biriyle 
bir bira veya kahvenin önünde 
nasıl davranacağımı bilmeme 
yardımcı oldu. Bu eğitim sek-
törüyle ilgili daha derin resmi tanıma hala ihtiyaç duyulmasına rağmen, 
çeşitli yaygın eğitim deneyimlerim işimde önemli bir rol oynadı ve gelece-
kte de oynayacağından eminim. Bir iş görüşmesinde bahsedilmeseler 
bile, seçim süreçlerinde ve özellikle ekipte iş faaliyetleri sırasında genel-
likle son derece faydalıdırlar. Herkes için hararetli önerim, hayatın farklı 
evrelerinde yaygın eğitim faaliyetlerine mümkün olduğu kadar katıl-
manızdır. Zamanınızı bir veya daha fazla uzun vadeli projeye ayıralım ve 
kısa projelerde sürekli ve gayretli olmaya çalışalım. Yaygın eğitim asla 
bitmez, genç kalın.

MARCO



Benim adım Mateja ve ben dünyayı çok seven genç bir kadınım. İlgimi çekmeyen 
hiçbir şey yok- yemek yapmaktan, müzikten, resim yapmaktan ve hatta bu geze-

genin saklı köşelerini keşfetmekten zevk alırım. Bir aile şirketinde çalışıyorum ve buna 
paralel olarak psikoterapi eğitimimin ikinci yılına yeni başladım. Şu 
anda hayatın daha iyi olamayacağını itiraf etmeliyim ve insan doğasını 
öğrendiğimizde, birey olarak kendimizi de öğrendiğimize inanıyorum. 
Bu hiç bitmeyen içgörüler bana her zaman sonuna kadar öğrenmemiz 
ve kendimizi keşfetmemiz gerektiğini hatırlatıyor, aksi takdirde gerçek 
güzelliğimizin farkına asla yakın olmayacağız. Ben pek çok ilgi alanı 
olan bir kadınım ama tüm bunları denemek için kendimi birçok kez 
konfor alanından dışarı atmak ve daha fazlası olup olmadığını görmek 
için “köşenin arkasına bakmak” zorunda kaldım. Okula gitmek, bura-
da Slovenya’da üniversiteye gitmek (ücretsiz) gibi temel bilgiler herkese verilir, ancak 
daha fazlasını ve daha iyi olmak istiyorsanız, meseleleri kendi elinize almalısınız. Okula 
başladığımda birçok şeye şaşırdım. Bir anda okulun sunduğu farklı etkinliklerin bir parçası 
oldum: Çocuklar için bir koro, ek İngilizce dersleri, güzel sanatlar… Her geçen yıl daha 
da sıkıldım ve memnuniyetsizliğimi gizleyemedim. Okul etkinliklerini tek seçenek olarak 
kabul etmek benim için mümkün değildi. Şimdi sabırsızlığımı ve her şeyi aynı anda nasıl 
yapmak istediğimi düşündüğümde, aileme barışçıl ve ciddi rehberlikleri için sonsuza 
kadar minnettar olacağım. O zaman bir ilgi bulmama ve bitirene kadar bağlı kal-
mama yardımcı oldular. Onlar olmasaydı, yapmaya karar verdiğim herhangi bir şeye 
başlayıp bitirmek için yeterince inatçı olmayı öğrenebilecek miydim bilmiyorum. Bu 
sayede yaygın eğitime (NFE) katılma fırsatını yakaladım. Dans etmeyi öğrendim, çeşitli 
spor derslerine, piyano ve gitar derslerine katılmaktan keyif aldım. Geçen yıl çeşitli 
Erasmus+ projelerinde yer aldım ve öğrenme yolum beni salsaya yönlendirdiği için 
dans ayakkabılarımı da geri giydim. Son iki yılda, çevre koruma, göçmenler, mülteciler, 
kültürel mirasın korunmasının önemi gibi farklı alanlarda öğrenmek ve yardım etmek 
istediğim için kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda gönüllülük yapmaya başladım. Bir in-

san olarak kim olduğumu ve bu dünyanın neresine ait olduğumu keşfetmek için büyük bir içsel dürtüm vardı. Zaman 
içinde kendimi bulmaya çalışırken NFE ve insana neler sunabileceği hakkında çok şey öğrendim. Örgün eğitimin size 
vermediği şeyleri öğreniyorsunuz. Öğrenme daha etkilidir ve NFE ayrıca insanın sosyal bir varlık olduğuna işaret eder. 

NFE hakkında vurgulayacağım bir şey daha var. Bunu çok önemli buluyorum! Kafanla düşünmek zorundasın. 
NFE ile daha fazlasını öğrenebilir, aksi takdirde yapamayacağınız yeterlilikleri geliştirebilirsiniz. Başıma gelen ve 
yapmaya karar verdiğim her şeyin beni bugün bulunduğum yere, kim olduğumu ve kim olmak istediğimi keşfet-
meye götürdüğünü söylemeliyim. NFE bana dünyayı farklı bir şekilde “tatmak” için bir fırsat verdi. Sahip olduğum 
tüm deneyim, neye odaklanmak istediğime karar vermeme yardımcı oluyor ve tamamen şans eseri psikotera-
piyi keşfettim. İlk başta hakkında hiçbir şey bilmediğim ilginç ve gizemli bir alandı ama zamanla daha çok aşık 
oldum. Mesleki yolumu seçerken NFE önemli bir rol oynadı ama ben onun mucizelerini ve önemini çok önceden 
keşfettim. NFE derslerini kendim için yaptığımı düşünsem bile, bunun bana örgün eğitimin vermediği bir beceri 
temeli kazandırdığını kabul ediyorum. NFE’de edindiğim bilgi, gittiğim her yerde bana yardımcı oluyor. Bana 

okulda avans verdi, çünkü öğrenmemiz gereken sıkıcı bilgileri daha ilginç bir şekilde gördüm. Müzik, dans ve spor, 
problemlerle daha hızlı ve daha etkili bir şekilde yüzleşmek ve çözmek için yaratıcı yollar bulmama yardımcı oldu. 
Birçok sosyal beceri kazanmama yardımcı olduğunu unutmamalıyım. Ayrıca, farklı tipte insanlarla iletişim halind-
eyken sabırlı olmayı ve eleştirileri, farklı fikirleri ve önerileri kabul etmeyi öğrenirsiniz. Temel olarak, her şeyi dikkate 

almak. Artık üniversitedeyim, NFE günlerimin bittiği anlamına gelmiyor. Tam tersi. Bence NFE 
asla bitmez, ömür boyu sürer. Bulduğum her fırsatta alıyorum. Elbette özgeçmişimde de iyi 
görünüyor ve tüm NFE kurslarımın ve derslerimin daha iyi bir iş bulmama yardımcı olacağına 
inanıyorum. Ama hayatı ve güzelliğini keşfetmek benim asıl amacım ve umarım uzun süre 
öncelikli hedefim olarak kalır. Çevre koruma gibi konular derinlemesine keşfetmek için hala 
listemde ama şimdi tüm odağımı insan ilişkilerine vermek istediğimi hissediyorum. NFE, verileri 
öğrenmekten daha fazlasıdır. Performansınızı eğitir, başkalarıyla işbirliği yapar ve başka türlü 
asla keşfedemeyeceğiniz yeni ufuklar tanırsınız. Kendinizi bir insan olarak bulmanıza ve ha-
yatınızı dolduracak şeyleri seçmenize yardımcı olur. Bir kişinin başkalarına verebileceği en iyi 
tavsiye, hareket halinde olmak ve kendinizi her zaman konfor alanının dışına itmektir. Zor ve 
korkutucu olduğunu biliyorum ama güvensizliklerinizin ötesine geçtiğinizde tek gerçek engelin 
kendiniz olduğunu görüyorsunuz. Bu nedenle, kendinizi kucaklayın ve günü yakalayın.



san olarak kim olduğumu ve bu dünyanın neresine ait olduğumu keşfetmek için büyük bir içsel dürtüm vardı. Zaman 
içinde kendimi bulmaya çalışırken NFE ve insana neler sunabileceği hakkında çok şey öğrendim. Örgün eğitimin size 
vermediği şeyleri öğreniyorsunuz. Öğrenme daha etkilidir ve NFE ayrıca insanın sosyal bir varlık olduğuna işaret eder. 

