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Τ

ο όνομά μου είναι Adrijana Nikitovic (25), και κατάγομαι από το Βελιγράδι, Σερβία.
Σπουδάζω διεθνείς σχέσεις στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και είμαι εγγεγραμμένη
στο πρόγραμμα Young European Ambassadors (Νέοι Ευρωπαίοι Πρεσβευτές) όπου
είμαι Young European Attache
(Νέα Ευρωπαία Ακόλουθος) για τα
Δυτικά Βαλκάνια. Η ανατροφή μου
και το εκπαιδευτικό σύστημα της
χώρας μου πάντα μου υποδείκνυαν
να ακολουθήσω το μονοπάτι της
υπακοής, της ακαμψίας και της μη
κριτικής σκέψης. Τότε, ήθελα να
αλλάξω αυτόν τον κόσμο με τις
πράξεις μου και, αργότερα, βρήκα
έναν τρόπο να το πετύχω. Θα σας
εκμυστηρευτώ τον τρόπο αυτό, αλλά
πρέπει να μου υποσχεθείτε ότι θα
τον χρησιμοποιήσετε κι εσείς. Είναι
η μη τυπική εκπαίδευση! Κατά τη
γνώμη μου, η μη τυπική εκπαίδευση έχει την ίδια σημασία με την τυπική και μόνο ο
συνδυασμός αυτών των δύο κάνει ένα άτομο ολοκληρωμένο. Η μη τυπική εκπαίδευση
με βοήθησε να βγω από τη ζώνη άνεσής μου και να ξεφύγω από το οικείο περιβάλλον
και την καθημερινή ρουτίνα. Με βοήθησε να είμαι πιο σίγουρη για τον εαυτό μου, να
αναπτύξω νέες δεξιότητες, να βελτιώσω τα αγγλικά μου και να μάθω νέες γλώσσες, να
πετύχω τους στόχους μου και να αναπτύξω πλήρως τις δυνατότητές μου. Ενθαρρύνει
τη δημιουργικότητα, διευρύνει τα ταλέντα, αυξάνει την ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες
άλλων ανθρώπων και διδάσκει πολλά για τις διαφορές και τις ομοιότητες που υπάρχουν σε

αυτόν τον κόσμο. Μέσω αυτής της διαδικασίας,
γνωρίζω και κατανοώ καλύτερα τον εαυτό μου
και τους άλλους. Αυτό, όμως, που κάνει τη μη
τυπική εκπαίδευση ανεκτίμητη είναι ότι είναι
μια μορφή γνώσης και εμπειρίας που κάποιος
δεν μπορεί να κερδίσει πηγαίνοντας σε ένα
ταξιδιωτικό γραφείο και πληρώνοντάς το για να
κάνει ένα ταξίδι ή πηγαίνοντας στη βιβλιοθήκη
και μαθαίνοντάς την από τα βιβλία. Με τη μη

τυπική εκπαίδευση, δημιουργείτε οι ίδιοι το ταξίδι
σας και γράφετε το δικό σας βιβλίο. Ελπίζω ότι το
ταξίδι μου θα γίνει το ταξίδι μας και ότι το μυστικό
μου θα σας βοηθήσει να γεμίσετε τις σελίδες του
βιβλίου σας.
				
				

Adrijana

Επιτυχημένη ιστορία - Aleksandra Mihajlovska
Η Aleksandra Mihajlovska είναι επαγγελματίας ηθοποιός που
εργάζεται στο Εθνικό Θέατρο Κουμάνοβο. Παρά την καριέρα
της στο θέατρο, εργάζεται πάνω στο συντονισμό, τη διαχείριση
και τη διοργάνωση έργων/πρότζεκτ για νέους από το 2007 ως
μέρος διαφορετικών οργανισμών και δικτύων. Ως εκπαιδεύτρια
και διαμεσολαβήτρια εργάζεται για την προώθηση των
θεατρικών τεχνικών ως εργαλείων κοινωνικής αλλαγής. Αυτή
τη στιγμή τελειώνει τις σπουδές εξειδίκευσής της στον τομέα
της ψυχοθεραπείας και του ψυχοδράματος. Το 2017, έγινε συν
ιδρύτρια του Κέντρου Προσωπικής και Δημιουργικής Ανάπτυξης
Percipio όπου σήμερα ηγείται θεατρικών εργαστηρίων για την
προσωπική και δημιουργική ανάπτυξη νέων και παιδιών.

Η πρώτη της εμπειρία με δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης ήρθε στο πρώτο έτος του γυμνασίου. Έγινε μέλος
του δικτύου Blue Sky Youth Network και μια από τους επικεφαλής ενός τοπικού συλλόγου που δημιουργήθηκε και
συντονίστηκε από το British Council. Τον επόμενο χρόνο έγινε διοργανώτρια δραστηριοτήτων του Κέντρου Μη-Τυπικής
Εκπαίδευσης Triagolnik, στο Κουμάνοβο, αφού ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της σαν youth worker.
Συμμετείχε στο CID το 2008 και λίγο μετά από αυτό, έγινε μέλος της οργανωτικής ομάδας μιας ανταλλαγής νέων που
υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» (Youth in Action). Από το 2010 έως το 2013 εργάστηκε σε έργα
EVS. Κατά την περίοδο 2015-2017 ήταν συντονίστρια των τοπικών δράσεων του κέντρου νεολαίας MultiKulti και τα
έργα «MultiKulti Cube», «MultiKulti Social Youth Service» και «MOTIV8» χρηματοδοτούμενα από το UNDP. Είναι ακόμη
μέλος της οικογένειας του CID ως εξωτερική ειδικός στον διαπολιτισμικό διάλογο και τη συμμετοχή των νέων μέσω των
τεχνών.
Μπορεί κανείς να πει ξεκάθαρα ότι η τυπική της εκπαίδευση συνοδευόταν πάντα από μη τυπικές δραστηριότητες. Η
Aleksandra πιστεύει πως ό, τι έκανε μέσω αυτών των προγραμμάτων της άνοιξε τους ορίζοντες, την ενθάρρυνε να
αναλάβει ρίσκα, να απολαύσει κάθε μορφής ποικιλομορφία και να γνωρίσει διαφορετικές οπτικές και διαφορετικούς
κόσμους. Αυτό επηρέασε επίσης την καριέρα της ως ηθοποιός καθώς την ενθάρρυνε να εξερευνήσει το θέατρο πέραν
της επίσημης μορφής του και να μάθει για όλους τους διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να γίνει και να χρησιμοποιηθεί.
Η δουλειά της στη σκηνή σε συνδυασμό με τη δουλειά της με ομάδες νέων την οδήγησε στην ψυχοθεραπεία μέσω του
ψυχοδράματος, ένα πεδίο που εξερευνά αυτή τη στιγμή και που ίσως θα ήταν αδύνατο να κάνει αν δεν είχε προηγούμενη
εμπειρία στην καθοδήγηση και τον συντονισμό ομάδων.
Ενθαρρύνει κάθε νεαρό άτομο εκεί έξω να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες της μη τυπικής εκπαίδευσης, να εγγραφεί
σε τοπικές και διεθνείς δραστηριότητες με βάση τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, να εξερευνήσει και να ταξιδέψει, να
γνωρίσει ανθρώπους και να ανταλλάξει τα πάντα: πολιτισμούς, ιδέες και εσωτερικούς κόσμους. Η μη τυπική μάθηση
υποστηρίζει και εκτιμά τους συμμετέχοντες δίνοντάς τους την ελευθερία της επιλογής: «Είναι επιλογή σας το να είστε
δραστήριοι, το να μοιραστείτε ή να υποχωρήσετε, το να υπερβείτε ένα όριο και να ορίσετε ένα άλλο σύμφωνα με τις
προσωπικές σας ανάγκες και όχι σύμφωνα με τις ανάγκες ενός προδιαγεγραμμένου συστήματος».

Aleksandra

Τ

ο όνομά μου είναι Ana Barbara Kovacevic και, παρόλο που είμαι απόφοιτη παιδαγωγικής και έχω
μεταπτυχιακό στις εκπαιδευτικές πολιτικές, εργάζομαι ως νταντά εδώ και χρόνια. Η πρώτη συνάντηση με
τη μη τυπική εκπαίδευση έγινε όταν ήμουν 16 ετών. Έκανα αίτηση για να πάω σε μια διεθνή κατασκήνωση στη
Γαλλία με άλλους συμμετέχοντες από τη Σερβία, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Εργαστήκαμε για την οργάνωση και
την φροντίδα ενός παραμελημένου δάσους και περάσαμε τον ελεύθερο χρόνο μας μαθαίνοντας τα βασικά και
των τριών γλωσσών μέσω γλωσσικών παιχνιδιών. Όταν μετά από 20 ημέρες κατασκήνωσης οργανώσαμε μια
διαπολιτισμική βραδιά κατάλαβα ότι αυτή δεν θα ήταν η τελευταία μου εμπειρία αυτού του τύπου.

Το επόμενο πρόγραμμα ήταν στη Γερμανία και οι συμμετέχοντες ήταν από πολλές χώρες από όλον
τον κόσμο (Βιετνάμ, Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Σερβία ...). Ήμουν 17 ετών και τότε
κατάλαβα ότι λατρεύω αυτό το είδος της μάθησης και απόκτησης πρακτικών εμπειριών μέσω της
αλληλεπίδρασης και της διασκέδασης.
Αφιέρωσα τα επόμενα δύο χρόνια στα προγράμματα του «Νεολαία σε δράση» (Youth In Action) στην
Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, και στην ηλικία των 20 ετών, πήγα για πρώτη φορά
σε ανταλλαγή νέων ως αρχηγός της ομάδας. Προσκάλεσα άλλους τέσσερις συμμετέχοντες από τη
Σερβία και δουλέψαμε πάνω στην τέχνη του δρόμου και σε παραστάσεις. Σε αυτά τα δύο χρόνια έμαθα
πολλά περισσότερα για τη συγγραφή προγραμμάτων και βελτιώθηκα πολύ στα αγγλικά. Έμαθα να
αντιμετωπίζω άγνωστες καταστάσεις και περιβάλλοντα, να απολαμβάνω όντας έξω από τη ζώνη άνεσής
μου και να μεταφέρω τη γνώση και την εμπειρία μου.
Το 2018, ο φίλος μου και εγώ πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας περιφερειακή ανταλλαγή νέων με
συμμετέχοντες από την Κροατία, τη Σλοβενία και τη Σερβία. Είναι μια προσπάθεια για την οποία είμαστε
πολύ περήφανοι. 28 συμμετέχοντες απέκτησαν αυτήν την εμπειρία για πρώτη φορά και εξακολουθούν
να διατηρούν τις επαφές και τις φιλίες που έχτισαν. Τους μεταφέραμε τον ενθουσιασμό μας προς τα
οφέλη του προγράμματος Erasmus και μοιραστήκαμε τις εμπειρίες μας. Παρακινήσαμε,
επίσης, μερικούς από αυτούς να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα EVS και κάποιους να
γράψουν τα δικά τους έργα/πρότζεκτ για ανταλλαγές νέων.
Γενικά, πιστεύω ότι είναι πολύ κρίμα που δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση για αυτού του είδους
τις ευκαιρίες και που δεν είναι περισσότερο γνωστές στους νέους που θέλουν να μάθουν και
να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για τον κόσμο γύρω τους. Η διαπολιτισμικότητα είναι πολύτιμη
και είναι το στοιχείο εκείνο που προωθούν αυτά τα προγράμματα.
Θα ήθελα να μοιραστώ τον ενθουσιασμό που νιώθω όσο σκέφτομαι την επόμενη διεθνή
ανταλλαγή στην οποία θα συμμετάσχω και θα γνωρίσω όσο το δυνατόν περισσότερους νέους.
Παρεμπιπτόντως, έχω προσφέρει εθελοντικά σε πολλούς οργανισμούς τα τελευταία δέκα
χρόνια και εκεί έχω αποκτήσει περισσότερες κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) από αυτές
που προσφέρει η απλή θεωρία του πανεπιστημίου. Γνώρισα τον εαυτό μου, διεύρυνα τους
ορίζοντές μου, ενίσχυσα την αυτοπεποίθησή μου και ερωτεύτηκα τον κόσμο με έναν εντελώς
διαφορετικό τρόπο.