NFE hakkında vurgulayacağım bir şey daha var. Bunu çok önemli buluyorum! Kafanla düşünmek zorundasın. 
NFE ile daha fazlasını öğrenebilir, aksi takdirde yapamayacağınız yeterlilikleri geliştirebilirsiniz. Başıma gelen ve 
yapmaya karar verdiğim her şeyin beni bugün bulunduğum yere, kim olduğumu ve kim olmak istediğimi keşfet-
meye götürdüğünü söylemeliyim. NFE bana dünyayı farklı bir şekilde “tatmak” için bir fırsat verdi. Sahip olduğum 
tüm deneyim, neye odaklanmak istediğime karar vermeme yardımcı oluyor ve tamamen şans eseri psikotera-
piyi keşfettim. İlk başta hakkında hiçbir şey bilmediğim ilginç ve gizemli bir alandı ama zamanla daha çok aşık 
oldum. Mesleki yolumu seçerken NFE önemli bir rol oynadı ama ben onun mucizelerini ve önemini çok önceden 
keşfettim. NFE derslerini kendim için yaptığımı düşünsem bile, bunun bana örgün eğitimin vermediği bir beceri 
temeli kazandırdığını kabul ediyorum. NFE’de edindiğim bilgi, gittiğim her yerde bana yardımcı oluyor. Bana 

okulda avans verdi, çünkü öğrenmemiz gereken sıkıcı bilgileri daha ilginç bir şekilde gördüm. Müzik, dans ve spor, 
problemlerle daha hızlı ve daha etkili bir şekilde yüzleşmek ve çözmek için yaratıcı yollar bulmama yardımcı oldu. 
Birçok sosyal beceri kazanmama yardımcı olduğunu unutmamalıyım. Ayrıca, farklı tipte insanlarla iletişim halind-
eyken sabırlı olmayı ve eleştirileri, farklı fikirleri ve önerileri kabul etmeyi öğrenirsiniz. Temel olarak, her şeyi dikkate 

almak. Artık üniversitedeyim, NFE günlerimin bittiği anlamına gelmiyor. Tam tersi. Bence NFE 
asla bitmez, ömür boyu sürer. Bulduğum her fırsatta alıyorum. Elbette özgeçmişimde de iyi 
görünüyor ve tüm NFE kurslarımın ve derslerimin daha iyi bir iş bulmama yardımcı olacağına 
inanıyorum. Ama hayatı ve güzelliğini keşfetmek benim asıl amacım ve umarım uzun süre 
öncelikli hedefim olarak kalır. Çevre koruma gibi konular derinlemesine keşfetmek için hala 
listemde ama şimdi tüm odağımı insan ilişkilerine vermek istediğimi hissediyorum. NFE, verileri 
öğrenmekten daha fazlasıdır. Performansınızı eğitir, başkalarıyla işbirliği yapar ve başka türlü 
asla keşfedemeyeceğiniz yeni ufuklar tanırsınız. Kendinizi bir insan olarak bulmanıza ve ha-
yatınızı dolduracak şeyleri seçmenize yardımcı olur. Bir kişinin başkalarına verebileceği en iyi 
tavsiye, hareket halinde olmak ve kendinizi her zaman konfor alanının dışına itmektir. Zor ve 
korkutucu olduğunu biliyorum ama güvensizliklerinizin ötesine geçtiğinizde tek gerçek engelin 
kendiniz olduğunu görüyorsunuz. Bu nedenle, kendinizi kucaklayın ve günü yakalayın.

MATEJA



Milena, AB programı European Solidarity Corps kapsamında Malaga’da bir gönüllü projeye katılıyor ve 
onun hikayesini, deneyimini paylaşıyoruz. 
“Düşüncelerinizi ve arzularınızı sosyal açıdan faydalı faaliyetlere odakladığınızda ve bunlara daha geniş 
bir düzeyde hareket etme ihtiyacını eklediğinizde, ESC (European Solidarity Corps) programlarında 
gönüllü olma fırsatınız var. Yukarıda belirtilen isteğe ek olarak, Avrupa ülkelerinden birinde bulunan pro-
jeden sorumlu kuruluşa gönüllü hazırlayan, gönderen ve gönüllüleri bırakan iyi, yerel bir organizasyona 
ihtiyaç vardır ve böyle bir organizasyon sayesinde, kendimi buldum.
 Bir reklam gibi geliyor, çünkü öyle ama dünyanın herhangi bir yerinde olduğu 
gibi, bu egzotik şehrin eğitimi genişletme misyonunda yer almaya istekli insan-
lara ihtiyacı var. Daha doğrusu projenin adı “Entegrasyonun teşvik edilmesi ve 
Engelleri aşmak” ve gönüllü olarak rolüm, özellikle İngilizce derslerinde öğret-
menlere yardım ederek ve birlikte çalışarak gerçekleştirildiği okulda çalışarak 
gerçekleştirilir. 12 yaşına kadar çocuklara öğretebilmek büyük bir zorluk ama 
aynı zamanda tarifsiz bir zevktir ancak, birkaç kelimeyle anlatmaya çalışacağım 
çünkü her katkıdan sonra, birinin ilerlemesi için o değer duygusu, yani bu proj-
eye katılmanın size verebileceği hissi kalır ve bu, maaşın en güzel şeklidir. Eğitimin 
öneminin ve onu aktaranların rolünün farkında olsam da sınıfın diğer tarafında 
yani sandalyenin arkasında harcanan emeğin tam olarak farkında değildim. Bil-
gi ile doğuştan bu bilgiyi hak eden ve bu bilgiye ihtiyaç duyan çocuk arasındaki 
tek bağın siz olduğunuzun farkına vardığınız an, bir sorumluluk duygusu ve bunu 
ona aktarmak için büyük bir motivasyon yaratır çünkü, o ders için sağlanan ma-
teryali ona açıklama fırsatını kaçırırsanız, öğrenciye alternatif bir öğrenme yolu 
sağlanacağını kim garanti eder? Bu işi yapmayı hiç planlamadığım için, ancak insan haklarının gelişimi-
ni doğrudan etkileme arzusuyla hareket ettiğim için, bana eğitim yoluyla bunu yapma fırsatı verildiğin-
den, en gençlerin işime katılmasından ve ben oldukça mutluyum. İnsan haklarına saygılı bir toplum inşa 
etmenin ilk aşamalarına katkıda bulunabilir. Böyle güzel bir duygu bile, bir çocuk ona öğrettiklerinizi 



ustalaştırdığında ve onun hayatında faydalı olacağını bildiğinizde duyduğunuz zevkle eşleşemez. 
Bu işle uğraşanlar için bu duygu muhtemelen iyi bilinir ve benim için tamamen yeni ve şaşırtıcı dere-
cede hoş bir şey. Dünya toplumunun tüm önemli anlaşmalara varmada ve gerçekleştirmede kul-
landığı dil öğretimine nasıl katılacağınızı bilmeniz de cesaret vericidir, bu nedenle gelecek nesillerin 
bu konuda hazır olması beklenmektedir. Bu şekilde dil engelleri gerçekten aşılır ve her şeyden önce 
çocuklar yabancılarla iletişimde farklılıklarla karşılaşır ve halkların bağlantısı fikrini kabul eder. Aksine, 
bu projenin güzelliği burada bitmiyor. Bu etkinliklere ek olarak, projede beni ağırlayan, çocuklar ve 

yaşlılar için eğlence etkinlikleri düzenlemekten sorumlu olan organizasyonun etkinlikleri-
nin hazırlanmasına katılma fırsatı buldum. Yine toplumdaki savunmasız grupların onuru-
na yaratıcılığı ifade etme fırsatı bulduğum görevlerdeydim. Tüm bu etkinlikler sayesinde, 
öğrencilerle iletişimde en iyi şekilde elde edilen İspanyolcanızı bilgi alışverişi sırasında ka-
demeli olarak geliştirirsiniz ve bu proje aynı zamanda ücretsiz bir çevrimiçi kurs sunar. En 
hızlı dünya dili, Endülüs’ün bu bölümünde ayrıca daha hızlıdır, bu nedenle proje tama-
mlandıktan sonra ileri düzeyde bir İspanyolca bekleyebilirsiniz. Ortam dil öğrenmek için 
motive edici, çünkü ülkenin bu bölgesinin sakinleri iyi bir İngilizce bilgisi ile övünemezler, bu 
yüzden büyük bir avantaj gördüğümü uyarlamak bize kalmış. Buna ek olarak, çevre son 
derece iyi korunmuş ve yaşam kalitesi en iyi denizden gelen temiz hava, temiz kumsallar 
ve çok sayıda yeşil alan ile tanımlanıyor, bu yüzden bu şehirde eğlenceden kaçma şansı 
çok az. Malaga’daki ESC projelerinin yüksek temsili ve gönüllülerin iyi bağlantıları bir başka 
avantaj ve çevredeki yerleri ziyaret etmek için birçok fırsat var. Tabii ki, proje sırasında ne-
yin geçeceği sorusu ortaya çıkıyor ancak ESC programlarının tüm temel ihtiyaçlara saygı 
duyarak, yaşam maliyetini karşılayan Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmesi ned-

eniyle bu endişe ortadan kaldırıldı. Oldukça iyi bir şekilde yaşayabileceğiniz konaklama masrafları 
ve aylık ödenek dahildir. Bu gibi durumlarda iş zor gelmiyor gibi mi? Bu doğru ve bu projenin getirdiği 
sayısız fayda buna tanıklık edebilir. “

MILENA



“Merhaba insanlar”, İspanya’da o küçük Tarragona kasabasında bir kültür gecesi 
akşamında 26 ulustan insanlara kendimi tanıtmak için kullandığım kelimeler bunlar. 
Bu sözlerle size kendimi tanıtıyorum. Benim adım Miloš, 24 yaşındayım ve bu türden ilk 
deneyimim. Bu ve benzeri projelerde yer almak en büyük dileğimdi. Uzun zamandır 
içinde bulunduğum bir spor olan spor gönüllülüğü artık bir gerçeklik haline geldi ve 
şimdi diğer taraftan da katılıyorum.

Varışın kendisi, coşku, yol-
culuk kolayca tarif edile-
mez. En önemli şey, ADP-
Zid’den insanlardan ve 
İspanya’ya geldiğimde 
büyük insanlardan ve As-
sociation Mundus ekibin-
den insanlardan büyük 
destek aldığımı bilmek. 
Farklı kültürlerden, milletle-
rden, dinlerden ve görüşle-
rden yaklaşık 100 kişiyle 
sosyalleşmek, bu gezeg-
endeki her erkek için dile-
diğim bir şey.
Şahsen, İspanyolca dilini 
gerçekten seviyorum ve 
projedeki ilk olumlu sürpriz 



bana Venezüella’dan bir oda arkadaşım olduğunu söylediklerinde oldu, diyor-
lar ki- sadece İspanyolca konuşuyor. Ardından birbirinizi tanıma günleri ve bu tür 
projelerdeki mükemmel etkinliklerden biri olan daha önce bahsedilen kültürel 
akşam gelir. 26 ülkeden dans, şarkılar, oyunlar, içecekler, yemekler, unutulmaz. 
Ardından maçların başlamasına 7 gün kala yoğun, ilginç ve faydalı bir antren-
man başladı. Bu eğitim sırasında farklı insanlarla, ülkelerle, geleneklerle tanış-
mak, fikirlerin buluşması ve kesişmesi, ekip çalışması insan olarak beni değiştiren, 
birçok düşüncemi etkileyen şeyler.
Ve sonra oyunlar ve taşıdıkları her şey, bir yanda sorumluluk ve iş, diğer yan-
da zevk ve hayallerin gerçekleşmesi. Hepsi birlikte. Sporcuları tanımak, destek 
olmak, sosyalleşmek ve tüm bunlar çok iyi ta ki 100 gönüllümüz kompleksten 
ayrılıp sahilde unutulmaz bir kamp yapana kadar. Kamptan ayrılırken yine yeni 
bir deneyim, yine keyif ve hatta hüzün var.
Zaman geçtikçe, insanlar daha da bağlanıyor, temaslar kuruluyor, hatta ba-
zıları belki bir ömür boyu kuruyor bu bağı. Duygular hâkim, böyle harika bir pro-
jeye katıldığımız için mutluluk var, bir önceki ay hayatı paylaştığımız insanlarla 
ayrıldığımız için üzüntü de var.
Ve son olarak, yeni arkadaşlarla, yeni bilgilerle, yeni fikirlerle, fırsat için sonsuza 
dek minnettar olacak yeni bir insan olarak ülkemize dönüş. Şimdi her zamankin-
den daha fazla kendim üzerinde çalışmaya, katılmaya ve benzer projelere baş-
vurmaya devam ediyorum çünkü olanaklar sonsuz ve bunu her gence içtenlikle 
tavsiye ediyorum. Keyfini çıkarın, seyahat edin, hayallerinizi gerçekleştirin, onları 
yaşayın!”

MILOS



Milosh Ristovski, Kuzey Makedonya’nın Kumanovo şehrinden, 
Belçika’nın Brüksel şehrinde yaşamakta ve Genç Avrupalı Fed-
eralistlerin Genel Sekreteri olarak çalışmakta ve burada Avrupa 
Birliği’nin daha büyük entegrasyonu için günlük savunuculuk ve 
projeler yapmaktadır. Milosh daha önce Kültürlerarası Diyalog 
Merkezi’nin yönetici direktörüydü. Milosh, 15 yaşından itibaren NFE 
faaliyetlerinde yer aldı ve çeşitli faaliyetlere katıldı: yerel çalıştaylar-
dan uluslararası faaliyetlere, küresel faaliyetlere kadar. Ayrıca NFE 
araçlarını kullanarak eğitmen/kolaylaştırıcı olarak görev almıştır. Mi-
losh, NFE faaliyetlerine katılmaya başladığında, lise onun için ye-
terince teklif vermiyordu ve CID, yeni insanlarla tanışmak, İngilizce 
pratiği yapmak, uluslararası seminerler, yurtdışına seyahat etmek 
ve en önemlisi-ilginç aktiviteler vaat ediyordu. Milosh şehri için iyi 
bir şey yapabilirdi. Milosh, yumuşak beceriler, iletişim becerileri, etkili 
çatışma çözme becerileri, her gün kullandığı 5-25 yaş arası ekipler-
in yöneticilik deneyimi, iletişim ve iletişim üzerine kurslar aracılığıy-
la kazandığı yetkinlikler gibi bilgi, beceri ve tutumları geliştirdiğine 

inanmaktadır. Çatışma yönetimi burada öne çıkıyor. Milosh, yerel ve ulusal etkinliklerin, özellikle de 
CID Academy’nin geleceğin liderleri için yıllık programı gibi uzun vadeli projelerin ve kendisine uzun 
bir öğrenme süreci sağlayan MultiККККК gençlik merkezindeki atölye çalışmalarının, pratiğin mevcut 
yoluna kitlesel olarak gitmesine yardımcı olduğunu düşünüyor. Bu etkinliklerden edindiği becerilerin, 
iş alanında her gün kullandığı beceriler olduğunu söylüyor. Milosh, birinin yaygın eğitiminin tanın-
masının zor olduğunu kabul ediyor, özellikle tek sayfalık bir özgeçmiş hazırlamanız gerektiğinde, 100 
saatten fazla NFE etkinliği yaptınız ancak bunları özgeçmişinize koyamazsınız çünkü resmi bir tanıma 
yok. 
Belçika’da işler Kuzey Makedonya’dakinden biraz farklıdır, örneğin belirli bir işe başvururken üniver-



site diploması, eşdeğer eğitim veya iş deneyimi şartı 
vardır. Bu şekilde yaygın eğitim yoluyla kazanılan 
beceriler ifade edilebilmektedir ki bu Kuzey Maked-
onya’da görülmeyen bir şeydir. Milosh, Uluslararası 
seminerlerin harika olduğunu düşünüyor, ancak en 
çok öğrendiğiniz yer orası olduğu için yerel ve ulusal 
düzeyde gerçekleşen atölye çalışmaları bir zorunlu-
luktur. Milosh, yaygın eğitimin faydalı olduğuna, bil-
giniz üzerinde beceri ve tutum geliştirdiğine güçlü 
bir şekilde inanıyor, ancak örgün eğitimin yerini al-
madığını, bunun yerine paralel gitmesi gerektiğini 
düşünüyor. Bilgisine gerçekten yatırım yapmak istey-
en bir kişi her iki süreçten de geçmelidir. Milosh’un en 
başarılı hikayelerinden biri, ilki Kumanovo’da ve daha geniş bir bölgede olmak üzere MultiККККК 

gençlik merkezinin kurulmasıydı. Bu yıl gençlik merkez-
inin 10. yılı. MultiККККК’dan en sevdiği anlar, bitmiş bir 
projenin ardından, proje sonuçlarını yerel halka sun-
duğu zamandı.

MILOSH



Benim adım Nora ve Bulgaristan, Sofya 
doğumluyum,26 yaşındayım. Gündü-
zleri grafik tasarımcıyım, geceleri video 
oyunu yayıncısıyım, yıl boyunca ise ko-
bay annesiyim. Yıllar önce, çoğunluk-
la İngilizce pratiği ile ilgili yaygın eğitim 
faaliyetlerine katılmışken, en son deney-
imim, 2020’nin başında, Avrupa’nın her 
yerinden katılımcıların nasıl gençlik gru-
bu lideri olunacağını öğrendiği Leton-
ya gezisi oldu Center Marta’nın yeni bir 
metodolojisine dayanmaktadır. Kısmen 
kendim hakkında daha fazla bilgi ed-
inme arzusu ve çevremdeki gençlere 
kendilerini daha genç yaşta keşfetmel-
eri için daha iyi bir şans verme konusun-
daki daha derin bir özlem nedeniyle The 
Future Now aracılığıyla eğitim programı-
na katılmaya karar verdim. Eğitimle ilg-
ili belirli konularda yeterli miktarda bilgi 
edindiğimi hissetsem de beklenmedik 
bir sonuç, artan güven oldu. Genelde 
fikirlerimi bir sohbete sokan biri değilim, 



ancak son zamanlarda, eşitlik, 
zihinsel sağlık, cinsel eğitim ve 
benzeri gibi güçlü hissettiğim 
konularda sesimin duyulmasını 
istediğimde nadiren bocalıyo-
rum. Beklenmedik bir başka 
sonuç da bu yolculuk sırasında 
filizlenen muhteşem bir dostluk 
oldu. Günümüzde yaygın eğitim 
benim için kesin bir zorunluluk. 
Bireyi kişisel düzeyde meşgul et-
mek, zorunlu uyumluluk yerine 
doğal büyüme için bir alandır. 

NORA



Mesleki yolum ve eğitimim, başta sivil çatışmalardan veya siyasi ideolojilerden kaynak-
lananlar olmak üzere, çatışmaların dönüştürülmesine adanmıştır. Sonuç olarak, en güçlü 
niteliklerimden biri, kaynakları, aktörleri ve yapıları dahil olmak üzere çatışmaların haritasını 
çıkarmaktır. Ayrıca 2014 yılından bu yana Paraguay, Afganistan, Pakistan, Ekvador, Kolom-
biya, El Salvador ve Haiti dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen çoklu seçim 
süreçlerinde OAS (Amerikan Devletleri Örgütü) ve Avrupa Birliği ile çalışma fırsatım oldu. 
Bu da beni uluslararası kuruluşlar olarak farklı kültürlerin özel-
liklerine maruz bıraktı. Kendi oy hakkının ve bu oyu kullanma 
yeteneğinin demokratik ülkelerde sahip olduğumuz temel 
haklardan biri olmasına rağmen, sağlam toplumlar inşa 
etmek için güçlü demokratik yönetişimin gerekli olduğuna 
inanıyorum. Son yıllarda (2017) aktif çatışma ve mayın tar-
laları ile ilgili konulara odaklandım ve şu anda Ukrayna’da 
Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı (AGİT) ile Özel Gözlemci 
olarak iki yıllık bir görevdeyim. Bu rolde, en önemli işlevlerim-
den biri, günlük karar verme süreci için önemli bilgileri hem 
dikey hem de yatay olarak net bir şekilde iletebilmektir. Bu 
amaçla, yerel görüşmeler ve görsel gözlem yoluyla bilgi 
topluyorum ve insan hakları, temel özgürlükler ve etnik gru-
plar arası ilişkilerin izlenmesine ilişkin AGİT yönergelerini izley-
erek belirli olaylara müdahale alanındaki güvenlik durumu 
hakkında aylık raporlar hazırlıyorum. Çalışmanın bir parçası olarak, yerel ve bölgesel otori-
teler, azınlık ve dini grupların temsilcileri, sivil toplum ve yerel nüfus ile yapıcı bir ilişki geliştir-
meli ve sürdürmeliyim. Uluslararası İlişkiler (Cagliari Üniversitesi, 2008-2011) ve Barış Bilimleri 
“Uluslararası İş birliği ve Çatışma Arabuluculuğu” (Pisa Üniversitesi 2012-2014) alanında 
yüksek lisans derecesine sahibim. -çatışma alanı, proje döngüsü, jeopolitik, antropoloji ve 