Ana Barbara

Ε

ίμαι η Άννα, 21 ετών, από τη Σόφια της Βουλγαρίας
και αυτή τη στιγμή είμαι στο τελευταίο έτος των
σπουδών μου στην επιχειρηματική ψυχολογία και το
ανθρώπινο δυναμικό. Στον ελεύθερο χρόνο μου είμαι
εκπαιδεύτρια Zumba, ετοιμάζω νέα τραγούδια και
χορογραφίες για την πρώτη μου τάξη.
Πέρυσι, τον Σεπτέμβριο, συμμετείχα μέσω του Erasmus + στο πρότζεκτ GUIDE, το οποίο αφορούσε τον
καθορισμό επιτυχημένων στρατηγικών αντιμετώπισης
της βίας με βάση το φύλο. Ήταν η δεύτερη μη τυπική
μου εκπαίδευση, καθώς η πρώτη μου ήταν στο λύκειο,
όταν πήγα στη Βαρκελώνη της Ισπανίας για έναν
ολόκληρο μήνα για να μάθω διαφορετικές δεξιότητες
μάρκετινγκ σε ένα διεθνές περιβάλλον. Αποφάσισα
να συμμετάσχω σε αυτά τα δύο έργα για να μάθω
κάτι νέο για τον εαυτό μου, να μάθω περισσότερες
ιστορίες για άλλους ανθρώπους, να αναπτύξω νέες
δεξιότητες και να εξασκήσω τα αγγλικά μου.
Και τις δύο φορές ο χρόνος πέρασε τόσο γρήγορα,
ήμουν λυπημένη και δεν ήμουν έτοιμη να φύγω από
το μέρος και τους ανθρώπους όταν έπρεπε. Ήθελα να
περάσω περισσότερο χρόνο μαζί τους, να εξερευνήσω
πιο όμορφα μέρη και να μάθω ακόμα περισσότερα
νέα πράγματα. Και τα δύο έργα μου έδωσαν πολλά.
Έκανα νέους φίλους, έμαθα νέες δεξιότητες και

απέκτησα νέα γνώση, νιώθω πιο ασφαλής και άνετα σε
καταστάσεις στις οποίες πρέπει να μιλήσω στα αγγλικά
και έχω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν εκφράζομαι
μπροστά σε άλλα άτομα.
Η μη τυπική εκπαίδευση είναι πολύτιμη σήμερα. Είναι
χρήσιμη για να μαθαίνετε νέα πράγματα, αλλά επίσης
βοηθά να βρείτε άλλα άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα
και ιδέες. Δίνει την ευκαιρία να συνδεθείτε με νέους
ανθρώπους, να μοιραστείτε τις ιστορίες σας μαζί τους
και να ακούσετε τη δική τους, να ανταλλάξετε ιδέες για
το πώς να κάνετε διαφορετικές καταστάσεις καλύτερες,
να δημιουργήσετε νέες φιλίες, να μάθετε κάτι νέο για
τον εαυτό σας - όλα αυτά και πολλά άλλα προσφέρει
η μη τυπική εκπαίδευση . Εάν εξακολουθείτε να
αναρωτιέστε εάν θα το δοκιμάσετε ή όχι, θα πρότεινα
να το κάνετε γιατί είναι μια συναρπαστική εμπειρία
και ένα καλό πρώτο βήμα προς την προσωπική σας
ανάπτυξη.

		ANNA

Ε

πιτυχημένη ιστορία - Blazhen Maleski

Το όνομά μου είναι Blazhen Maleski, είμαι ερευνητής στο REACTOR - Research in action, μια ανεξάρτητη και μη κερδοσκοπική ομάδα ανταλλαγής
απόψεων (think tank) που εδρεύει στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας, τα
τελευταία 8 χρόνια. Ερευνώ θέματα όπως η ανεργία, το κοινωνικό κεφάλαιο
των νέων και η συμμετοχή των πολιτών γενικά.
Από το 2017 έως το 2019 ήμουν πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου
Νεολαίας της Β. Μακεδονίας.
Η συμμετοχή μου σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης ξεκίνησε το
2015 όταν έκανα το EVS μου στο Πότσνταμ της Γερμανίας, στον οργανισμό
Mostar Friedensprojekt. Η οργάνωση εργαζόταν με νέους - πρόσφυγες
που προσπαθούσαν να ενσωματωθούν καλύτερα στην κοινωνία. Μέρος
των καθηκόντων μου ήταν να οργανώσω δραστηριότητες Erasmus + για
να τις ενσωματώσω σε ευκαιρίες που παρέχει η Ευρώπη για τους νέους.
Πριν ολοκληρώσω τις σπουδές μου στο πανεπιστήμιο, επέλεξα να αγνοήσω
μερικά χρόνια από την επίσημη εκπαίδευσή μου και προσπάθησα να είμαι
πιο ενεργός στη μη τυπική εκπαίδευση, να μάθω περισσότερα από άτομα
και οργανισμούς που υλοποιούσαν τέτοιες δραστηριότητες, να γνωρίσω
άλλους διαφορετικούς ανθρώπους, να ανταλλάξω απόψεις και πρακτικές
σχετικά με τα ζητήματα που αντιμετώπιζαν οι νέοι σε όλη την Ευρώπη, και
να δω τι κάνουν για τους νέους σε αυτές τις χώρες.
Νομίζω ότι εκτός από τις γνώσεις, είναι οι γνωριμίες και οι άνθρωποι που
με ωφέλησαν περισσότερο, ειδικά όταν ήμουν στο Πότσνταμ. Αυτό με
κάποιο τρόπο, με οδήγησε να αναπτυχθώ σαν άτομο ειδικά όσον αφορά

την κατανόηση του τρόπου που
λειτουργούν οι διαφορετικές κοινωνίες.
Νομίζω ότι η μη τυπική εκπαίδευση
με βοήθησε πολύ στην επιλογή της
καριέρας μου, στα πράγματα που
κάνω τώρα και στο τι θέλω να κάνω
στο μέλλον. Μου έδωσε ιδέες, μου
πρόσφερε ένα ξεκάθαρο όραμα για
το τι μπορώ να κάνω, μου έδωσε τη
δυνατότητα να έρθω σε επαφή με
ορισμένα άτομα και να υλοποιήσω
συγκεκριμένες
δραστηριότητες.
Συνολικά, αυτή η εμπειρία ήταν πολύ
σημαντική για μένα ως άτομο γενικά,
όχι μόνο για την καριέρα μου, αλλά και
για το ότι με βοήθησε να αναπτυχθώ.
Δεδομένου ότι εργάζομαι στον τομέα
των ΜΚΟ, η πρόοδος της μη τυπικής
εκπαίδευσης αναγνωρίζεται σε αυτόν
τον τομέα και είναι πολύ σημαντική
για να αποκτήσουν τα άτομα εμπειρία
στην κοινωνία των πολιτών, αλλά και
πάλι, δεν νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί
κατανοούν απόλυτα τα οφέλη της και
την ανάγκη των νέων να συμμετέχουν
σε τέτοιες δραστηριότητες.

Σε ένα νεαρό άτομο που δεν ήταν ποτέ
μέλος ενός οργανισμού, που δεν είχε
την ευκαιρία να ταξιδέψει, να ζήσει
μόνο του, να μάθει νέα πράγματα
εκτός της τυπικής εκπαίδευσης, θα
του πρότεινα να συμμετάσχει σε
οποιαδήποτε ευκαιρία βρεθεί μπροστά
του, είτε πρόκειται για ανταλλαγή
νέων, πρόγραμμα κατάρτισης ή
EVS. Εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία,
καθώς όλο αυτό είναι μια επιπλέον
εμπειρία που κερδίζετε, ανακαλύπτετε
αξίες και είναι μια μεγάλη ευκαιρία
να αναπτυχθείτε. Αυτό που θα έλεγα
στους νέους είναι να βγείτε προς τα
έξω, να συναντήσετε ανθρώπους, να
ανταλλάξετε απόψεις και να κάνετε μια
ανοιχτή συζήτηση για τα πράγματα
που συμβαίνουν στην Ευρώπη ή
ακόμα και στον κόσμο, γιατί αυτός
είναι ο μόνος τρόπος που μπορείτε
να καταλάβετε πώς νιώθουν, πώς
σκέφτονται για οποιοδήποτε θέμα και
πώς αντιλαμβάνονται τον κόσμο άλλοι
άνθρωποι.

Blazhen

Τ

ο όνομά μου είναι Bleon, και ίσως να μην ξεκινάω αυτήν την ιστορία με τον σωστό
τρόπο, αλλά πρέπει να τονίσω ότι από τότε που θυμάμαι να πηγαίνω στο σχολείο,
όλοι οι φίλοι μου και εγώ διδαχθήκαμε μέσα από κανόνες. Μάθαμε και εξακολουθούμε
να διδασκόμαστε μαθηματικά, φυσική, χημεία, ιστορία, γλώσσες και άλλα, τα οποία
είναι είτε ταλέντα είτε μελλοντικά επαγγέλματα για κάποιους. Μαθήματα που κάνουν
μερικούς από τους μαθητές να αισθάνονται ανώτεροι και άλλοι κατώτεροι, μαθήματα
που δεν είναι κατανοητά από όλους. Διδαχθήκαμε τόσα πολλά πράγματα στο σχολείο,
διαφορετικές εξισώσεις, διαφορετικές γραμματικές, διαφορετικούς νόμους και δεν
λέω ότι ήταν άχρηστα, αλλά δεν διδαχθήκαμε κάτι πιο σημαντικό όπως η αγάπη, ο
σεβασμός, η φροντίδα και η βοήθεια. Σήμερα, υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες μη
τυπικής εκπαίδευσης που βοηθούν τους μαθητές να αναπτυχθούν διανοητικά, ηθικά
και πνευματικά.
Για την ηλικία μου, έχω τόσες πολλές εμπειρίες με δραστηριότητες μη τυπικής
εκπαίδευσης που με βοήθησαν πολύ να αναπτυχθώ σε καλύτερο άτομο με λαμπρότερο
μέλλον. Το να είμαι μέλος τέτοιων δραστηριοτήτων με βοήθησε να αποκτήσω έναν
ευρύ κύκλο φίλων, μεγαλύτερη γνώση, ανεξαρτησία από την οικογένεια και τους
φίλους, μεγάλη υπερηφάνεια και αγωνιστικό πνεύμα. Σε ηλικία δέκα ετών πήρα μέρος
σε μια ταινία στην οποία είχα τον κύριο χαρακτήρα. Ολόκληρη η ταινία ήταν στην
αγγλική γλώσσα και με βοήθησε να ονειρεύομαι το μέλλον μου, όπως επίσης αύξησε
την αυτοπεποίθησή μου γιατί ο ίδιος ο χαρακτήρας ήταν ισχυρός και αγαπήθηκε από
όλους. Η ταινία δεν επιλέχθηκε ως η καλύτερη για τεχνικούς λόγους, αλλά η συμμετοχή
ήταν σημαντική για μένα και άξιζε πραγματικά. Πάντα ήθελα να κάνω τα πράγματα με
τον τρόπο που ήθελα και όχι όπως ήθελαν οι άλλοι. Φυσικά άκουσα τις συμβουλές
της οικογένειας και των καθηγητών μου, αλλά ήθελα πάντα να βγαίνω από τα
συνηθισμένα, γιατί η παραμονή εκεί μου δεν θα με άφηνε να αναπτυχθώ. Έγινα μέλος
ενός οργανισμού για τα δικαιώματα των παιδιών σε όλο τον κόσμο, όπου έπρεπε να
φτιάξουμε έναν πίνακα που θα περιέγραφε τις διαφορές μεταξύ των παιδιών. Καθώς
ένα από τα πολλά χόμπι μου ήταν η ζωγραφική, έκανα μια υπέροχη ζωγραφιά με ένα
δυνατό μήνυμα για το ότι τα παιδιά δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Εξηγούσε

ότι σε ορισμένα μέρη τα παιδιά αναγκάζονται να δουλέψουν ενώ σε άλλα μέρη αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που θα
έπρεπε, παίζοντας με παιχνίδια και απολαμβάνοντας την παιδική τους ηλικία χωρίς ανησυχίες. Περιέγραψα τον πίνακα
ζωγραφικής στα αγγλικά γιατί ο κριτής που βαθμολόγησε τον πίνακά μου ήταν Άγγλος.
Οι δραστηριότητές μου στη μη τυπική εκπαίδευση δεν σταμάτησαν ποτέ. Εκείνη την περίοδο παρακολουθούσα μαθήματα
αγγλικών που μου άρεσαν πολύ γιατί βελτιώθηκα πολύ, έκανα φίλους και ωραίες αναμνήσεις. Εκείνη την εποχή, έμαθα
πολλά πράγματα που δεν συζητήσαμε ποτέ στο σχολείο. Καθημερινά ανοίγαμε νέα θέματα, μιλούσαμε για τα όνειρά
μας, μελλοντικά σχέδια κ.λπ., ήταν πραγματικά μια στιγμή που αναπολώ ακόμη. Τα μαθήματα κολύμβησης ήταν η
αγαπημένη μου δραστηριότητα μη τυπικής εκπαίδευσης. Άρχισα να κολυμπάω στην ηλικία των 9 και μέχρι πέρυσι
πήρα μέρος σε διαφορετικούς αγώνες στο Κόσοβο και την Αλβανία. Το κολύμπι με βοήθησε πολύ κατά την εφηβεία να
αναπτυχθώ και ψυχικά και σωματικά. Είναι ένα ατομικό άθλημα που με βοήθησε πολύ να μάθω τεχνικές και στυλ από
άλλους κολυμβητές.
Οι δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης είναι πολύτιμες στη ζωή. Ενεργοποιούν την ανθρώπινη ενσυναίσθηση που
έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια, την ανθρώπινη αγάπη που έχουμε, τη μη ρατσιστική καρδιά που έχουμε και τις
σεβαστές πράξεις που κάνουμε. Οι ώρες εθελοντισμού που έκανα με παιδιά στο θερινό
σχολείο Don Bosko πέρυσι ήταν κι εκείνες μια υπέροχη εμπειρία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ
τις στιγμές που έζησα βοηθώντας τα παιδιά να συνεργαστούν με τους άλλους και να
κερδίσουν σε διαφορετικούς αγώνες.
Αυτή η εμπειρία με έκανε να μάθω πώς να φροντίζω τα παιδιά και αυτήν την περίοδο
φροντίζω τα δίδυμα μωρά της αδερφής μου. Βασικά, στις μέρες μας οι ρόλοι έχουν
αλλάξει, μια γυναίκα μπορεί να οδηγήσει ένα φορτηγό αν μπορεί, χωρίς ντροπή, ή
ένας άντρας μπορεί να φροντίσει παιδιά χωρίς πρόβλημα. Εάν κάτι σας αρέσει
πρέπει να το δουλέψετε και να αφιερωθείτε σε αυτό. Η φροντίδα των παιδιών, ενώ
η αδερφή μου είναι στη δουλειά, είναι η πιο όμορφη δραστηριότητα και η καλύτερη
δουλειά που θα μπορούσα να έχω. Από μη τυπικές δραστηριότητες έμαθα ότι «ο φίλος
στην ανάγκη φαίνεται», οπότε η συμβουλή μου σε όλους τους μελλοντικούς εφήβους
είναι να εργαστούν με πάθος είτε είναι εθελοντισμός είτε είναι αμειβόμενη εργασία, να
βοηθήσουν τους άλλους, να κάνουν τον εαυτό τους περήφανο και να εκμεταλλευτούν
κάθε ευκαιρία που τους παρουσιάζεται, γιατί ζουν μόνο μία φορά τη ζωή.