cinsiyet ve diğerleri arasında uluslararası iş birliği hukuku.) Ayrıca düşman-
ca ortamlarda, sivil nüfusun kriz yönetimi konusunda uzmanlık eğitimi al-
dım ve seçim gözlemi kurslarına katıldım. Ayrıca, çatışmaları, göçü ve iç 
hareketleri ve dinler arası diyaloğu dönüştürmek için yaratıcı yöntemler 
kullanarak kültürlerarası diyaloğun yaratılması ve teşvik edilmesiyle ilgili 
konularda azınlık grupları ve gençlerle çalışma fırsatım oldu.
 Katıldığım kurslar:
К AB Gençlik Hareketi Eğitimi “Vatandaşlık- Avrupa’da Yeni 
Fikirler”. Kiev, Ukrayna (2014) 
К Euromed Gençlik Programı “Kültivar: Kültürlerarası Diyalog 
için Avrupa-Akdeniz Oyunları”. Amman, Ürdün (2013)
 К AB Gençlik Eğitimi Uygulamada: “Ortak Bir Gelecek için 
Gençlik- Çatışma Dönüşümünde Yaratıcılık”. Priştine, Koso-
va (2012)
 К AB Gençliği Eylemde “Göç ve Hareketlilik” Eğitimi. Ure-
ki, Gürcistan (2011) К AB Gençlik Hareketi Eğitimi “Gençlik 
çalışmalarında dinler arası diyalog”. Riga, Letonya (2010). 
Yaygın eğitim, örgün eğitimin sağladığı müfredatın dışın-
da gerçekleşen eğitim türüdür. Yaygın öğrenme faali-
yetleri, kişisel ve profesyonel gelişimim için temel olmuştur 
ve çalışmamı gerçekleştirirken farklı aktörlerle olan ilişkim 
nedeniyle, herkesin kendi müfredat gelişimi yolunda, yaygın olana eşlik 
etmesinin esas olduğuna inanıyorum.

PAOLO



Merhaba, ben Raya, 26 yaşındayım ve gençlik sektöründe 
çalışıyorum. Eğitimimi bitirdiğimden beri STK’larda çalışıyorum, 
ondan önce hayatımın yolu olarak hiç hayal etmemiş olsam 
da- işletme, girişimcilik, finans ve muhasebe okuyorum, hayatın 
nasıl gideceği hakkında çok farklı bir fikrim vardı. Oysa hayatın 
benim için farklı bir planı vardı – daha uygun bir iş bulmadan 
önce biraz deneyim kazanma düşüncesiyle, bulunduğum Bul-
garistan Sofya’da bir sivil toplum kuruluşunda yönetici asistanı 
olarak çalışmaya başladım ama üçüncü sektörün işinde ben-
im için büyülü, büyüleyici ve çekici bir şey var ve kendimi “yan-
lışlıkla” içinde bulduğumda daha fazlasını bilmek ve deney-
imlemek istemeden edemedim. Avrupa Gönüllü Hizmetinde 
bir yılımı harika bir organizasyon için gönüllü olarak, İtalya’nın 
Milano kentinde gençleri destekleyerek geçirdim ve şimdi 
Yönetim Kurulunun bir parçasıyım ve aynı zamanda Sofya’da 
bir gençlik organizasyonunda Gençlik projeleri yöneticisiyim. 
Gelecek Şimdi Derneği adı. Burada çevrenin derinliklerini ve 
sınırlarını, projeleri ve girişimleri, gençler için fırsatları, büyük bir 
tutku ve iş için büyük bir istekle keşfediyorum! Yaygın eğitim ve 
gençlik sektörü birçok yönden hayatımı tamamen değiştirdi 
ve şekillendirdi. Kendimi bir stajyer, katılımcı, düzenleyici, hat-
ta bazen kolaylaştırıcı konumunda buldum ve yaygın eğitim, 
öğrenmeyi ve eğitimi birçok farklı ve harika ışıkta görmemi 
sağladı. Yaygın eğitim, insan hakları, sosyal eylem, eğitim, re-
fah, şiddetin önlenmesi ve daha pek çok konuda birleştirici, 
anlayış ve iş birliği için bir köprü olmuştur. Bunun da ötesinde, 
yaygın eğitimin bende daha büyük bir ilgi kapasitesi ve karar 
verme, tartışmalara katılım için daha büyük bir ihtiyaç ve 
yaşam boyu öğrenme için daha büyük bir dürtü yarattığını 



hissediyorum. Yaygın eğitim sayesinde öğrendiğim 
ve pekiştirdiğim çok önemli bir şey de yansıtmanın 
önemi oldu. Katıldığım ve organize ettiğim çoğu 
örgün olmayan aktivitede, her zaman öngörülen 
yansıma için özel bir yer vardır- ne öğrendim, ben-
imle ne değişti, daha ne istiyorum ve nasıl elde ede-
ceğim.- 
Düşünmek için biraz zaman ayırdığınızda, o eğitimin 
sonuçlarını geliştirirsiniz veya kendiniz için alışveriş 
yaparsınız. Ancak aynı ilkeleri hayatınızın diğer yön-
lerine dahil ettiğinizde, onları aynı şekilde geliştirir-
siniz. Tavsiye olarak, eğer yapmadıysanız şunu 
söyleyebilirim – destek, anlayış, inanılmaz ilginç bilg-
iler ve harika insanlarla dolu olduğunu bilerek yay-
gın eğitim dünyasına atlayın. Atlayın ve diğer insan-
ların deneyimlerinden, düşüncelerinden ve hayal 
gücünden, onlarınkine de katkıda bulunacağınızı 
bilerek öğrenin.

RAYA



Merhaba. Benim adım Rosaliya ve yaklaşık 8 yıldır gençlik alanında çalışıyorum. 
Gençlik projeleri ve yaygın öğrenimle ilgili ilk deneyimim, memleketimdeki küçük 
bir STK’da bir gençlik gönüllü projesinde mentor olmakla ilgiliydi. Proje, özel ihti-
yaçları olan çocuklar ve gençlerle çalışmakla ilgiliydi. İspanya, Türkiye ve Polon-
ya’dan 6 ayını gençlere yardım etmek ve onlarla iletişim kurmak, birbirlerinden 
bir şeyler öğrenmek, yıllardır süren dostluk ve iş birliği ilişkileri kurmak için harcayan 

24 gönüllü vardı. Bu, bir genç için yaygın öğren-
menin ne kadar önemli olduğunu, bilgi aktarımı 
ve yetkinlik alışverişine dayalı olarak ne kadar 
kazanabileceğinizi ve benzer hedeflere ve tu-
tumlara sahip akranlarla eğlenirken yeni bec-
eriler geliştirebileceğinizi anladığım andı. Daha 
sonra gençlik projelerinde Proje Yöneticisi olarak 
çalışmaya devam ettim, aynı zamanda çeşitli 
yaygın öğrenme etkinliklerinde sürekli öğrenen 
ve katılımcı olarak devam ettim. Dürüst olmak 
gerekirse, kendim ve profesyonel kariyerim üze-
rinde büyük olumlu etkisi olan en şaşırtıcı yaygın 
etkinliklerden biri, Mayıs 2017’de Polonya’nın Za-
kopane kentinde düzenlenen bir eğitim kursuy-
du- “Give Power and Help – Self-kimlik in Gençlik 
Çalışmaları ve Projeleri”. Gençlik çalışanlarının 
çeşitli proje girişimlerinin gerçekleştirilmesi 
konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla 8 
farklı ülkeden 25 gençlik çalışanı eğitim kursuna 
katıldı. Gençlik çalışanlarının niteliklerini ve kişi-

sel gelişimlerini artırmalarına rağmen, eğitim kursu kültürlerarası diyaloğu teşvik 
etmeyi amaçlıyordu. Karşılıklı iş birliği sayesinde, katılımcıların iyi ilişkiler geliştirme-
sini ve gelecekteki başarılı ortaklıklar için zemin oluşturmasını sağlayan istikrarlı 
ve güvenilir bir iletişim ağı kuruldu. Bu aktiviteye katıldıktan sonra kendimi Project 
Management Professional (PMP)® sertifikası almak ve gençlik projelerini başlat-
ma ve yönetmeye odaklamak için motive ettim. Böylece 2 yıl sonra çok sevdiğim 
bir arkadaşım ve meslektaşlarımla birlikte kendi STK’mızı The Future Now Associ-
ation’ı kurarak serüvenimize başladık. Organizasyon, gençler ve gençlik çalışan-
ları için ve onlarla ulusal ve uluslararası girişimler, faaliyetler ve projeler üzerinde 
çalışmaktadır. Öğrenme ve yüksek kaliteli eğitim, çok kültürlü köprü kurma, eşitlik 
ve insan hakları, liderlik ve kişisel gelişimin yanı sıra bilgi 
aktarımı konusunda tutkuluyuz. Okullarda, üniversitele-
rde ve işyerlerinde yaşam boyu öğrenme konusunda 
danışmanlık ve rehberlik sağlayarak öğrenenleri motive 
etmek ve bir öğrenme kültürü oluşturmak için sürekli 
çalışıyoruz. Hayat boyu öğrenmeyi teşvik etmek bizim 
için, gençlere yeni beceriler ve yeterlilikler geliştirmeleri 
ve harika deneyimler yarattığı ve diğer gençlerle dost-
lukları ve değerli anıları zenginleştirmeleri için eşsiz bir fır-
sat sağladığı için ana hedeflerimizden biri haline geldi!



sel gelişimlerini artırmalarına rağmen, eğitim kursu kültürlerarası diyaloğu teşvik 
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ROSALIYA



Benim adım Sabina ve okul öncesi çocuklar için dansçı ve dans 
pedagoguyum. Hip hop kültürünü seviyorum ve onun tüm unsur-

ları daha çocukken hayatımın bir parçası oldu. İlkokulda birçok spor 
yaptım ve lisenin başında hala hayatımın bir parçası olan dans okulu-
na kaydoldum. Okul öncesi eğitim diplomam var ancak son zaman-
larda gençlerle çalışmaya daha çok meyilliyim ve ayrıca etkinlik or-
ganizatörü, grafik tasarım ve dijital pazarlama gibi başka çalışma 
alanlarına da daha fazla ilgi duyuyorum. Bir eğitimci, gençlik çalışanı 
ve gönüllü olarak gençlik kamplarında birçok etkinliğe katıldım. Cal-
ifornia’da bir bebek bakıcısı olarak, aynı zamanda eşsiz bir deneyim 
olan bir kültürel değişim programının parçasıydım. Orada çalıştım, 
okudum, seyahat ettim ve yeni arkadaşlar edindim. Ayrıca kendim 
hakkında çok şey öğrendim ve bu beni zihinsel olarak güçlendirdi. 
Her zaman yeni bir şeyler öğrenmeyi sevdiğim için, zamanım old-
uğunda genellikle ilginç yaygın eğitim (NFE) seçenekleri ararım. Boş 
zamanlarımda yaratmayı, çizmeyi, dikmeyi, boyamayı, dans et-
meyi, eğlenmeyi, seyahat etmeyi, okumayı, meditasyon yapmayı, 
takılmayı, “paten kaymayı”, DJ’i ve müzik dinlemeyi severim… Za-
ten birçok NFE eğitimine katıldım; ilkokulda başladı. Spor kulüpleri, 
atletizm, basketbol, voleybol, din eğitimi, dans dersleri, animatörler 
için Kızılhaç motivasyon günleri, eğitimciler için eğitim, İşletme der-
sleri, İngilizce sınıfı, Web sitesi geliştiricisi, Başarılı uygulama ve proje 
uygulaması, Adobe programları için çevrimiçi kurslar, Dijital Yönetici, 
Çevik yöntemler, Tasarım odaklı düşünme iş modeli… Tüm bu dersleri 
aldım çünkü yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum ve okul bana bu tür 
etkinlikler hiç vermemişti. NFE size pratik bilgiler verir ve bu sayede 
bir insan olarak gelişirsiniz. Aynı hedeflere ve ilgi alanlarına sahip yeni 
insanlarla tanışmak için deneyim ve fırsat verir. Beni bugün olduğum 
kişi yaptı: sosyal, pozitif, sağlıklı, ısrarcı, becerikli, iletişimsel, zeki… NFE 
sayesinde ayrıca birçok ilginç insan, kuruluş, arkadaş ve kişisel bağla 
tanıştım. NFE size gerçekten çok şey verebilir, okul sistemimizde çok 



özlediğimiz şeyleri. NFE bilinçaltında size dayanışmayı, hoşgörüyü, iş birliğini, takım çalışmasını, empatiyi ve ken-
diniz olmayı öğretir. Farklı NFE aracılığıyla edindiğim tüm bilgi ve tecrübemin karşılaştığım sorunları çözmeme 
yardımcı olduğunu düşünüyorum. Her zaman ve her yerde daha becerikliyim çünkü hayatın farklı alanların-
dan biraz bilgim var. Senin de ilgi duyduğun farklı alanlardan farklı şeyler denemek ve öğrenmek iyidir. Genel-
likle becerilerimi ve bilgilerimi tanımayan biriyimdir, bu yüzden benim için ilerlemeyi tanımak her zaman zordur. 
NFE kurslarındaki tüm deneyimlerimi hatırladığımda ve insanlara anlatmaya çalıştığımda bana ne verdiklerini, 
bana ne öğrettiklerini anlıyorum. Slovenya’daki işverenlerin hala örgün eğitime öncelik verdiğini düşünüyorum. 
Onlar için NFE hala sadece bir ilgi alanı ve onlara hobi olarak bakıyorlar. Geçmiş NFE’min nelerde iyi olduğu-
mu ve ne yapmayı sevdiğimi, dikkatimin nerede olduğunu gösterebileceğine inanıyorum. Herkese tavsiyem 
şudur: “Bir NFE kursu veya dersi yapın, yeni bir şey öğrenmek için asla geç değildir. İlgilendiğiniz her NFE dersini 
almalısınız. Bu dünyada öğrenecek çok şey var, bu yüzden zihninizi açın ve araştırmayı ve bilgi aramayı asla 
bırakmayın. NFE genellikle okulda öğrenmekten daha eğlenceli ve rahattır. Öğretmenlerle şakalaşırız, birbirim-
ize yardım ederiz, sınıf dışında da sosyalleşiriz… Eminim yeni insanlarla tanışacaksın, insan olarak gelişeceksin, 
belki de konfor alanından çıkacaksın ve ayrıca hayatında, kariyerinde ihtiyacın olan bir 
şeyi öğreneceksin ve kendi yolunu bulacaksın. SABINA



Merhaba, ben Sadri Aliu, 1993’te İsviçre’de doğmuş bir Ar-
navutum, çocukluğumun üç yılını orada geçirdim ama asıl 
memleketim Sırbistan’ın güneyinde bulunan küçük bir ka-
saba olan Presevo (Asane) idi.
  Şimdi 27 yaşındayım, eski bir CST öğrencisiyim, 2012-
2015 yılları arasında orada yaşadığım Kuzey Makedonya 
Kalkandelen’deki “Güney Doğu Avrupa Üniversitesi”nden 
mezun oldum. Bundan sonra, sevgili kasabam Presevo’ya 
bir şeyler aramak için tekrar geliyorum ama gerçekten ne 
istediğimi net olarak bilmiyorum.
Başlangıçta kendimi bulabileceğim iş fırsatları aramaya 
başladım, sadece meşgul olmak için bazı kurslar, etkinlikler, 
aktiviteler, gönüllü işler aramaya başladım ama gençler 
için fırsat eksikliği, aktivite yok, pasif genç nedeniyle zordu. 
Bilgisizlik, siyasi konular vb.
Zorluklarla geçen bir yılın ardından, yerel düzeyde faali-
yetlere öncülük eden ve koordine eden Yerel STK’ların bir 
parçası olmayı ve şehrimdeki gençlerin gençlik çalışmaları, 
gençlik politikası ve parçası olmanın önemi konularında 

farkındalık ve kapasitelerini artırmaya çalışıyorum. yaygın eğitim.
Yaygın eğitim, sivil toplum ve gençlik çalışmaları konusundaki en büyük motivasyonum 2017’de 
Sırbistan’ın Topola kentinde bir sosyal Girişimcilik eğitim kursuna katıldığımda oldu. O kadar hazırlıklı 
değildim, neler olup bittiğinden emin değildim ama bir şey beni zorluyordu.
O zamana kadar 20’den fazla Erasmus+ projesini takip ettim ve Erasmus+ programı kapsamında 
luventa adlı STK tarafından yönetilen hemen hemen her aktivitenin veya projenin parçasıyım. 
Çevrem o kadar genişledi ki yeni arkadaşlar edindim -farklı kültürler, bir ülkeden diğerine seya-
hat etmek, kendime meydan okumak, fikrim güzel bir şekilde değişiyordu, daha kibar oldum, 
başkalarını dinlemeyi öğrendim, çok bilgi edindim, Kendimi geliştirdim. NFL süreci boyunca farklı 



alanlarda beceriler.
Şimdi tüm bu deneyimlerden sonra, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa çapında Erasmus+ pro-
gramı ile finanse edilen çeşitli konu ve projelere katıldığım süre boyunca profesyonel olarak kendimi 
geliştirdim. Bu nedenle en önemli şey irademin ve zamanımın boşa harcanmaması, gençlerimizin 
gelişmesi ve harekete geçmesi için her şeyi vermektir.
Gençlerin fırsatlara sahip olmadıklarını, bazı mekanizmalar tarafından manipüle edildiğini görme-
kten bıkmadım, hakları için savaşmaya hazır olmadıklarını görmekten bıktım... İşbirliğine ihtiyacımız 
var -hep birlikte bilgi paylaşımı, mümkün olduğunca çok katılım- örgün eğitim ve deneyim, gençler-
imizin aktif toplumda farkındalık yaratma yolunda yardımcı olabilir. Tek ihtiyaçları olan uzatılmış bir 
yardım eli. O el, tünelin ucunda bir ışık olabilir.
Bu yüzden yaygın eğitim yoluyla deneyim, gençler arasındaki fikir alışverişi, yol boyunca karşılaştıkları 
sorunlar, Avrupa’dan gençlerin birlikte öğrenmesi ve gençlere bilgi yayması ile öğrenme sürecini 
yakından görmek toplumumuzun tek ihtiyacı…
Bazen geldiğin yerden kim olduğunu unutman gerekir, azınlıksın ya da değilsin ama ne olmak iste-
diğine odaklanmalısın...