BLEON

Ε

πιτυχημένες ιστορίες - 1 / Büşra Akdoğan

Είμαι ο Büşra Akdoğan από το Εσκισεχίρ της Τουρκίας και είμαι 26 ετών. Αποφοίτησα από το τμήμα διδασκαλίας
αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Dokuz Eylul το 2016. Τώρα εργάζομαι σαν υπεύθυνη έργου (project manager).
Στην πραγματικότητα, η ιστορία της μη τυπικής μου εκπαίδευσης είναι λίγο απροσδόκητη. Αποφοιτώντας από τη σχολή
Διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας, διορίστηκα ως καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μια πόλη στην ανατολική
Τουρκία. Αφού δούλεψα δύο χρόνια μέσα στην τυπική εκπαίδευση, συνειδητοποίησα ότι δεν ήθελα να κάνω αυτήν τη
δουλειά πια γιατί είχα την αίσθηση ότι δεν βελτιώθηκα στο επάγγελμά μου αλλά ούτε και στην προσωπική μου καριέρα.
Έτσι αποφάσισα να παραιτηθώ. Ήμουν άνεργη και έψαχνα ευκαιρίες για να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε διαφορετικές
προκλήσεις και έτσι ανακάλυψα την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS) από το Erasmus +. Έκανα αίτηση για να
εργαστώ ως εθελόντρια με μη προνομιούχα παιδιά σε ένα σχολείο στη Ρουμανία.
Στην αρχή, ήταν λίγο δύσκολο για μένα ως πρώην δασκάλα να προσαρμοστώ από την τυπική εκπαίδευση στη μη τυπική,
αλλά σταδιακά έμαθα πώς να καταφέρνω να διδάξω κάτι αποτελεσματικά στα παιδιά μέσω μη τυπικών δραστηριοτήτων.

Στο τέλος του EVS μου, έμαθα πώς να γράφω ανταλλαγές και προγράμματα κατάρτισης Erasmus + για νέους. Αυτό
μου έδωσε την ευκαιρία να προετοιμάσω ακόμη περισσότερες μη τυπικές δραστηριότητες σε διαφορετικά θέματα για
εφήβους και ενήλικες, καθώς οι δραστηριότητες των πρότζεκτ στο πλαίσιο του Erasmus + ήταν καλύτερα να γίνουν με
μη τυπικές μεθόδους. Χάρη στην εθελοντική μου υπηρεσία, είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε πολλές ανταλλαγές και
εκπαιδευτικά προγράμματα όπου μπόρεσα να μάθω πολλές άλλες δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης.
Όταν τελείωσα το πρόγραμμά μου, η οργάνωση στην οποία ήμουν εθελόντρια μου έκανε την πρόταση να συνεργαστώ
μαζί τους ως υπεύθυνη έργου! Τώρα, εργάζομαι σε έναν οργανισμό στην πόλη Resita της Ρουμανίας.
Αναφέρω σαν παράδειγμα αυτό το ταξίδι για να δείξω σε όλους ότι η αλλαγή της ζωής μας είναι στα χέρια μας. Εάν
δεν ρισκάρουμε, δεν μπορούμε να βελτιώσουμε ούτε τον εαυτό μας
ούτε την κοινωνία στην οποία ζούμε. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η
ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και απρόσμενες εξελίξεις μόνο αν κάνουμε
το πρώτο βήμα. Γι’ αυτό, θα πρότεινα στους νέους να γίνουν εθελοντές
μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ESC), να συμμετάσχουν
σε ανταλλαγές και προγράμματα κατάρτισης νέων, όπου όλες οι
δραστηριότητες γίνονται μέσω μη τυπικών μεθόδων, ώστε να μάθουν να
δημιουργούν και να βιώνουν. Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε κάτι είναι
στην πράξη και η μη τυπική εκπαίδευση προσφέρει ακριβώς αυτήν την
ευκαιρία σε όλους.
Θα ήθελα να ολοκληρώσω την ιστορία μου με ένα απόσπασμα από μια
πολύ ωραία ταινία: «Η ζωή είναι σαν ένα κουτί με σοκολατάκια, ποτέ δεν
ξέρεις τι θα σου τύχει».

Büşra

Γ

εια σας, είμαι η Desi, δεκαέξι ετών, μαθήτρια λυκείου από το Πλέβεν της Βουλγαρίας. Έχω πολλά
χόμπι, μερικά από τα οποία είναι ο χορός, η ζωγραφική, η γλωσσολογία, η κατασκευή κοσμημάτων
και πολλά άλλα.
Με τα χρόνια έχω συμμετάσχει σε πολλές μη τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σε πολλές από
τις οποίες συνεχίζω να πηγαίνω. Μέχρι τώρα, έχω κάνει μαθήματα χορού, και επιπλέον μαθήματα
βουλγαρικών, μαθηματικών, γλωσσολογίας και αγγλικών. Συμμετέχω επίσης σε μια διαδικτυακή ομάδα
νέων. Χορεύω μπαλέτο για περίπου 11 χρόνια και είμαι σε ομάδα προσκόπων για σχεδόν 5 χρόνια.
Παλιότερα, όταν ήμουν στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, παρακολουθούσα μαθήματα κωδικοποίησης,
μαθηματικών και γερμανικών και έγινα μέλος μια ομάδας τέχνης στην 5η τάξη.
Τα περισσότερα από αυτά τα επέλεξαν οι γονείς μου όταν ήμουν μικρή, και εγώ συμφώνησα. Αργότερα
στη ζωή, ωστόσο, αποφάσισα με ποια θέλω να συνεχίσω και άφησα κάποια άλλα για διαφορετικούς
λόγους. Για παράδειγμα, για τον χορό και τους προσκόπους επηρεάστηκα από τους φίλους και τους
αδελφούς μου ενώ μερικά μαθήματα ήταν «υποχρεωτικά», όπως τα μαθήματα αγγλικών.
Ο μη τυπικός τρόπος εκπαίδευσης μου έδωσε πολύ περισσότερα από την απλή γνώση για τα θέματα και
τις δραστηριότητες που μου αρέσουν. Λόγω αυτών συναντήθηκα και δημιούργησα φιλίες με πολλά άτομα.
Κάποιες ομάδες, όπως ο ομάδα νέων και η ομάδα προσκόπων, μου έχουν διδάξει πολύτιμες δεξιότητες
για τη ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις και αύξησαν την αυτοπεποίθησή μου. Ο χορός μπαλέτου με
βοήθησε επίσης να συνεργάζομαι και μην φοβάμαι μπροστά σε κοινό.
Η μη τυπική εκπαίδευση δεν με βοήθησε πολύ στο να επιλέξω πορεία στη ζωή μου. Ωστόσο, με βοήθησε
σαν φιλόδοξη συγγραφέα, να αποκτήσω διάφορες εμπειρίες, παρόμοιες με αυτές, που προσπαθώ να
αφηγηθώ στα βιβλία μου. Επιπλέον, μερικές φορές μου δίνει έμπνευση για νέες ιστορίες και βιβλία. Παρ
‘όλα αυτά, βελτιώνομαι σαν άτομο αργά και σταθερά, γι’ αυτό και ορισμένες φορές δυσκολεύομαι να το
αναγνωρίσω, αν δεν το επισημάνει κάποιος άλλος.
Από την εμπειρία μου, όλοι πρέπει να συμμετέχουν σε μη τυπικές δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν,
ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι ταλέντο σε αυτές, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας συνήθως

αποκτάται με σκληρή δουλειά και αφοσίωση. Κάθε δραστηριότητα ή μάθημα έχει κάτι
να προσφέρει και οι δυνατότητες είναι ατελείωτες! Ωστόσο, κανείς δεν πρέπει να
αισθάνεται αναγκασμένος να συμμετάσχει σε κάτι που δεν θέλει και εάν αισθάνεται
ότι δεν μπορεί να το χειριστεί, είναι καλύτερα να το αφήσει. Κανείς δεν πρέπει να είναι
καλός σε όλα.
Συνολικά, πιστεύω ότι η μη τυπική εκπαίδευση είναι εξίσου σημαντική με το σχολείο,
αν όχι περισσότερο, και αυτό συμβαίνει γιατί αποτελείται από δραστηριότητες που
χαρίζουν πολύτιμη εμπειρία και γνώση σε παιδιά και εφήβους και τους δίνουν την
ευκαιρία να πειραματιστούν και να γνωρίσουν νέους ανθρώπους.

DESI

Τ

ο όνομά μου είναι Diella Valla και αυτήν τη στιγμή σπουδάζω Θετικές Επιστήμες, αλλά ενδιαφέρομαι και για διάφορες
άλλες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την τέχνη, την επιχειρηματικότητα, το σχεδιασμό μόδας κ.λπ. Έχω
συμμετάσχει σε διαφορετικές δραστηριότητες, καθώς πάντα μου άρεσε να ανακαλύπτω περισσότερα για τον εαυτό μου
και τα ενδιαφέροντά μου.
Η μη τυπική εκπαίδευση είναι μια μεγάλη εμπειρία για να βιώσει κάθε μαθητής, όχι μόνο στη χώρα μου, αλλά και σε
όλο τον κόσμο. Αποτελείται από διαφορετικές εμπειρίες που μας περιβάλλουν καθημερινά και μεταφέρει αξίες που είναι
πολύτιμες στην καθημερινότητα, πράγμα που την καθιστά εξίσου σημαντική με την τυπική εκπαίδευση. Παρέχει γνώσεις
και αγγίζει μια ποικιλία σημαντικών θεμάτων όπως: Ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικοποίηση, θέματα πολιτισμού κ.λπ.
Η μη τυπική μάθηση με τα χρόνια με βοήθησε να αναπτύξω τη δική μου κριτική σκέψη και να εκφραστώ καθαρά. Με
βοήθησε επίσης να αποκτήσω γνώσεις σε τομείς που δεν είχα ακούσει ποτέ και να βελτιώσω τις επικοινωνιακές μου
δεξιότητες.
Είναι ένας καθρέφτης που δείχνει την πραγματική προσωπικότητα κάποιου και βελτιώνει τις πτυχές του εαυτού για
τις οποίες δεν έχει αυτοπεποίθηση.
Βασικά, οι μη τυπικές δραστηριότητες
είναι μαθήματα ή θεωρίες που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην
πράξη. Προσωπικά, παίρνοντας
μέρος σε ένα μεγάλο πρότζεκτ στο
Κόσοβο, συμμετείχα σε πολλές
δραστηριότητες, όπως: η συγγραφή
στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης,
η προώθηση του συλλόγου μας, η
βοήθεια στον προγραμματισμό και
τον εφοδιασμό ενός προγράμματος
ανταλλαγής νέων στη Φινλανδία, το
θέμα του οποίου ήταν η «Υπηρεσιακή
Επιμόρφωση και Επιχειρηματικότητα
Νέων». Στη διάρκειά του, η ομάδα
επισκέφθηκε οργανισμούς και άτομα