Sadri



Benim adım Sandra Bogdanovic ve ben bir gazeteciyim. Şu anda 
Sırp ulusal televizyon kanalında gazeteci/muhabir olarak çalışıyo-

rum. 25 yaşındayım ve 3 yıl önce yaygın eğitim alanında çalışmaya 
başladım çünkü bir gazeteci olarak çok kültürlülüğü hissetmek ve 

alternatif öğrenme yolları hakkında daha fazla şey öğren-
mek, diğer dinler, diller ve gelenekler hakkındaki bilgilerimi 
geliştirmek istiyordum. Lisedeyken gönüllülüğe ve ardından 
STK alanında çalışmaya başladım ama daha ciddi olarak 3 
yıl önce söylediğim gibi STK Iuventa’da başladım çünkü bu, 
bana ilerlemem için tüm olanakları veren ülkemdeki en iyi 
kuruluşlardan biri. APV’lere, Eğitim kurslarına, değiş tokuşlara, 
toplantılara gittim ve birçoğunun ekip lideriydim. En iyi eğit-
menler ve kolaylaştırıcılardan bazılarıyla eğitimler, masa 
oyunları aracılığıyla yaygın eğitim hakkında bilgi edinmeye 
başladım. Dediğim gibi, ilk etapta işim için faydalı buldum 
ama yapmaya başlayınca yaygın eğitim dünyasına aşık old-
um. Benimkinden farklı profillerde yeni insanlarla tanışmak, 
yaygın eğitim alanındaki çalışma süreçleri hakkında daha 
fazla bilgi edinmek istedim. Daha gençken ve örgün eğiti-
mim boyunca geleneksel yöntemlerle öğrenmeyi her zaman 
sıkıcı ve zor bulmuştum. Her zaman daha yaratıcı, daha açık 
fikirli ve her çocuğun/kişinin olanaklarına göre ayarlanmış 
olmasını istedim. Neyse ki örgün olmayan eğitim yöntemini 
öğrendim ve 17 yıllık eğitim için örgün yoldan öğrendiğim 

her şeyi hala bu şekilde hatırlıyorum diyebilirim. Seanslar ve eğitimler 
sırasında çok fazla özgüven kazandım ve bunu ilk etapta söyleme-
kten gurur duyuyorum. Bir sürü yeni bakış açısı kazandım arkadaşlar. 
Bana yardımcı oldu çünkü kendimi daha çok sevmeye ve fikirler-
imden, kendimden ve hayatta ne istediğimden daha emin olma-
ya başladım. İhtiyacım olduğunda kullanabileceğim işle ilgili bazı 
bağlantılarda bana yardımcı oldu ve halka açılmalarına ve ulusal 



televizyonda duyulmalarına yardımcı oldu. Yolumu ve kim olmak 
istediğimi bulmama yardımcı oldu. NLE, insanların kişisel mücadelel-
erinin daha fazla farkında olmama yardımcı oldu. İlk başta ilerle-
memi anlamak zordu çünkü sesimin nasıl duyulduğu, fikirlerimin 
nasıl kabul edildiği ve STK Iuventa’daki yolumda ne kadar hızlı 
ilerlediğim inanılmazdı. Ben özgüven kazandım ve yabancılara 
karşı bu kadar açık olabileceğimi hiç düşünmemiştim. Bu açıdan 
bakıldığında, kaydettiğim ilerleme çok büyüktü ve sanırım beni 
yaygın eğitim programlarındaki seminerler ve eğitimlerden daha 
iyi kimse ve hiçbir şey daha fazla etkileyemezdi. İşverenim bunu 
çabucak fark etti, bu yüzden bu kadar kısa sürede ilk kolaylaştırıcı 
rolüme sahip oldum. Bana sosyal medyamızı yönetme fırsatı verdi 
çünkü bu işe çok çabuk girdiğim için bunun için en iyisi olduğuma 
inanıyordu. NLE ile başlamayı düşünen herkese NLE alanına gir-
erken açık fikirli olmayı öneriyorum çünkü insanlara sunduğu çok 
şey var. Önce bazı temel bilgilerle başlayalım, NLE ile tanıştıralım ve 
eğer bir kişi bundan hoşlanıyorsa daha derine inebilir ve sonunda 
bir eğitmen ve liderlik seansları olsa bile daha fazlasını ortaya çı-
karabilir, bu en iyi duygudur! Onlara NLE’nin hayatımı değiştirdiğini 
söylerdim К onlara her zaman geleneksel öğrenme yöntemiyle bir 
“kavga” içinde olsalardı, bunun onlar için en iyisi olduğunu söyle-
rdim. Kesinlikle onları gelecek için şekillendirecek, liglerinin dışında 
olduğunu düşündükleri şeylere gözlerini ve zihinlerini açacak. On-
ları dünya çapındaki insanlarla daha da yakınlaştıracak ve on-
lara birçok yeni arkadaş, bakış açısı ve arkadaş kazandıracaktır. 
Onlara tavsiyem: Hayalini kurduğunuz her şeyin gerçekleşmesi için 
hazırlanın!

SANDRA



1. Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? Sen kimsin, ne yapıyorsun? -Ben Silvia Dervishi, 25 yaşında, Tepelene, 
Arnavutluk’tan. Jeoinformatik-mühendislik okudum ve şu anda gençlik alanında çalışan bir kuruluş olan Beyond Barri-
ers derneğinde proje koordinatörü olarak çalışıyorum.
 2. Hangi yaygın eğitim faaliyetlerine katıldınız? Ne zamandı? 
-Portekiz’in Lizbon kentinde ilk kez bir gençlik değişimine katılma fırsatı bulduğum 2013 yılında NF faaliyetlerine katıl-
maya başladım. O zamandan beri gönderen kuruluşla tanıştım ve NFE’nin sırasıyla yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde 
Gençlik Değişimleri, eğitim Kursları, seminerler, takip faaliyetleri, ağ toplantıları vb. 100’den fazla etkinliğine katıldım. 
3. Neden ilk etapta onlara katılmayı seçtiniz? 
-Önceleri benden önce bu etkinliklere katılan arkadaşlarımdan bunun unutulmaz bir deneyim olacağını ve kesinlikle 
katılmam gerektiğini duymuştum. Bu yüzden, duyduğum kadarıyla kendime ufkumu genişletmek, yeni bilgiler edinmek, 
yeni insanlarla tanışmak, eğlenmek ve becerilerimi geliştirmek için kendime bir şans vermeyi seçtiğimi söyleyebilirim.
 4. Bu tür etkinliklere katılarak bilgiden başka bir şey kazandınız mı? 
-Bana soran herkese her zaman bu aktivitelerin yaşamı değiştirdiğini söylüyorum. Şahsen benim için bu faaliyetler 
bana sadece bilgiden çok daha fazlasını verdi. Tabii ki, bu etkinliklerden edindiğim en önemli şey, size formel sistem-
de pek yaygın olmayan farklı öğrenme, bilgi ve yöntemler sağladıkları için bu oldu. Ama bunun dışında bu etkinlikler 
kendimi daha iyi tanımama ve sadece kişisel olarak değil profesyonel olarak da kendimi geliştirmeme yardımcı oldu. 
Belirli yetkinlikleri geliştirme fırsatı bulmamın yanı sıra, Avrupa’nın dört bir yanından ve daha fazlasından harika insan-
lar ve gençlerle tanışma şansım oldu ve eskiden kaldığım küçük kutumun dışındaki şeyleri görmeye başladım. Yeni 
arkadaşlar edindim ve insan hakları değerleri, katılım ve gençlik çalışmalarının önemi hakkında bilgi edindim, farklı 
ülkelerden gelen insanlar arasında gerçek sınırlar olmadığını ancak çoğunlukla bu sınırın zihnimizde olduğunu bir kez 
daha doğruladım. 
5. Mevcut yolunuzu/kariyerinizi belirlemenize nasıl yardımcı oldu? 
-Erasmus Plus programı kapsamında katıldığım farklı etkinlikler sayesinde İHE, cinsiyet eşitliği, Sosyal içerme, girişimci-
lik, politika oluşturma vb. farklı alanlarda yetkinlik ve bilgi birikimimi oluşturdum. İçinde bulunduğum organizasyonda 
yerel ve Avrupa düzeyinde ve deneyimle Engellerin Ötesinde derneğinde çalışmaya kabul edildim. NFL etkinliklerine 
katılmak her zaman öğrenmenin ve gelişmenin etkili bir yoludur ve bu beni çalışmaya ve sahada daha fazla meşgul 
olmaya itiyor. Toplumlarımızı inşa etmek için farklı görüş ve fikirleri paylaşma, birbirimizle işbirliği yapma, diğer gençlerin 
katılımını artırmaya katkıda bulunma ve küçük katkımın hala bir değişiklik yarattığını hissetme şansına sahip olmak, 
beni STK sektöründe çalışmaya devam etmeye motive etti ve uluslararası gençlik çalışması Bu etkinliklerde kültürler-
arası öğrenmenin, çeşitliliğe saygının ve insan haklarına saygı, barışın inşası ve demokrasi, eşitlik ve marjinal gençler 
için dayanışma ve hukukun üstünlüğü gibi Avrupa değerlerinin desteklenmesinin önemini fark ettim. BBA’da Proje 



koordinatörü pozisyonundayken, diğerleri arasında, DB ve AB’den farklı ortaklarla iletişim kurmak ve organizasyon, 
iletişim, zaman yönetimi becerilerimi geliştirmeme yardımcı olan farklı etkinlikler düzenlemek ama daha da önem-
lisi bu etkinlikler ve projeler, daha iyi bir toplum için harekete geçmenin kilit unsur olduğunu anlamamı sağladı.
 6. Non-Formal Learning sayesinde kaydettiğiniz ilerlemeyi fark etmek zor oldu mu? Nasıl yaptın? İşverenler, öğret-
menler ve bunu değerlendirmek zorunda olan diğer kişilerin deneyimleriniz hakkındaki görüşü neydi? 

-İlerlemeyi fark etmek çok zor olmadı çünkü ilk aktiviteden sonra bile farkedildi, farklı konularda daha yetkin old-
uğumu anladım, iletişim, liderlik, yabancı dil vb. becerilerimi geliştirdim. Farklı etkinliklere katılarak ve atölye çalışma-
ları ile yaratıcılığımı artırabildim, nasıl daha fazla empatik olabileceğimi 
öğrenebildim ve farklı sebeplere karşı sesimi yükseltebildim. Bu son iki yılda, 
uluslararası gençlik çalışmasının sevdiğim ve daha fazla meşgul olmak iste-
diğim başka bir yönünü keşfettiğim, yaygın eğitimin farklı etkinliklerinde ko-
laylaştırıcı olarak çalışmaya başladım. BBA’nın deneyimli eğitmenleri bana 
onlardan bir şeyler öğrenme şansı verdi ve her gün nasıl daha iyi olacağımı 
öğretti, aynı zamanda sınırlarımı daha da zorlamam ve konfor alanımdan 
çıkmam için beni motive etti.
7. Mümkün olan tüm yaygın öğrenmeler göz önüne alındığında, nelere 
katılmayı önerirsiniz ve neden? 
-Erasmus Plus programı kapsamındaki eğitim kursları, seminerler, gençlik 
değişimleri gibi etkinliklere gençlerin daha fazla katılmalarını öneriyorum 
çünkü bence bu gerçekten hayat değiştiren bir deneyim ve onları yaşam 
ve emek için doğru beceri ve yetkinliklerle donatacak. Market. Bu etkin-
likler, birey olarak büyümenin ve toplumda bir değişiklik yaratmanın old-
ukça önemli olduğu farklı ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi sağlar. 
8 Sonuç olarak: Gençlere yaygın öğrenme hakkında ne söylersiniz?
- Yeni bir öğrenme deneyimi için NFL ile ilgili her türlü etkinliğe daha faz- la 
katılmaları gerektiğini söyleyebilirim. Bu öğrenme formu onların eleştirel 
düşünmelerini artıracak, olayları farklı bakış açılarından algılamalarına yardımcı olacak ve en önemlisi NFL, 
katılımcıların öğrenmesi üzerine inşa edilmiştir, böylece gençler her zaman bir kahraman ve ana aktör olacaktır.

SILVIA



Ben Sonia, 32 yaşındayım, mezun oldum ve ustalaştım, mer-
aklı biriyim ve bilgiye susarım her zaman. İngilizce ve Rusça 
konuşuyorum. Bugüne kadar her gün çalışmaktan ve yeni 
şeyler öğrenmekten hiç vazgeçmedim. 10 yıl özel sektörde 
çalıştıktan, onlarca iş değiştirdikten sonra bugün kamu yöneti-
minde (kültür ve dernekler sektöründe) çalışıyorum ve sonun-
da becerilerimi toplumun hizmetine sunabildim. Muhteşem 
Sardunya adasında yaşıyorum. Bir adalı olarak, denizin or-
tasında yaşamanın zorluklarıyla (seyahat zorluğu, pahalı 
ulaşım araçları ve zayıf erişilebilirlik) yüz yüze büyüdüm. Bu 
yüzden bir üniversite öğrencisi olarak kendi topraklarımdan 
taşınmaya ve Avrupa’yı nispeten geç tanımaya başladım. 
Dernekçilik dünyası sayesinde, “Erasmus +” programı tarafın-
dan desteklenen sayısız projeden haberdar oldum. Onlarla 
birlikte yeni ve beklenmedik bağlamlarda yer alma fırsatım 
oldu. Onlardan elde ettiğim avantajlar sayısızdır. Her şey-
den önce mesleki becerilerimi artırabilmek, ikincisi ise farklı 
kültürlerden ve taban tabana zıt geçmişlere sahip yaşıt-
larımla yüzleşebilmek. “Çeşitliliğin eşsiz bir varlık olduğunu” 
öğrendim. Daha önce bilmediğim ünlü “çapraz becerilerin” 
önemini kendim deneyimledim ve test ettim. Yaygın eğiti-
min hem eğitim hem de iş bağlamında nasıl bir fark yaratabileceğini an-
ladım. 10 farklı projede yer aldığım için kendimi çok şanslı görüyorum. 
Başlangıçta katılmaya karar verdim çünkü %100 uluslararası, heterojen 
ve dinamik bir bağlamda ilişki kurabilme fikri beni büyüledi. Akranlarla 
birlikte projelere katıldım ama aynı zamanda her yaştan engelliler, Su-



riyeli mülteciler, Kürt çobanlar ve imkanları kısıtlı kişilerden oluşan gruplarla da çalıştım. “Gündelik 
hayatımdan” çok uzak bağlamlarda çalışmak, güçlü yanlarımı anlamama, maalesef kültürümüzün 
doğasında var olan bazı önyargıları ve klişeleri yıkmama yardımcı oldu. Hem yurtdışında hem de 
İtalya’da eğitim kurslarına ve kültürel değişimlere katıldım. Misafir oldum ve karşılığında insanları ağır-
ladım. Her proje bana hem edinilen beceriler hem de yeni farkındalıklar açısından benzersiz şeyler 
kattı. Yaygın eğitim esastır. Belirli bir empati ve duyarlılık, eleştirel düşünme, isabetli ve akıllı öğrenme 
kazanmayı sağlar. Hedeflerime odaklanmayı, takım halinde çalışmayı, stresi bir düşman olarak değil, 
motive edici bir faktör olarak algılamayı öğrendim. Tamamen ekonomik yönlere daha az önem 
vermeyi, sosyal yönlere daha fazla önem vermeyi öğrendim. Bugün eğitimime, günlük gelişimime 
ve “yaparak öğrenme”me devam ediyorum. Problem çözme ve topluluk önünde konuşma beceril-
erim sayesinde, genellikle çalışma gruplarının lideri olarak tanımlanırım. Erasmus+ projeleri olmasaydı 
muhtemelen bugün aynı iş ve kariyer fırsatlarına sahip olamazdım, ayrıca dil bilmek bana önemli bir 
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“Oyun oynarken öğrenmek” 
1985, Ampelokipoi. Selanik, matematik dersi- kesirlere 
giriş!!! Öğretmenimiz bir çikolatalı kekle sınıfa giriyor, eşit 
paylara bölüyor ve bize hizmet ediyor! Onu heyecan 
ve şaşkınlıkla izledikten sonra, o dilim pastayı yedikten 
sonra, kesirlerin gerçekte ne olduğu veya onlarla nasıl 
çalıştığınız çok açıktı! Ve lütfen unutma ben matematikçi 
değilim (hiç olmadım)!! Deneyimsel Öğrenme, öğrencil-
eri eğlenceli bir ortamda fikirleri paylaşmaya, yeni met-
odolojileri denemeye ve yeni şeyler öğrenmeye gerçek-
ten motive edebilir. Mucizevi bir şekilde, biriktirilmesi ve 
hatırlanması için daha az ödeve ihtiyaç duyan yeni bilgi! 
Deneyimsel öğrenme bir eşitlik atmosferi yaratır, akade-
mik ve dilsel engelleri aşar, insanları (her yaştan) akade-
mik yüklerden veya bilişsel sorunlardan kurtarır! Üstelik bu 
deneyimsel bilgi çemberinde herkes “öğretmen ya da 
öğrenci” olabilir. Psikodinamik ve grup dinamikleri E.L.’de 
önemli bir rol oynadığından, insanlar sadece bilişsel zi-
hinleriyle değil bütünsel bir şekilde hareket ederler, yeni 
bilgiler toplumsal hale gelir, sadece kişisel bir akademik 
başarı değil, grubun bir sonucu olur, E.L. dayanışmayı ve 
ekip çalışmasını da teşvik eder. Şimdi 43 yaşındayım, hala 
E.L.’ye katılmaktan zevk alıyorum. Ya bir eğitmen (öğret-
men) ya da bir katılımcı (öğrenci) olarak etkinliklere 
katılıyorum, ikincisini daha çok seviyorum! Deneyin! Oy-
narken öğrenmeyi deneyin ve tüm benliğinizi harekete 
geçirerek bilişsel zihinlerinizi şaşırtın! (Urania Rapti Psiko-
log/ İHE deneyimsel eğitmeni akıl hocası “Oyun oynarken 