που ανέλαβαν πρωτοβουλίες στο Κόσοβο. Συμμετείχα επίσης στις συναντήσεις του νέου μας προγράμματος «Changemaker S.K.I.L.L.S» χρηματοδοτούμενο από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κόσοβο.
Εκεί βρήκα πολλές ευκαιρίες και συνεργάστηκα με ανώτερα στελέχη για τη δημιουργία ενός νέου συλλόγου θέμα του
οποίου θα ήταν η «Τέχνη και Κοινωνία». Η συμμετοχή μου στις μη τυπικές μαθησιακές δραστηριότητες, διεύρυνε τους
ορίζοντες της σκέψης μου και μου έδωσε ένα σαφές όραμα για τον εαυτό μου. Συγκεκριμένα, βοήθησα με τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης αναπτύσσοντας τα καλλιτεχνικά μου ενδιαφέροντα, και πάντα προσπαθούσα να μάθω από τους
μέντορες μου και να δημιουργήσω συλλογικά κάτι όμορφο για τη νεολαία.
Δεν ήταν τόσο σημαντικά τα μέρη που κάναμε τις συναντήσεις μας, όσο τα άτομα που είχα την ευκαιρία να συναντήσω
και να μοιραστώ τις ιδέες μου και μαζί καταφέραμε να προσφέρουμε ευκαιρίες στους νέους στο Κόσοβο. Η μη τυπική
εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει τη θετική αλλαγή και την χαρά που θέλω να δω στην κοινότητα στην οποία μένω.
Σίγουρα, δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να βλέπεις ανθρώπους να έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες με τη δική σου, να
πιστεύεις σε εσένα και την αλλαγή που θέλεις να φέρεις για ένα καλύτερο μέλλον.
Επιπλέον, ως ζωγράφος, έχω συμμετάσχει σε εκθέσεις και εργαστήρια τέχνης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Το να
μοιράζομαι τις γνώσεις μου για τη ζωγραφική και να είμαι πάντα έτοιμη να μάθω κάτι νέο είναι οι δύο κύριοι λόγοι που
επικεντρώθηκα στη μη τυπική εκπαίδευση.
Το καλύτερο στοιχείο των δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης είναι ότι δίνουν την ευκαιρία να τις παρακολουθήσει
κάποιος ακόμη και σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Φέτος, συμμετείχα σε διαδικτυακά σεμινάρια και εργαστήρια
από οργανισμούς όπως το DVOTIO, στα οποία είχα την ευκαιρία να παρουσιαστώ ως εικονογράφος μόδας και να
συμμετάσχω ως εθελόντρια. Η προσβασιμότητα για όλους είναι ένα άλλο μεγάλο όφελος που μπορεί κάποιος να έχει
από τις δραστηριότητες που προσφέρει η μη τυπική εκπαίδευση.
Δεν συμμετέχεις σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες για να προβληθείς στους άλλους, αλλά κυρίως για να
προκαλέσεις τον εαυτό σου και για να δοκιμάσεις τις ικανότητές σου στην πράξη μέσα στην πραγματική ζωή. Ακούω
καθημερινά ανθρώπους να διαμαρτύρονται για την ατμοσφαιρική ρύπανση ή τα σκουπίδια που μολύνουν το περιβάλλον,
αλλά κανένας από αυτούς δεν κάνει καμία εθελοντική δραστηριότητα ούτε συμμετέχουν σε δράσεις ή εκδηλώσεις που
οργανώνονται από ΜΚΟ της χώρας μας.
Έργα ή δραστηριότητες όπως αυτές προάγουν τον ακτιβισμό, ως ένα κίνημα με το οποίο ο καθένας πρέπει να ασχοληθεί.
Σε ένα από τα εργαστήρια με τίτλο «Καθημερινή ζωή νέων Κοσοβάρων» που πραγματοποιήθηκε από το KETNET,
άκουσα απόψεις ανθρώπων που με επηρέασαν και αρνητικά και θετικά, αλλά στο τέλος κράτησα τις θετικές ιστορίες που
ακόμη και σήμερα μένουν χαραγμένες στο μυαλό μου.

Diella

Τ

ο όνομά μου είναι Diellëza. Σπούδασα
Μηχανική
στο
UBT
(Πανεπιστήμιο
Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας) και είμαι νέα
προγραμματίστρια στο ODK (Open Data
Kosovo).
- Πάντα ήθελα να μάθω νέα πράγματα πέρα
από αυτά που μας «σερβίρονται» στο σχολείο
ή στο πανεπιστήμιο... Έτσι άφησα την ζώνη
άνεσής μου και να πάρω μέρος σε πολλά
προγράμματα κατάρτισης και μαθήματα που
όχι μόνο με έκαναν να μάθω νέα πράγματα,
αλλά και να δημιουργήσω νέες φιλίες και να
βελτιώσω την αλληλεπίδρασή μου με τους
άλλους, πράγμα για το οποίο είμαι πολύ
χαρούμενη.
-Βλέπω τη μη τυπική εκπαίδευση ως
«περισσότερη εμπειρία», και τις πιο πολλές
φορές, οι εμπειρίες δίνουν νέες δυνατότητες.
Τον Μάρτιο του 2020, συμμετείχα σε μια
εκπαίδευση που ονομάζεται «Techstitution»
και υλοποιήθηκε από το Open Data Kosovo,
η οποία μου έδωσε την ευκαιρία να γίνω η νεότερη νέα προγραμματίστρια λογισμικού στην ομάδα
ODK.
- Αλλά εκτός από εκείνες τις εκπαιδεύσεις, που ήταν παρόμοιες με τις σπουδές μου, που αύξησαν
σημαντικά τις γνώσεις μου και μου έδωσαν τις καλύτερες εμπειρίες, έχω επίσης συμμετάσχει σε
πολλές άλλες δραστηριότητες κατάρτισης και εθελοντισμού που με έκαναν να γνωρίσω τον τρόπο
που σκέφτονται και ζουν οι άλλοι και να εντοπίσω τις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ μας.
Έχω συμμετάσχει σε πρότζεκτ σε διαφορετικούς τομείς, όπως στη σύνταξη προτάσεων έργων, στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη δημόσια επικοινωνία, σεμινάριο για την παράνομη μετανάστευση,

θερινά σχολεία, διάφορα προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια και συνέδρια με πολυπολιτισμική διάσταση. Και αν είστε
περίεργοι να μάθετε γιατί όλες αυτές οι δραστηριότητες, επέλεξα να συμμετέχω σε αυτές γιατί κάθε φορά ανέπτυσσα
πολυεπιστημονική γνώση και έμαθα περισσότερα για τη ζωή - αυτά τα δύο πράγματα που τώρα θεωρώ τα πιο σημαντικά!
- Ενώ η τυπική εκπαίδευση επικεντρώνεται κυρίως στην απόκτηση της γνώσης, και η πρακτική χρήση των δεξιοτήτων
εφαρμόζεται λιγότερο, βλέπω ότι η μη τυπική εκπαίδευση επικεντρώνεται περισσότερο στην πρακτική, και για μένα
όπως για πολλούς άλλους ανθρώπους, τα πράγματα στα οποία ασκούμαστε δεν ξεχνιούνται τόσο εύκολα. Στην
πραγματικότητα, η μη τυπική εκπαίδευση είναι κάτι παραπάνω από απλή εξάσκηση, βελτιώνει την απόδοσή σου,
συνεργάζεσαι με άλλους και γνωρίζεις νέους ορίζοντες που δεν θα γνώριζες ποτέ διαφορετικά. Αναπτύσσεις δεσμούς
και φιλίες με άλλους συμμετέχοντες και πολλές φορές είναι δύσκολο να πεις απλά αντίο και να επιστρέψεις στο σπίτι!
Ένα πράγμα που πρέπει να τονίσω είναι ότι η μη τυπική εκπαίδευση στη χώρα μας δεν είναι μία από τις προτεραιότητες
της κοινωνίας μας και δεν μας δίνονται πολλές ευκαιρίες. Παρόλα αυτά, καλώ και πάλι όλους όσους είναι αισιόδοξοι
για τη ζωή και το μέλλον να βρουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με τη μη τυπική μάθηση όπως και εγώ. Ξεκίνησα με
δυσκολία και τώρα δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή χωρίς να συμμετέχω σε αυτές τις δραστηριότητες.
- Είναι παράξενο το πώς η μη τυπική εκπαίδευση με έκανε να βλέπω τη ζωή, το μέλλον και τα πάντα γύρω μου
διαφορετικά!
Όλη η εμπειρία μου με την μη τυπική εκπαίδευση αποτυπώνεται στο εξής ρητό: «Η τυπική εκπαίδευση είναι μια βόλτα
στον ζωολογικό κήπο, η μη τυπική εκπαίδευση είναι μια βόλτα στη σαβάνα».

Diellëza

Ν

έοι πρεσβευτές της μη τυπικής μάθησης - Καλύτερες ιστορίες και πρακτικές
Είμαι φοιτήτρια στο 3ο έτος στο Πανεπιστήμιο Yıldız. Δουλεύω ως ασκούμενη στο Corbiz. Επίσης, είμαι μέλος της
Aiesec και του Peryön. Πέρα από όλα αυτά, παίζω τένις και περπατάω στον ελεύθερο χρόνο μου. Αυτό με βοηθά να
παραμένω συγκεντρωμένη και να έχω κίνητρο να συνεχίσω.
Τον περασμένο Ιανουάριο, πήγα στην Ουκρανία με την Aiesec για να διδάξω αγγλικά σε παιδιά. Έμεινα σε μια οικογένεια
υποδοχής και η δουλειά μου ήταν να διδάσκω αγγλικά στα παιδιά της οικογένειας. Έμεινα εκεί για έξι εβδομάδες. Μπορεί
να φαίνεται λίγος χρόνος, αλλά από την πρώτη εβδομάδα ένιωθα σαν να είμαι στο σπίτι μου. Η οικογένεια που με
φιλοξενούσε με έκανε από την αρχή να αισθανθώ πως ήμουν μέλος της. Επέλεξα να πάω σε αυτό το πρότζεκτ με την
Aiesec για τρεις λόγους. Ο πρώτος ήταν ότι δεν είχα ξαναβρεθεί στο εξωτερικό, έτσι θα ήταν η πρώτη μου εμπειρία. Ο
δεύτερος λόγος ήταν για να βγω από τη ζώνη άνεσής μου. Πριν από αυτό το έργο, δεν προσπαθούσα να ξεβολευτώ
και δεν έκανα τίποτα για τη μελλοντική μου ζωή, γι’ αυτό έπρεπε να φύγω από τη ζώνη άνεσής μου το συντομότερο
δυνατό. Και ο τελευταίος λόγος μου ήταν για να γίνω πολίτης του κόσμου. Βλέπουμε πολλά νέα για άλλες χώρες
στα κοινωνικά μέσα ή σε σελίδες ειδήσεων και για ορισμένους από εμάς να γίνουμε πολίτες του κόσμου σημαίνει
να δείξουμε ενδιαφέρον για τα προβλήματα του κόσμου και
να συζητήσουμε αυτά τα προβλήματα με τους φίλους μας ή
την οικογένειά μας. Για μένα, ωστόσο, το να γίνω πολίτης του
κόσμου σημαίνει να έχω φίλους από μια άλλη χώρα, από μια
άλλη ήπειρο, από την άλλη άκρη του κόσμου ακόμη... Και
όταν υπάρχει ένα πρόβλημα στη χώρα τους, να είμαι σε θέση
να συζητήσω με κάποιον που γεννήθηκε εκεί και μεγάλωσε
μέσα σε αυτόν τον πολιτισμό.
Όταν δίδασκα αγγλικά στα παιδιά έπρεπε να προγραμματίσω,
να οργανώσω και να ελέγξω τη διαδικασία μόνη μου. Αυτό ήταν
πολύ δύσκολο στην αρχή, αλλά αφού άρχισα να διδάσκω και
γνωρίζοντας τα παιδιά όλα έγιναν πολύ πιο εύκολα. Ήμασταν
στο σπίτι όταν μελετούσαμε αγγλικά, έτσι τα παιδιά έχαναν
την προσοχή τους εύκολα. Ως λύση για αυτό, αρχίσαμε να
παρακολουθούμε βίντεο με γραμματική στα αγγλικά, αγγλικές
ταινίες με υπότιτλους στα ουκρανικά και παίζαμε πολλά

και διαφορετικά παιχνίδια. Αυτή η διαδικασία με δίδαξε πώς να
διαχειρίζομαι τα προβλήματα μόνη μου και να συνεχίζω ακόμα
κι αν είναι πολύ δύσκολο. Ο σκοπός μου ήταν πολύ μεγαλύτερος
από την ανάπτυξη των ικανοτήτων μου. Επίσης έμαθα πώς να
γίνω πολίτης του κόσμου. Κέρδισα πολλούς φίλους από τη Νότια
Κορέα μέχρι την Ινδονησία. Γνώρισα διαφορετικούς πολιτισμούς
και το πώς η κουλτούρα επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων, το πώς
οι άνθρωποι μπορούν να είναι πολύ διαφορετικοί ακόμα κι αν ζουν
στον ίδιο κόσμο. Πήγα μόνη μου σε μια ξένη χώρα που δεν έχω
ξαναδεί. Δεν είχα ποτέ διδακτική εμπειρία αλλά πήγα εκεί για να
διδάξω αγγλικά σε μια γλώσσα που τα παιδιά δεν μπορούν να
καταλάβουν ή να μιλήσουν. Έμαθα να διαχειρίζομαι το άγχος και
τον κίνδυνο. Έμαθα να ελέγχω τα πάντα και συνεχίζω ακόμη και
εάν δεν μπορώ να κάνω κάτι με τέλειο τρόπο. Έγινα καλύτερη
στην επικοινωνία. Μίλησα με πολλούς νέους ανθρώπους σε ξένο
περιβάλλον σε μια ξένη γλώσσα. Έμαθα να λέω ναι σε όλες τις
νέες ευκαιρίες και τώρα μπορώ να πω ότι χαίρομαι που το έκανα.
Στην αρχή ένιωθα ότι δεν έκανα τα πράγματα σωστά, ότι αυτή η
εμπειρία δεν θα με διδάξει τόσα πολλά, δεν θα καταφέρω να διδάξω
αγγλικά στα παιδιά. Αλλά όταν συνέχισα όλα έγιναν καλύτερα και
νιώθω ότι προσέφερα πολλά στη ζωή αυτών των παιδιών.
Το πρόγραμμά μου με βοήθησε να βγω από τη ζώνη άνεσής μου
και να μάθω στην πράξη. Σαν μια διεθνή εμπειρία μη τυπικής
μάθησης, με δίδαξε ότι μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή και
μπορούμε να ξεκινήσουμε με το να νοιαζόμαστε και να γίνουμε
πολίτες του κόσμου... Η δημιουργία μιας κοινωνίας που νοιάζεται
είναι στα χέρια μας.

Ece

Τ

ο όνομά μου είναι Έλσα, είμαι 22 ετών, και είμαι τριτοετής φοιτήτρια στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Επιστήμης Υπολογιστών, Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο της Πρίστινα. Μου αρέσει να εργάζομαι
στον τομέα μου αλλά μου αρέσει επίσης να δοκιμάζω νέα πράγματα. Ακόμα κι αν είμαι μόνο φοιτήτρια, πάντα πίεζα
τον εαυτό μου για να μάθω νέα πράγματα με διαφορετικούς τρόπους. Μου αρέσει η μουσική, ο αθλητισμός, ο χορός,
το μαγείρεμα, το σχέδιο, τα ταξίδια, το να γνωρίζω νέους ανθρώπους. Έχω τόσα πολλά χόμπι, οπότε πάντα ήθελα να
κάνω κάτι που μου αρέσει και να μαθαίνω νέα πράγματα με τρόπο που να περιλαμβάνει και τα χόμπι μου. Η μη τυπική
εκπαίδευση μου πρόσφερε μια εντελώς νέα εμπειρία στα πράγματα που μου αρέσουν, μια νέα άποψη για τα πράγματα
που έχω μάθει και μια νέα άποψη για τον εαυτό μου επίσης. Και είμαι ευγνώμων για το ότι έχω εμπλουτίσει τις γνώσεις
μου και έχω δουλέψει για να ξεπεράσω τις ανασφάλειες μου και να βγω από τη ζώνη άνεσής μου κάνοντας κάτι που
μου αρέσει.
Το να βγείτε προς τα έξω είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψετε περισσότερα για εσάς και να αναπτυχθείτε, και
αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μην φοβάστε να προκαλέσετε τον εαυτό σας. Είναι δύσκολο να προσεγγίσεις και
να βρεις νέους που να ενδιαφέρονται
για την εκπαίδευση εκτός σχολείου
η κολεγίου. Βρίσκουν την τυπική
εκπαίδευση αρκετή για αυτούς, και
όλα τα άλλα πολύ βαρετά, αλλά
με τη μη τυπική εκπαίδευση όλα
αλλάζουν και γίνονται ενδιαφέροντα,
συναρπαστικά και διασκεδαστικά - κάτι
που οι νέοι θέλουν, να διασκεδάζουν,
να συμμετέχουν ενεργά και να
επωφελούνται από αυτό. Φυσικά, η
τυπική εκπαίδευση είναι σημαντική
και είναι επίσης η βάση της γνώσης
της ζωής μας, αλλά πιστεύω ότι οι
προκλήσεις, τα ταξίδια και η επαφή
με άλλους πολιτισμούς, η γνωριμία
με νέους ανθρώπους, τα δημιουργικά

έργα και όλες οι δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης είναι αυτές που μας βοηθούν ανακαλύψουμε περισσότερα για
το ποιοι είμαστε και πώς να το δείχνουμε στον κόσμο.
Από όλες τις συμμετοχές μου σε δραστηριότητες νέων και εθελοντισμό (η εμπειρία μου σε προπονήσεις με διαφορετικές
ομάδες νέων, με μη προνομιούχους νέους, δασκάλους, πάροχους υγειονομικής περίθαλψης και άλλους φορείς στον
κοινωνικό τομέα- με ιδρύματα και οργανισμούς που διεξάγουν έρευνες- εμπειρία σε διάφορα πρότζεκτ συμφιλίωσης,
μετανάστευσης, σε διάφορα προγράμματα κατάρτισης και συνέδρια με πολυπολιτισμική διάσταση), οι καλύτερες εμπειρίες
ήταν αυτές που ταξίδεψα και συνάντησα νέους ανθρώπους, γνώρισα τη νοοτροπία τους για πράγματα καθημερινά και
πώς εκείνοι τα αντιλαμβάνονται. Το να βλέπεις μια νοοτροπία διαφορετική από αυτήν που έχεις συνηθίσει σε βοηθάει
να μπορείς να μαθαίνεις από κάποιον άλλον και να μπορείς να δίνεις σε κάποιον την ευκαιρία να μάθει κάτι από εσένα.
Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα και ο καλύτερος τρόπος να δεις τον κόσμο με διαφορετικό μάτι.
Τέλος, για να δώσουμε μια άλλη προοπτική στη
μη τυπική εκπαίδευση και να την ανακαλύψουμε
περισσότερο προκειμένου να ενθαρρύνουμε
τους νέους να συμμετέχουν σε αυτή τη μορφή
εκπαίδευσης, μπορούμε να τη συγκρίνουμε με
έναν πολύχρωμο παιδικό φουρφούρι, όπως
εκείνο που παίζαμε όταν ήμασταν παιδιά. Όπως
οι πολύχρωμες έλικες στο φουρφούρι συνδέονται
μεταξύ τους και αρχίζουν να κινούνται και να
παράγουν ήχο και ενέργεια χάρη στο φύσημά
μας, έτσι η μη τυπική εκπαίδευση συνδέει
διαφορετικούς νέους, γεμάτους ενέργεια και
φρεσκάδα, που καταφέρνουν μεγάλα επιτεύγματα
με την υποστήριξη ενός εκπαιδευτή ή συντονιστή.
Έτσι, η συμβουλή μου είναι να βγείτε εκεί έξω,
να προκαλέσετε τον εαυτό σας και να έρθετε σε
επαφή με άλλα άτομα, ώστε να μπορέσετε να
δείτε αυτό το πολύχρωμο ουράνιο τόξο.

ELSA

Τ

ο όνομά μου είναι Εύα και είμαι 20 χρονών, φοιτήτρια στη Σχολή Ποινικής
Δικαιοσύνης και Ασφάλειας. Κατάγομαι από μια μικρή πόλη στην περιοχή Bela
Krajina, αλλά θα μπορούσες να με βρεις σε όλο τον κόσμο. Μου αρέσουν διάφορα
αθλήματα, κατά προτίμηση πολεμικές τέχνες, και στο παρελθόν ήμουν μέλος της
εθνικής ομάδας της Σλοβενίας στο ζίου ζίτσου, και παίζω τένις. Θα μπορούσα να
πω ότι μου αρέσουν όλα όσα είναι λίγο διαφορετικά και γι’ αυτό μου αρέσει να
ταξιδεύω, να μαθαίνω διαφορετικές γλώσσες, να γνωρίζω πολιτισμούς, ανθρώπους
και κουζίνες - και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι η μη τυπική
εκπαίδευση είναι σημαντική.
Φυσικά, η τυπική εκπαίδευση είναι μεγάλης σημασίας και είναι η βάση για τη μη
τυπική, αλλά πιστεύω ότι οι εμπειρίες, τα ταξίδια, η επικοινωνία με τους ανθρώπους,
τα δημιουργικά έργα, οι συζητήσεις και άλλες δραστηριότητες τέτοιου είδους είναι
αυτές που μας δίνουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε αυτή τη «σχολική» γνώση,
και ταυτόχρονα να δείξουμε στον κόσμο ποιοι πραγματικά είμαστε. Η μη τυπική
εκπαίδευση δεν μας δίνει απλώς μια διαφορετική άποψη για τον κόσμο και τις
ικανότητες που αποκτούμε. Μας δίνει κάτι που αναγνωρίζουμε μόνο όταν κοιτάξουμε
με προσοχή πίσω σε αυτά που ζήσαμε- χαρίζει αναμνήσεις, εμπειρίες και κοινωνική
δικτύωση. Κάτι που μένει για πάντα και δεν μπορούμε να κερδίσουμε μέσω της απλής θεωρίας!
Αυτό το έμαθα δοκιμάζοντας διαφορετικές δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης όπως: Διεύθυνα τη Φοιτητική
Οργάνωση του Gimnazija Novo mesto και εκεί ήμουν υπεύθυνη για περίπου 30 πρότζεκτ, πήρα μέρος στην «Ζωντανή
βιβλιοθήκη», ένα πρότζεκτ του Gimnazija Karlovac, συνδιοργάνωσα έναν εργαστήριο αυτοάμυνας και τέλος ταξίδεψα
στην Πορτογαλία με μια ανταλλαγή νέων και στη Δανία για να παρακολουθήσω το πρότζεκτ «Up close». Εάν με ρωτήσετε
γιατί ήθελα να συμμετάσχω σε κάθε ένα από αυτά τα πρότζεκτ, θα έλεγα όχι επειδή θέλω μόνο μια ακόμη σελίδα στο
βιογραφικό μου, αλλά επειδή καθένα από αυτά είναι τώρα κομμάτι του εαυτού μου και επειδή όλη μου η εμπειρία, η
εκπαίδευση και η κατάρτιση με οδήγησε σε αυτό που είμαι σήμερα.
Για όλους εσάς που δεν ξέρετε αν θέλετε να δοκιμάσετε ή φοβάστε κάτι, αν δεν αναλαμβάνετε πρωτοβουλία και έχετε
αμφιβολίες, επιτρέψτε μου να πω ότι εάν αναλάβετε δράση, θα συμβούν αυτά που ονειρεύεστε. Ίσως και να μην γίνουν
θαύματα, αλλά όσα συμβούν θα είναι επειδή δραστηριοποιηθήκατε. Εάν μείνετε στάσιμοι η κατάσταση μπορεί να
επιδεινωθεί μόνο. Θα κολλήσετε στην ίδια θέση και τίποτα δεν θα συμβεί.

Θα μάθετε πολλά πράγματα που θα είναι σημαντικά. Όταν στέκεστε
μπροστά σε μια τάξη γεμάτη μαθητές, δεν θα φοβάστε να μιλήσετε.
Όταν ψήνετε το καλύτερο δανέζικο κέικ στο σπίτι. Όταν λαμβάνετε μια
Χριστουγεννιάτικη κάρτα από Αυστριακούς φίλους. Όταν κάνετε μια
αίτηση για εργασία (φοιτητής) και δηλώνετε ότι έχετε το πιστοποιητικό
που απαιτείται από τον εργοδότη. Ή όταν πηγαίνετε για καφέ με έναν φίλο
και μιλάτε για όλες τις περιπέτειες που έχετε ζήσει. Με λίγα λόγια, όταν
θα κοιτάξετε πίσω και θα πείτε στον εαυτό σας «Δόξα τω Θεώ», τότε θα
καταλάβετε ότι όλες αυτές οι εμπειρίες δεν ήταν μάταιες. Σας έδωσαν κάτι
που οι σχολικές σημειώσεις δεν θα μπορέσουν ποτέ να δώσουν. Μπορεί
να ακούγεται λίγο ποιητικό, αλλά οι εμπειρίες αυτές θα σας αφήσουν ένα
σημάδι, θα σας αφήσουν τη ζωή, που δεν γράφεται σε εγκυκλοπαίδειες ή
άλλα βιβλία για να μπορέσετε να τη διαβάσετε, αλλά θα έχει νόημα επειδή
θα είναι γεμάτη από καταπληκτικές ιστορίες, αναμνήσεις, γνώσεις και θα
γραφτεί από τον καλύτερο συγγραφέα - εσάς.
Δεν θα ήθελα να σας πω ποια πρότζεκτ ή εκπαιδευτικά προγράμματα
είναι τα καλύτερα και ποια να επιλέξετε. Εάν τα βρείτε (ή όχι) κατάλληλα,
δοκιμάστε τα. Ό, τι κάνετε σας δίνει κάτι - ακόμα κι αν είναι μια κακή
εμπειρία. Και λοιπόν;! Όλοι έχουμε ζήσει και κακές εμπειρίες, και με αυτόν
τον τρόπο θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε τι θέλετε και σας αρέσει.
Ήμουν και συνεχίζω να συμμετέχω στη μη τυπική εκπαίδευση γιατί μου
δίνει ώθηση. Αυτό είμαι. Αποφάσισα να μαθαίνω σε κάθε βήμα και να
είμαι δραστήρια σε κάθε βήμα στη ζωή μου. Ο Forrest Gump είπε ότι η
ζωή είναι σαν ένα κουτί με σοκολατάκια και ποτέ δεν ξέρετε τι πρόκειται να
σας τύχει. Το ίδιο ισχύει με τα πρότζεκτ. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα σας φέρουν,
μπαίνετε στο άγνωστο, αλλά δεν γίνεται να σταματήσετε να δοκιμάζετε
σοκολάτες. Δοκιμάστε πρώτα και μόνο τότε θα πείτε «ήταν πολύ καλό».