öğrenmek” 1985, Ampelokipoi.) Selanik, matematik dersi- 
kesirlere giriş!!)Öğretmenimiz bir çikolatalı kekle sınıfa girer, 
eşit paylara böler ve bize hizmet eder! Onu heyecan ve 
şaşkınlıkla izledikten sonra, o dilim pastayı yedikten sonra, 
kesirlerin gerçekte ne olduğu veya onlarla nasıl çalıştığınız 
çok açıktı! Ve lütfen unutma ben matematikçi değilim (hiç 
olmadım)!! Deneyimsel Öğrenme, öğrencileri eğlenceli bir 
ortamda fikirleri paylaşmaya, yeni metodolojileri denem-
eye ve yeni şeyler öğrenmeye gerçekten motive edebilir. 
Mucizevi bir şekilde, biriktirilmesi ve hatırlanması için daha az 
ödeve ihtiyaç duyar çünkü yeni bilgi! Deneyimsel öğrenme 
bir eşitlik atmosferi yaratır, akademik ve dilsel engelleri aşar, 
insanları (her yaştan) akademik yüklerden veya bilişsel so-
runlardan kurtarır! Üstelik bu deneyimsel bilgi çemberinde 
herkes “öğretmen ya da öğrenci” olabilir. Psikodinamik ve 
grup dinamikleri E.L.’de önemli bir rol oynadığından, in-
sanlar sadece bilişsel zihinleriyle değil bütünsel bir şekilde 
hareket ederler, yeni bilgiler toplumsal hale gelir, sadece 
kişisel bir akademik başarı değil, grubun bir sonucu olur, E.L. 
dayanışmayı ve ekip çalışmasını da teşvik eder. 2020 Selan-
ik. Şimdi 43 yaşındayım, hala E.L.’ye katılmaktan zevk alıyo-
rum. Ya bir eğitmen (öğretmen) ya da bir katılımcı (öğren-
ci) olarak etkinliklere katılıyorum, ikincisini çok seviyorum! 
Deneyin! Oynarken öğrenmeyi deneyin ve tüm benliğinizi 
harekete geçirerek bilişsel zihinlerinizi şaşırtın!
Urania Rapti Psikolog/ İHE deneyimsel eğitmeni akıl hocası
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Ben bir grafik tasarımcıyım ve mimarlık öğrencisiyim, 25 yaşındayım ve 
Sardunya, Cagliari eyaletinde yaklaşık 5000 nüfuslu bir kasaba olan Us-
sana’lıyım. Şu anda eğitimimi ve 10 aylık Erasmus Stüdyo süremi tama-
mlamak için Portekiz, Lizbon’da yaşıyorum.
Yaklaşık üç yıl önce birçok yaygın eğitim faaliyetine katıldım. Ulusal 
kamu hizmetini TDM 2000 International’da yaptıktan sonra çeşitli eği-
tim kurslarına, gençlik değişimlerine ve her türlü hareketlilik faaliyetlerine 
katılabildim.
Katılmayı seçtim çünkü bu tür etkinlikler diğer eğitim sistemlerinin sun-
madığı çapraz beceriler oluşturuyor, aslında daha pratik ve daha az 
akademik beceriler edindim, 
günlük yaşamla ve diğer insanlar-
la uğraşırken daha faydalı oldum.
Bu faaliyetler aracılığıyla ed-
indiğim beceri ve deneyimler 
hem ulusal hem de uluslararası 
düzeyde işgücü piyasasının zihni-



yetine girmek için faydalı oldu.
İlerlemeyi tanımak zor değildi çünkü pratik 
bir bakış açısından görülebiliyordu; ilerlemeyi 
görebilen insanlar, benim “yeni” çalışma şek-
limi ve bu sürece dahil olan insanlarla olan il-
işkimi değerlendirdi.
Bu tür bir aktivite herkes için, özellikle de henüz 
kendi yolunu belirlememiş olan ve daha fazla 
ele alınacak çok güçlü dış uyaranlar arayan 
insanlar için faydalıdır.
Yaygın eğitim, örgün eğitim kadar önemlidir 
çünkü yaygın eğitimin örgün eğitimden farklı 
olarak, günlük yaşam ve dolayısıyla çapraz 
olarak iş dünyası için eğitim vermenin büyük 
avantajına sahip olduğuna inanıyorum.
Bu nedenle bu bir fırsat ve bütünlük meselesidir, 
kaçırılmaması gereken bir fırsattır!

VIOLA



Ben İstanbul/Türkiye’den Yunus, 29 yaşındayım. 
Mesleğim Dijital Pazarlama ve freelance olarak 

çalışıyorum. Dijital Göçebe olmakla ilgileniyorum. Seya-
hat etmeyi, yeni kültürler, insanlar ve yerler keşfetmeyi 
severim. Erasmus+ tarafından Polonya’da gönüllüy-
düm. Projeler sayesinde farklı dillerden, farklı kültürle-
rden birçok insanla tanıştım. Yaygın eğitim faaliyetlerine 
örnek olarak ormanda çocuklarla oyunlar oynadık ve 
İngilizce çalıştık. Atmosfer kesinlikle insanların eğitimini 
etkiler. İnsanları kapalı kapılar ardında tutarak insanlara 
hayatta ne olduğunu öğretemezsiniz. Bu tür faaliyetler-
in en önemli kazanımı insandır. Yeni insanlar tanımak, 
yeni arkadaşlar edinmek ve çevrenizi genişletmek. 
Bunlar çok değerli başarılar. Sonuçta, bildiğimiz her şey 
insanlar içindir. :) Farklı zihinler, farklı düşünceler deme-
ktir. Bir ortamda farklı zihinler olduğunda herkes farklı 
fikirler söyler. Böylece olaylara farklı açılardan ve farklı 
pencerelerden bakma şansımız oluyor. Hayat yaşa-
yarak deneyimlenir. Hayatı yaşamak için keşfetmek ge-
rekir. Hayat evde ekran karşısında oturarak yaşanmaz. 
Hayatınızı keşfedin... 
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Benim adım Zach ve şu anda hiç beklemediğim bir şekilde yaşıyorum. Tüm hayatım bir şekilde tah-
min edilebilirdi ama öyle bir noktaya geldim ki 4 yıl üst üste erteledim, kötü alışkanlıklar edindim, 

üniversite eğitimimde durağanlığım, ailemin parasına bağlı kaldım ve kendimi “çukur kazıyormuşum” 
hissine kapıldım günden güne. Daha fazla dayanamadım. Bu konuda bir şeyler yapmalıydım. Aynı 
zamanda, yaklaşık 1 buçuk yıl önce, Romanya’da, anavatanım Yunanistan’dan uzak bir yerde, 
sıfırdan başlayabileceğim bir yerde bir gönüllülük projesi buldum. Böylece gittim; bu sefer tüm bu 
yıllar boyunca yapmadığım şeyleri yapmaya adadım; fırsatlara “hayır” dememek ve yaptıklarımın 
sorumluluğunu almak. Tutkulu olduğum bir alan olan refah ile ilgili bir programda yer alarak, okul-
larda ruh sağlığı, spor dersleri, doğru vücut duruşu, sıfırdan bir hayır yarışı yaratma ve diğer çeşitli 
etkinliklerle ilgili atölye çalışmaları yapmaya başladım. Çoğu zaman adını bilmediğim bir yöntemi 
uyguluyordum. Daha sonra AGH gönüllüleri için hazırlanmış eğitimlere katıldıktan sonra “yaygın ol-
mayan eğitim” ile tanıştım. Son olarak, yaptığım ve etkisini açıklayamadığım etkinlikler için bir terim 
vardı. Ancak bununla da kalmayıp, eğitimlere katılarak öğrenme çıktılarını ifade etme ve kendi 
öğrenmemi planlama konusunda daha yetenekli hale geldim. Bu, takım çalışması, liderlik, iletişim 



becerileri ve hatta empati gibi belirli becerileri ve bilgileri hedef grubuma nasıl teşvik edeceğim 
konusunda daha net bir fikre sahip olmama yardımcı oldu. Kendimi, kendi hayatımı şekillendirmede 
bu kadar aktif bir rol üstlendiğimi ve başkalarının bunu yapmasına yardım ettiğimi görmek, hayatıma 
öyle bir anlam verdi ki, ne kadar iyi hissettirdiğini gizleyemedim. Beni şaşırtan şey, tüm bunların daha 
çok değer verdiğim ve öğrenme fırsatı olarak gördüğüm insanlarla olan ilişkilerime yansımasıydı. 
Bu, bir gençlik değişimine katılırken bana açıkça göründü, AGH’den hemen sonra, ilham verici geri 
bildirimler aldığım ve aynı zamanda bir birey olarak duruşum için birkaç atölye çalışması düzenle-
dim. Bu şubat, 11 aylık maceradan sonra eve dönerken ben aynı kişi kesinlikle değildim. Sonunda 
bir sonraki adımımın ne olmasını istediğimi ve onu nasıl atacağımı biliyordum. Böylece, yaygın eği-
tim becerilerimi kullanarak insanların güçlendirilmesine dahil olmanın yollarını aramaya başladım. 
Aralıksız web araması ve e-posta göndermeden sonra, diyalog kolaylaştırma üzerine kurslar aldım 
ve gençlik çalışmalarına dahil olan bir STK’da bir iş teklifi buldum. Oraya varmak benim için zor bir 
görevdi, ancak kararlılığım şimdi beni bu STK’da staj yapma ve kültürler arası üniversite öğrencileri 
için diyalog kolaylaştırıcısı olma konumuna getirdi. Bir sonraki günü tahmin etmek, her geçen gün 
daha da yakınlaştığım bir hedefe sahip olmanın yanı sıra, her şeyi çok doğru hissettiriyor; insan-
ların gerçek potansiyellerini keşfetmelerine ve daha iyisini yapabilmem için kendimi geliştirmelerine 
yardımcı olmak. İşte bütün mesele.

ZACH
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