EVA

Το ERASMUS + δεν είναι πρόγραμμα, είναι μια οικογένεια που κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος
Η ζωή είναι μια περιπέτεια

Ό

ταν έφυγα για το πρώτο μου πρότζεκτ, ήμουν σε μια από τις χειρότερες περιόδους της ζωής μου. Εκείνη
τη στιγμή δεν ήξερα καν τι να περιμένω, απλά ήξερα
πως οτιδήποτε θα άξιζε και θα ήταν καλύτερο από αυτό που
ζούσα.
Δεν είχα ταξιδέψει ποτέ πριν και δεν ήμουν ικανός να
φροντίσω τον εαυτό μου, αλλά ένιωσα μέσα μου αυτή τη ρίζα
που συχνά παραμένει κρυμμένη κάτω από το έδαφος, αλλά
μεγαλώνει βαθιά μέσα σου και προσπαθεί να πει: «Τέρμα τα
κλάματα- πρέπει να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου!».
Από την πρώτη μέρα του σύντομου EVS μου στην Κροατία,
πέρασα υπέροχα! Ήταν σαν να ζούσα για χρόνια μέσα σε
έναν εφιάλτη στον οποίο αισθανόμουν φυλακισμένος, αλλά
ξαφνικά ανακάλυψα ένα φως που είναι φτιαγμένο από την ίδια
ουσία με εμένα.
Έμενα σε έναν ξενώνα στα προάστια του Ζάγκρεμπ, την
πρωτεύουσα. Κάθε βράδυ, θυμάμαι ότι συναντιόμουν με
άτομα από όλο τον κόσμο που με εμπλούτισαν με νέες
κουλτούρες και με εκείνο που δημιουργεί περισσότερη αξία
και ισορροπία μέσα μας: την ποικιλομορφία. Δυστυχώς, δεν
ήταν ένα τέλειο πρότζεκτ σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά
στη ζωή δεν μαθαίνεις τα σημαντικά πράγματα πάνω σε ένα
κομμάτι χαρτί, τα μαθαίνεις ζώντας.
Έμαθα να αφήνομαι και να ζω έντονα κάθε μέρα

περιτριγυρισμένος από ανθρώπους που με αγαπούν... Τόσο πολύ, που νομίζω ότι έμαθα σε 2 μήνες αυτό
που είχα ξεχάσει σε 20 χρόνια.
Έμαθα να είμαι φιλικός προς το περιβάλλον και ότι κάθε μικρή πράξη είναι σημαντική για να βοηθήσουμε
εμάς και τον πλανήτη. Κατάλαβα επίσης ότι δεν χρειάζεται να φοβάσαι να μπεις στη ζωή, και όπως μου
είπε μια σοφή γυναίκα πριν από λίγες μέρες «να επιμένεις σε αυτό που κάνεις και να αντιμετωπίζεις τους
όποιους φόβους». Διότι, ακόμα κι αν η ζωή μας χτυπάει σήμερα, είμαστε ακόμα εδώ και έχουμε τη δύναμη να
χαμογελάσουμε και να αλλάξουμε τα πράγματα.
Μόλις επέστρεψα στο σπίτι, άντεξα περίπου ένα μήνα και μετά έφυγα σε μια ανταλλαγή νέων, σε μια χώρα
όπου ποτέ δεν πίστευα ότι θα πάω, την Τυνησία. Αυτή δεν ήταν απλώς μια πολιτιστική ανταλλαγή, ήταν
«η πολιτιστική ανταλλαγή». Κατάλαβα τελικά πώς ήταν το πρόγραμμα Erasmus + (το πρότζεκτ ήταν καλά
οργανωμένο αυτή τη φορά) και τελικά κατάφερα να ξεπεράσω την ανασφάλεια μου και να εκθέσω τον εαυτό
μου σε κοινό χωρίς φόβο. Θυμάμαι ότι δεν ήμουν πλέον ντροπαλός και ότι συνέχισα να μιλάω σε πολλούς
ανθρώπους. «Θα μιλήσετε αργότερα στην παρουσίαση αφού είστε ο πιο θαρραλέος!» μου είπαν κάποια
στιγμή και στάθηκα εκεί αναρωτώμενος «Μα σε εμένα μιλάνε;». Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι υπήρχε μια
πλευρά του Filippo που δεν ήταν ντροπαλή και αμήχανη, και ήμουν τόσο χαρούμενος για αυτό που από τότε
δεν ήθελα να σταματήσω να ταξιδεύω και να ανακαλύπτω τον εαυτό μου.
Ο Φρίντριχ Νίτσε στο «Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα» είπε: «Το πνεύμα έχει τρεις μεταμορφώσεις, από την
καμήλα στο λιοντάρι και από το λιοντάρι στο μωρό». Εκείνη τη στιγμή κατάφερα να ξεφορτωθώ την καμήλα
μου και από το δέρμα μου άρχισε να βγαίνει μια συμπαγής γούνα με χαίτη.
Έτσι έκανα άλλες 6 ανταλλαγές νέων στη Βόρεια Μακεδονία, τη Σλοβακία, την Ισπανία και την Ιταλία. Αφού
έμαθα πολλά και πέρασα πολύ καλά, έκανα μια ανακάλυψη! Μια μεγάλη ανακάλυψη, σαν ο Αρχάγγελος
Γαβριήλ να κατέβηκε στη γη για να μου μεταφέρει κάτι.
Πάντα περιφρονούσα την Ιταλία, γιατί ο τόπος όπου γεννήθηκα δεν μου έδωσε κανένα είδος ικανοποίησης.
Αλλά καθώς ταξίδεψα και γνώρισα ανθρώπους από άλλα μέρη της χώρας μου, συνειδητοποίησα τελικά ότι
δεν υπήρχε μόνο μια Ιταλία και ότι η ομορφιά της χώρας μου βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι είναι τόσο
διαφορετική και ποικιλόμορφη και σε ωθεί να την ανακαλύψεις και να γίνεις καλύτερος άνθρωπος.

Μέσα σε 20 χρόνια δεν είχα κάνει τίποτα
άλλο από το να λυπάμαι τον εαυτό μου
και ακολουθούσα παράλογους κανόνες
που υποτίθεται θα με έκαναν πολιτισμένο
άνθρωπο, ενώ στην πραγματικότητα με
υποδούλωναν. Δεν είχα καν την ευκαιρία να
απολαύσω το γεγονός ότι είμαι Ιταλός και
είμαι τυχερός που ζω σε μια τόσο όμορφη
χώρα. Έφυγα ξανά από το σπίτι και πήγα να
ζήσω στη Ρώμη για περίπου έναν χρόνο.
Στους δρόμους της Ρώμης βρήκα την
χαλαρότητα και τη γαλήνη που δεν μπορούσα
ποτέ να βρω στη βόρεια Ιταλία, από όπου
είμαι. Τελικά ένιωσα μέρος της χώρας μου,
και όχι μόνο... Ας μην αφήσουμε τα σύνορα
να μας ορίσουν! Είμαστε όλοι κομμάτι αυτού
του πλανήτη και δεν πρέπει να υπάρχουν
ξένοι αλλά μόνο αδελφοί και αδελφές.
Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ
ταξιδιού και τρέλας, επέστρεψα στο σπίτι
για λίγο. Στη συνέχεια έφτασε η καραντίνα.
Πιστεύουμε ότι οι κακές στιγμές πρέπει να
αποφεύγονται επειδή μας βλάπτουν, αλλά
δεν είναι έτσι. Νομίζω πως ό, τι συμβαίνει
είναι αναπόφευκτο και πως ό, τι κακό
συμβαίνει μπορεί να είναι μια ευκαιρία να

σηκωθούμε ακόμα πιο δυνατοί.
Η πανδημία μου έδωσε την ευκαιρία να
προβληματιστώ και να καταλάβω καλύτερα τι
ήθελα να κάνω στη ζωή, οπότε το καλοκαίρι
βρήκα αυτό το πρότζεκτ ESC στη Θεσσαλονίκη.
Είμαι καλός στο γράψιμο και πάντα ήθελα και
θέλω ακόμα να μετατρέψω την τέχνη μου
σε δουλειά. Έτσι, χωρίς να το πολυσκεφτώ,
δήλωσα συμμετοχή και έφυγα για την Ελλάδα.
Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό που κάνω και
είμαι ικανοποιημένος που είμαι μέλος αυτής της
μεγάλης οικογένειας που είναι το πρόγραμμα
Erasmus +. Νομίζω ότι δεν είναι απλώς ένα
πρόγραμμα. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να
βοηθήσουμε χιλιάδες νέους να πετύχουν στη
ζωή και να πετάξουν ψηλά.
Πέρα από το να είμαι εθελοντής, παρακολουθώ
μια σειρά μαθημάτων διαχείρισης έργου και
ελπίζω ότι μόλις ολοκληρώσω αυτήν την
εμπειρία θα μπορέσω να βρω δουλειά στον
τομέα της νεολαίας, σε μια μη κερδοσκοπική
οργάνωση. Αυτό δεν είναι μόνο ένα πρόγραμμα
για νέους, αλλά ένας τρόπος ζωής που μας ωθεί
να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα για ένα καλύτερο
μέλλον!

FILIPPO

Τ

ο όνομά μου είναι Fiona Dinollari και είμαι 22. Έχω πτυχίο Ψυχολογίας και σπουδάζω αυτήν την περίοδο Κλινική
Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων, ως κάτοχος υποτροφίας στο Konrad Adenauer Stiftung Albania.
Έχω προσφέρει εθελοντικά σε διαφορετικούς οργανισμούς από τότε που ήμουν 15 ετών και τώρα εξακολουθεί να
μου αρέσει να συμμετέχω σε αυτόν τον τομέα, είτε ως εθελόντρια είτε ως υπάλληλος. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι
για την Save the Children στην Αλβανία, αλλά και για έναν άλλο οργανισμό που ονομάζεται Durresi Aktiv. Το πιο
σημαντικό έργο και επίτευγμά μου το 2020 ήταν να γίνω μια από τους δύο Αντιπροσώπους Νεολαίας της Αλβανίας
στα Ηνωμένα Έθνη, το οποίο οδήγησε επίσης στο να γίνω μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Νεολαίας των
Ηνωμένων Εθνών στη χώρα μου.
Δεδομένου του γεγονότος ότι υπήρξα μέλος σε διάφορες ΜΚΟ εδώ και αρκετό καιρό δεν μπορώ πραγματικά να
θυμηθώ σε πόσες, αλλά μπορώ σίγουρα να πω ποιες ήταν αυτές που άφησαν το σημάδι τους πάνω μου. Πρώτα
ήταν τα εργαστήρια και η εκπαίδευση με το Save the Children στο Δυρράχιο και στα Τίρανα, τα οποία οδήγησαν
στην εκπληκτική εμπειρία μου με το Press Summer School 2017 στο Όσλο της Νορβηγίας. Μετά από αυτό ήρθαν
πολλές άλλες δραστηριότητες αυτού του είδους στην Αλβανία, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ την εμπειρία μου στο
Zboiska της Πολωνίας, με το Erasmus + με το θέμα “Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ζωής”, καθώς και το πρόγραμμα MIRAI
στην Ιαπωνία, το 2019, για τα οποία μπορώ να πω ότι άλλαξαν κυριολεκτικά τη ζωή μου!
Ξεκίνησε λόγω της επιθυμίας μου να ταξιδέψω και να γνωρίσω νέους φίλους. Τα πέτυχα και τα δύο, και όμως, όσο
συμμετείχα τόσο ανακάλυπτα στοιχεία που με ωθούσαν να θέλω να συμμετάσχω σε περισσότερες δραστηριότητες.
Τώρα, είμαι πρόθυμη να μάθω, όχι μόνο για νέα θέματα, αλλά και για άλλους πολιτισμούς, διαφορετικές οπτικές
και απόψεις.
Πέρα από τη δημοκρατία, τα δικαιώματα του παιδιού και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την τέχνη, τα πολιτικά /
κοινωνικά ζητήματα, τα περιβαλλοντικά ζητήματα… Θα μπορούσα να αναφέρω χιλιάδες ακόμη! Έχω γίνει πιο
ανοιχτόμυαλη, ενεργή, συμπονετική, ευχάριστη και νοιάζομαι για τους άλλους. Ταυτόχρονα, έχω αποδεχτεί τον
εαυτό μου όπως είναι και άρχισα να σκέφτομαι με πολύ λιγότερο εγωιστικό τρόπο από πριν. Τώρα δεν σκέφτομαι
μόνο την επιτυχία μου. Πιστεύω ότι κάθε μία από τις ενέργειές μου σχετίζεται επίσης με την κοινότητά μου και
πάντα ψάχνω τρόπους για να βοηθήσω τους νέους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.
Με βοήθησε να δουλεύω πολύ καλύτερα με ομάδες! Πιστεύω ότι αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες
μου, ακόμη και στον τρόπο που δουλεύω. Έχω, επίσης, αλλάξει το επίκεντρο των σπουδών μου. Τώρα δεν θέλω
απλώς να βρω μια δουλειά πάνω στη συμβουλευτική! Με ενδιαφέρει κυρίως η δημιουργία μιας νέας κοινωνικής
πολιτικής, που θα βοηθούσε όχι μόνο σε θέματα ψυχικής υγείας, αλλά και πέρα από αυτά. Ακόμη, με έχει βοηθήσει

σε μεγάλο βαθμό με τα θέματα που δουλεύω καθημερινά, όπως τα δικαιώματα των παιδιών, τα περιβαλλοντικά
ζητήματα, ακόμη και την πολυμέρεια! Όλα όσα έμαθα έχουν σημασία και το καλύτερο είναι ότι το διασκέδασα
μαθαίνοντάς τα!
Πάντα πίστευα ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, οπουδήποτε κι αν είναι, δεν πετυχαίνει μόνο του να βοηθήσει
τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Ένα απολυτήριο λυκείου, πτυχίο κ.λπ., είναι
απαραίτητα για την κοινωνία στην οποία ζούμε σήμερα, αλλά και πάλι δεν αρκούν. Αυτό που μαθαίνει κανείς
μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης είναι σαν ένα μαγικό εργαλείο, που του επιτρέπει να το χρησιμοποιήσει όσο
θέλει! Μπορεί να βοηθήσει σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, ίσως και στην αλλαγή αυτού του επαγγέλματος, στην
καλύτερη επικοινωνία με τους άλλους και επίσης στην καλύτερη επικοινωνία με τον εαυτό μας. Το επάγγελμά
μου είναι ψυχολόγος, αλλά αυτό δεν με σταμάτησε στην
ηλικία των 22 να είμαι επίσης νέα διπλωμάτης, ακτιβίστρια
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβάλλοντος, συγγραφέας,
εκπαιδεύτρια και ευχάριστο άτομο στις παρέες! Είμαι φίλη με
όχι μόνο τους συμμαθητές μου, αλλά και με τους δασκάλους,
όχι μόνο τους συναδέλφους μου, αλλά και τους εργοδότες
μου. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
Δοκιμάστε τα πάντα, αλλά το πιο σημαντικό, δοκιμάστε το
Erasmus +! Αν δεν το κάνετε, τότε δεν θα μπορέσω ποτέ
να σας το εξηγήσω πραγματικά γιατί είναι τόσο πολύχρωμο!
Δεν θα πω τίποτα περισσότερο σε αυτό το θέμα...
Οι ανταλλαγές νέων φόρτισαν τις μπαταρίες μου και τώρα
πια ξέρω τι να κάνω. Εάν και άλλα άτομα από τη χώρα
μου βιώσουν κάτι παρόμοιο με το Erasmus +, θα βρουν
σίγουρα τον τρόπο τους, ακόμη και τον τρόπο να κάνουν την
Αλβανία ένα καλύτερο μέρος για να ζούμε. Εάν βασιστούμε
στις δυνάμεις μας και στη διεθνή μάθηση, τότε θα είμαστε
σε θέση να δημιουργήσουμε μια καλύτερη ζωή σε διεθνές
επίπεδο.

Fiona

Τ

ο όνομά μου είναι Franja και κατάγομαι από μια μικρή σλοβενική
πόλη. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που
συμβάλλει στο να κάνουμε τον κόσμο και την κοινωνία μας ένα καλύτερο
μέρος για όλους. Ωστόσο, για να το επιτύχουμε αυτό, όλοι πρέπει να
έχουν πρόσβαση στην ίδια ποιότητα εκπαίδευσης και αυτό περιλαμβάνει
και άλλες ευκαιρίες μάθησης - όχι μόνο τα σχολεία, αλλά όλες τις
ευκαιρίες που μας κάνουν να μαθαίνουμε και να αναπτυσσόμαστε ως
ανθρώπινα όντα. Τα τελευταία τρία χρόνια συμμετείχα σε 6 ανταλλαγές
νέων Erasmus + και σε ένα πρόγραμμα κινητικότητας νέων Erasmus +
(εκπαίδευση). Ήμουν αρχηγός της ομάδας σε 2 από τις ανταλλαγές νέων.
Όταν υπέβαλα αίτηση για την πρώτη μου ανταλλαγή νέων, δεν ήμουν
εξοικειωμένη με αυτό το κομμάτι του Erasmus. Φαινόταν σαν μια καλή
ευκαιρία γιατί θα ταξίδευα, θα συναντούσα άλλους νέους που σκέφτονται
όπως εγώ και θα μπορούσαμε να μάθουμε και να συζητήσουμε για θέματα
τα οποία μας παθιάζουν. Ωστόσο, όταν έφτασα εκεί βίωσα όλα αυτά και
πολλά άλλα. Και αφότου επέστρεψα, αποφάσισα ότι θέλω να πάρω
μέρος σε περισσότερα πρότζεκτ και να μάθω περισσότερα πράγματα
με αυτόν τον τρόπο. Οι δραστηριότητες που αποτελούν μέρος της μη
τυπικής εκπαίδευσης βοηθούν τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις
δεξιότητες που θα χρειαστούν αργότερα στη ζωή τους. Όλοι μπορούν να
επωφεληθούν από τη συμμετοχή σε συζητήσεις, αφού μας διδάσκουν να
λέμε αυτό που σκεφτόμαστε και να προετοιμάζουμε σκέψεις, όπως μας
διδάσκουν να είμαστε υπομονετικοί και να ακούμε. Οι παρουσιάσεις και η
δημόσια ομιλία είναι καλές για εμάς που αποφεύγαμε τη δημόσια ομιλία
λόγω φόβου. Ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming) και η ομαδική εργασία είναι χρήσιμα ανεξάρτητα από το ποια καριέρα
ακολουθούμε. Το παιχνίδι ρόλων δεν μας διδάσκει απλώς θεατρικές δεξιότητες, αλλά και την ενσυναίσθηση. Οι μη τυπικές
μαθησιακές δραστηριότητες προωθούν επίσης τη δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων και την επικοινωνία με
τους ανθρώπους, μερικές φορές σε διαφορετικές γλώσσες. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες ξεπέρασα τον φόβο
μου να μιλάω σε κοινό. Έμαθα να απολαμβάνω πραγματικά τις συζητήσεις και να μοιράζομαι απόψεις με άλλους

ανθρώπους. Ανέπτυξα οργανωτικές δεξιότητες και εξοικειώθηκα με διαφορετικούς τύπους σεμιναρίων
που τώρα μπορώ να χρησιμοποιήσω σε άλλα πρότζεκτ. Γνώρισα ανθρώπους από διαφορετικές χώρες
και διαφορετικά υπόβαθρα και έμαθα για τους πολιτισμούς τους. Μπορώ τώρα να πω ότι έχω φίλους σε
όλη την ήπειρο, που θέλω να επισκεφτώ και να συναντήσω ξανά. Και το πιο σημαντικό, συνειδητοποίησα
ότι αυτό είναι κάτι που θέλω να κάνω σαν επάγγελμα. Θέλω να παίξω μεγαλύτερο ρόλο σε τέτοιου είδους
πρότζεκτ. Θέλω να είμαι μια γέφυρα που συνδέει τους ανθρώπους με ευκαιρίες. Θέλω να προσφέρω
σε ανθρώπους, που είναι ανοιχτόμυαλοι, φιλόδοξοι και ειλικρινείς, ευκαιρίες να εκφραστούν. Πιστεύω,
ωστόσο, ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης στον τομέα της μη τυπικής μάθησης. Κυρίως το γεγονός
ότι θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να εκτιμάται περισσότερο. Ανακαλύπτω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι
που δεν τη γνωρίζουν ή δεν την εκτιμούν αρκετά, πράγμα που
είναι λυπηρό, γιατί μπορεί να είναι ο κρίσιμος παράγοντας που
θα μας διακρίνει από άλλους υποψηφίους όταν υποβάλλουμε
αίτηση για θέσεις εργασίας, πανεπιστήμια ή άλλες ευκαιρίες
στη ζωή μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της
μη τυπικής μάθησης και του προγράμματος Erasmus +, καθώς
είναι εκείνο το οποίο γνωρίζω περισσότερο. Θα παρότρυνα
όλους όσους έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές
νέων ή παρόμοιες ευκαιρίες. Πρόσφατα, παρακολουθώντας όσα
συμβαίνουν στις ΗΠΑ και τον κόσμο, συνειδητοποίησα πόσο
τυχεροί είμαστε: έχουμε μια κυβέρνηση (ΕΕ) που ενθαρρύνει και
ακόμη χρηματοδοτεί ευκαιρίες για τους νέους να μάθουν και να
συζητήσουν τα προβλήματα που η κοινωνία μας αντιμετωπίζει,
αντί να αποθαρρύνει τη συμμετοχή τους αποκαλώντας τους
«παιδιά» ή «χούλιγκαν». Πρέπει να εκτιμήσουμε αυτήν τη γνώση
και να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες, για το δικό μας καλό
και για το καλό της κοινωνίας μας.

FRANJA

Τ

ο όνομά μου είναι Giovanni Biscu, εργάζομαι ως ανεξάρτητος σχεδιαστής ιστοσελίδων.
Ασχολούμαι με τη δημιουργία ιστοσελίδων, ειδικά στον τομέα του τουρισμού για ξενοδοχεία, bed
and breakfast και τουριστικά γραφεία, αν και, ειδικά πρόσφατα, δημιουργώ διαφορετικούς τύπους
ιστότοπων για άλλους τομείς, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο για τοπικές επιχειρήσεις που θέλουν να
μεταβούν στην ψηφιακή εποχή ή ιστότοπους για ιδρύματα και συλλόγους.
Στο παρελθόν μου, συμμετείχα σε διάφορους τύπους δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη μη τυπική
εκπαίδευση, από προγράμματα κατάρτισης έως το Erasmus για
νέους επιχειρηματίες. Κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες
άφησε κάτι μέσα μου που προσπάθησα να συνεχίσω στην
επαγγελματική μου ζωή. Επέλεξα να συμμετάσχω σε αυτές αφού
ακολουθώντας κάποιες ΜΚΟ συνειδητοποίησα ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση με τα προγράμματά της θα μπορούσε να με βοηθήσει
να αποκτήσω εμπειρίες και δεξιότητες που είναι δύσκολο να
αναπτυχθούν στον τρέχοντα κόσμο εργασίας, που πάντα αναζητά
τη συνηθισμένη μονολιθική «ικανότητα» της εμπειρίας, χωρίς την
οποία είναι δύσκολο να δουλέψει κανείς και να πληρωθεί σωστά.
Όταν ξεκίνησα αυτές τις δραστηριότητες, συνειδητοποίησα πως
ήταν μια ευκαιρία να αναπτυχθώ επαγγελματικά και αυτό συνέβη.
Είναι επιλογές που θα τις ακολουθούσα ξανά και για το υπόλοιπο
της ζωής μου αφού με εμπλούτισαν όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά
και προσωπικά. Με κάθε πρότζεκτ άφησα ένα μικρό κομμάτι μου
και πήρα πολλά πίσω από όσους είχα γύρω μου και από αυτό
που ζούσα.
Δουλεύοντας στο εξωτερικό όπως έκανα με το Erasmus για νέους
επιχειρηματίες, αλλά και όλα τα άλλα μη τυπικά προγράμματα
εκπαίδευσης που έκανα, μου επέτρεψε να καταλάβω μεθόδους
εργασίας διαφορετικές από τη δική μου βλέποντας τον τρόπο
εργασίας άλλων συμμετεχόντων και όλων των εμπλεκόμενων
ατόμων, όπως στην περίπτωση των ιδρυμάτων υποδοχής.

Ακούγεται ασήμαντο, αλλά δεν είναι καθόλου ασήμαντο. Πρόκειται για το άνοιγμα του μυαλού και την κατανόηση του
τρόπου προσέγγισης διαφορετικών τύπων καταστάσεων. Τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, όσο κι αν φαίνεται
μερικές φορές.
Τα μαθήματα που παρακολούθησα σίγουρα με βοήθησαν να ξεκινήσω την τρέχουσα καριέρα μου, γιατί μου επέτρεψαν
να αναπτύξω διάφορες πρακτικές δεξιότητες, μαθαίνοντας από επαγγελματίες που δούλεψαν μαζί μου και που ήταν
πραγματικοί δάσκαλοι για μένα στη χρήση ορισμένων επαγγελματικών προγραμμάτων, που χρησιμοποιώ καθημερινά
τώρα και είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της επιχείρησής μου, ενώ στο παρελθόν
με βοήθησαν να απασχοληθώ σε άλλες εταιρείες, προτού κάνω το αποφασιστικό
βήμα της ίδρυσης της δικής μου επιχείρησης.
Η πρόοδος που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των εμπειριών δεν είναι
άμεσα εμφανής, τουλάχιστον όχι η πιο σημαντική. Το συνειδητοποιείς μετά από
αρκετούς μήνες ή χρόνια. Σίγουρα δεν είμαι το ίδιο άτομο που έφυγε πριν από
πολλά χρόνια, θεωρώ τον εαυτό μου πολύ πιο ολοκληρωμένο τόσο επαγγελματικά
όσο και προσωπικά. Γι’ αυτό λέω ότι αν έπρεπε και πάλι να διαλέξω, θα διάλεγα να
συμμετάσχω ξανά.
Αν μπορούσα να προτείνω κάποια προγράμματα, θα ήθελα σίγουρα να επισημάνω
το Erasmus για νέους επιχειρηματίες. Ένα πρόγραμμα που επιτρέπει σε όσους
έχουν μια ιδέα να αναπτύξουν να συνεργάζονται μαζί με εκείνους που έχουν ήδη
αναπτύξει αυτή την ιδέα, ακόμα κι αν είναι σε άλλη χώρα και σε διαφορετικό χρόνο.
Και γίνεται με σοβαρό και αμειβόμενο τρόπο βάσει του κόστους ζωής στη χώρα
υποδοχής. Θα ήθελα να σας συμβουλέψω να μην κολλήσετε σε μια βασική ιδέα,
όλα μπορούν να αλλάξουν και αυτό είναι μέσα στο πλάνο. Αφήστε τα ένστικτά σας
να σας καθοδηγήσουν και, ακόμη και αν η ιδέα / το όνειρό σας είναι ατελές, να
καταλάβετε ποια σημεία πρέπει να βελτιωθούν και στη συνέχεια να τα προωθήσετε.
Το αποτέλεσμα μπορεί να σας εκπλήξει.

GiovannI

Ή

μουν μεταξύ προθεσμιών εξετάσεων, όταν ανακάλυψα ότι η αίτησή μου για συμμετοχή σε μια
μεγάλη εκδήλωση στην Ταραγόνα είχε εγκριθεί. Δηλαδή, λίγους μήνες πριν, είχα υποβάλει
αίτηση για να γίνω εθελόντρια στους Μεσογειακούς Αγώνες 2018, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν
στην Ταραγόνα, στο πλαίσιο του Erasmus + «EVS στους Μεσογειακούς Αγώνες της Ταραγόνα 2018».
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα EVS που συγκέντρωσε περισσότερους από εκατό διεθνείς εθελοντές
από δεκαέξι χώρες, υπό τον συντονισμό της οργάνωσης Asociación Mundus από τη Βαρκελώνη.
Έτσι, η Katarina, η Katica, ο Bogdan, ο Petar, ο Miloš και εγώ πήγαμε στην Ισπανία, στο άγνωστο και
εκεί περάσαμε έναν απίστευτο μήνα. Μετά την άφιξή μας, είχαμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε
θεματικές εκπαιδεύσεις, οι οποίες μέσα από ενδιαφέρουσες, άτυπες μεθόδους και εργαστήρια, μας
έφεραν πιο κοντά και συνέβαλαν στο να γνωριστούμε καλύτερα πριν από την έναρξη της μεγάλης
εκδήλωσης. Όλοι ανυπομονούσαμε για την έναρξη των Μεσογειακών Αγώνων, την εκδήλωση που
μας πήγε εκεί, γιατί γνωρίζαμε πόσο ξεχωριστό είναι να είμαστε μέρος ενός τόσο μεγάλου γεγονότος.
Όχι μόνο να συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο γεγονός, αλλά και να συμβάλλουμε στην οργάνωση και
την πραγματοποίησή του. Οι περισσότεροι από εμάς σκεφτήκαμε τις στιγμές που σαν παιδιά
παρακολουθούσαμε τη μετάδοση των Ολυμπιακών Αγώνων και αναρωτιόμασταν πώς θα ήταν να
είχαμε την ευκαιρία να είμαστε εκεί και να συμμετέχουμε σε ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός. Τότε,
κατά κάποιον τρόπο, το ανακαλύψαμε και ήμασταν περήφανοι που ήμασταν μέλος της ομάδας που
συνέβαλε άμεσα στη διεξαγωγή των Μεσογειακών Αγώνων αυτής της χρονιάς.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης μάθαμε πώς να εργαζόμαστε ομαδικά, πώς να εργαζόμαστε υπό
πίεση και να δρούμε σε διάφορες καταστάσεις, τις οποίες γνωρίζαμε ότι θα μας περιμένουν κατά τη
διάρκεια των ίδιων των αγώνων. Και πράγματι, καταφέραμε χωρίς καμία σύγκρουση και με κατανόηση
προς κάθε διαφορά, κάθε διαφορετική συνήθεια και προσέγγιση, να λύσουμε τα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν. Παρά τον πολύ χρόνο και την προσπάθεια που χρειάστηκε να επενδύσουμε
στην διεξαγωγή των αγώνων, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα.
Πραγματοποιήσαμε μια διαπολιτισμικό βραδιά, όπου όλοι οι εθελοντές παρουσίασαν τη χώρα τους,
είτε χορεύοντας είτε τραγουδώντας και φυσικά τα παραδοσιακά τους φαγητά και ποτά. Η ομάδα μας
παρουσίασε τη χώρα μας και τη μοναδική γεύση του κρασιού και των ελιών μας, όπως και τον ύμνο
του Μαυροβουνίου. Mεγάλη εντύπωση στα άτομα των άλλων χωρών έκανε ο χορός «Oro». Επίσης,

αυτό που άρεσε σε όλους ήταν το κάμπινγκ. Για μερικούς ήταν κάτι νέο, για άλλους δεν ήταν, αλλά σίγουρα μας έδωσε
όλους την ευκαιρία να γνωριστούμε ακόμη καλύτερα, να λειτουργήσουμε ομαδικά, να μοιραστούμε και να μάθουμε να
προσαρμοζόμαστε. Κάθε βράδυ γέμιζε με κοινωνικές, αξέχαστες στιγμές και αναμνήσεις για μια ζωή. Επιπλέον, είχαμε
χρόνο να εξερευνήσουμε την Ταραγόνα και μερικές γειτονικές πόλεις. Τα μέλη της οργάνωσης Mundus προσπάθησαν
να φέρουν την ισπανική κουλτούρα πιο κοντά μας,
οπότε μάθαμε τη γλώσσα, φτιάξαμε παραδοσιακά
ποτά και φαγητά και μάθαμε από επαγγελματίες
πώς να φτιάχνουμε τον ανθρώπινο πύργο ή
«Castells», μια παράδοση διακοσίων ετών, όπου
τα άτομα φτιάχνουν ανθρώπινους πύργους που
έχουν έως και δέκα ορόφους. Φυσικά δεν χάσαμε
αυτή την εκδήλωση και φτιάξαμε έναν τριώροφο
πύργο.
Αυτές είναι μερικές από τις εμπειρίες μας στην
Ταραγόνα τον περασμένο μήνα και είμαστε όλοι
πολύ χαρούμενοι που είχαμε την ευκαιρία να
είμαστε εκεί και που υπάρχουν προγράμματα που
μας επιτρέπουν να το κάνουμε αυτό. Παρόλο που
είχα ήδη την ευκαιρία να συμμετάσχω σε πολλές
ανταλλαγές νέων και υποτροφίες Erasmus, η
συμμετοχή μου σε αυτό το πρόγραμμα EVS με
έκανε να είμαι πιο αποφασισμένη να υποβάλω
αίτηση και να είμαι ακόμη πιο ανοιχτή σε ευκαιρίες
αυτού του είδους.

ISIDORA

Iva Ivanković, 26 ετών
Široki Brijeg, Βοσνία-Ερζεγοβίνη
ο όνομά μου είναι Iva Ivanković και τελείωσα τις σπουδές μου πάνω στην Kοινωνική Eργασία στην πόλη Μόσταρ.
Σήμερα εργάζομαι ως Junior Youth Worker στο Κέντρο ανάπτυξης νέων PRONI. Η πορεία μου στη μη τυπική
εκπαίδευση ξεκίνησε στο πανεπιστήμιο, όπου ήμουν ενεργή φοιτήτρια και ήθελα κάτι περισσότερο από την θεωρία.
Ψάχνοντας τον εαυτό μου, βρήκα έναν τρόπο να εκφραστώ μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης. Κάτι με ωθούσε να
εξερευνήσω περισσότερα. Αφού ήμουν ενεργή στο πανεπιστήμιο, υπέβαλα αίτηση για το πρότζεκτ «Putujmo u Evropu» το 2017, κατά το οποίο ενεργοί φοιτητές από τα Βαλκάνια θα ταξίδευαν με κάρτα InterRail στην Ευρώπη για 22
ημέρες. Όταν έγινα δεκτή μαζί με άλλους 19 φοιτητές ενθουσιάστηκα με την ιδέα ότι θα βρεθώ με όλα αυτά τα άτομα.
Σε αυτό το ταξίδι συνάντησα πολλούς φοιτητές που συμμετέχουν ενεργά σε ΜΚΟ και αυτό με έκανε να σκεφτώ γιατί
δεν εκμεταλλεύτηκα περισσότερο τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ΜΚΟ, όπως έκαναν εκείνοι. Όταν γύρισα στο σπίτι
μου άρχισα να ψάχνω για περισσότερες από αυτές τις
ευκαιρίες.
Έκανα αίτηση στην Ακαδημία για την Πρόληψη της
Νεανικής Παραβατικότητας επειδή ήταν σχετική με
τις σπουδές μου. Μετά από αυτό, πήρα μέρος στο
πρόγραμμα «Ενθάρρυνση των Δημοκρατικών Αξιών
και της Ενεργού Ιθαγένειας μεταξύ των Νέων» 17 / 18
του προγράμματος Ανθρωπότητα σε Δράση ΒοσνίαΕρζεγοβίνη (Humanity in Action Boznia and Herzegovina). Σε αυτό το πρόγραμμα, δημιουργήσαμε το
πρότζεκτ «Διαθέσιμο και για μένα» που ήταν ένας
ιστότοπος σχετικά με προσβάσιμα καταλύματα για
άτομα με αναπηρίες στην πόλη Μόσταρ, το Σεράγεβο
και την Τούζλα. Άλλες εμπειρίες μη τυπικής εκπαίδευσης
που ήταν σημαντικές για μένα ήταν η κατάρτιση
στη Λιουμπλιάνα για την «Μη βίαιη επικοινωνία,
ξεπερνώντας τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις»
το 2018, η σειρά μαθημάτων τοπικής νοηματικής

Τ

γλώσσας το 2016 και στο κέντρο PRONI το πρότζεκτ «Academy of
Youth Work» το 2019. Μετά από αυτό το πρότζεκτ, είχα την ευκαιρία
να εργαστώ ως Youth Worker στο Κέντρο Νεολαίας PRONI Mostar για
το οποίο είμαι πολύ ευγνώμων.
Περισσότερα από 20 πιστοποιητικά και 2 Youthpass μου χάρισαν
πολλές γνώσεις και προσωπική ανάπτυξη, ικανότητα δημιουργίας
και υλοποίησης ιδεών για μια καλύτερη κοινότητα, κέρδισα γνωριμίες
και έχτισα ένα δίκτυο ατόμων που με εμπνέουν και πάνω απ’
όλα αναπτύχθηκα σαν άτομο. Αυτό είναι το ωραίο της μη τυπικής
εκπαίδευσης. Όλοι συμφωνούν πως έχω εξελιχθεί και οι περισσότεροι
από τους στενούς μου φίλους λένε ότι η συμμετοχή μου στη μη τυπική
εκπαίδευση έχει διευρύνει τους ορίζοντές μου. Καθηγητές και πιθανοί
εργοδότες εκτίμησαν τον ακτιβισμό μου. Ο εθελοντισμός και η ενεργός
μου συμμετοχή στη μη τυπική εκπαίδευση με έφτασαν εδώ που είμαι
τώρα.
Η μη τυπική εκπαίδευση που προτείνω είναι το πρότζεκτ «Academy
of Youth Work» PRONI. Πρόκειται για ένα μοναδικό έργο του κέντρου
PRONI που παρέχει γνώσεις και πρακτικές στους νέους στον τομέα
της νεολαίας, του ακτιβισμού των νέων και της επίλυσης συγκρούσεων.
Ο σκοπός της μη τυπικής εκπαίδευσης είναι να συγκεντρώσετε όλες τις
γνώσεις σας και να αρχίσετε να τις εφαρμόζετε στην τοπική κοινότητα.
Έχετε την ευκαιρία να εκφραστείτε και να χρησιμοποιήσετε αυτή την
εμπειρία σαν ένα προσόν που δεν έχει κανένας άλλος. Με τη μη τυπική
εκπαίδευση μπορείτε να ξεχωρίσετε σε κάθε χώρο εργασίας και το
καλύτερο από όλα είναι ότι εξαρτάται από εσάς και το πόσο θέλετε να

IVA

Επιτυχημένη ιστορία - Ivana Davidovska

Η

Ivana Davidovska γεννήθηκε στο Κουμάνοβο, αλλά ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες
στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, το οποίο είναι μια από τις μεγαλύτερες
πλατφόρμες για οργανώσεις νέων στον κόσμο. Εργάζεται ως υπεύθυνη συμμετοχών
και διακυβέρνησης. Στο παρελθόν εργαζόταν στο Κέντρο Διαπολιτισμικού Διαλόγου ως
εκπαιδεύτρια, youth worker και αργότερα ως εκτελεστική διευθύντρια του οργανισμού.
Η Ivana άρχισε να συμμετέχει σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης όταν ήταν 15
ετών. Η πιο σημαντική πρώτη της δραστηριότητα ήταν ένα σεμινάριο για την οικοδόμηση
της ειρήνης και τη συμφιλίωση, το οποίο ακολουθούσε πλήρως τη μεθοδολογία της μη
τυπικής εκπαίδευσης. Πιστεύει ότι έκτοτε, όντας ακτιβίστρια σε μια οργάνωση νέων και
δουλεύοντας σε πολλές άλλες οργανώσεις νέων, το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς
που έχει κάνει ή των εκδηλώσεων στις οποίες έχει συμμετάσχει, επηρεάστηκε από αυτό
το σεμινάριο και τη μη τυπική εκπαίδευση.

Επέλεξε να συμμετάσχει σε αυτές τις δραστηριότητες επειδή της έδωσαν ευκαιρίες να
γνωρίσει άλλους νέους, να κάνει φίλους, να μάθει κάτι καινούργιο, να ταξιδέψει στο
εξωτερικό και να έρθει σε επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς. Η Ivana πιστεύει ότι συνέχισε τις δραστηριότητες μη
τυπικής εκπαίδευσης επειδή μέσα από αυτές μπόρεσε να αποκτήσει νέες δεξιότητες και να μάθει κάτι νέο σε ένα
περιβάλλον στο οποίο είχε την ευκαιρία να κάνει τη θεωρία πράξη και να εκφράζεται χωρίς την πίεση ότι κάποιος θα την
κρίνει.
Συμμετέχοντας σε τέτοιες δραστηριότητες, η Ivana παρατήρησε ότι άλλαξε και αναπτύχθηκε σαν άτομο. Είναι
ευχαριστημένη με όλες τις στάσεις και τις αλλαγές που απέκτησε λόγω της συμμετοχής της σε τέτοιες δραστηριότητες.
Αύξησε τη διαπολιτισμική της κατανόηση και την κατανόηση του εαυτού και των δυνατοτήτων της, ενώ της δόθηκε η
ευκαιρία να αυξήσει τον κοινωνικό της αντίκτυπο ως ακτιβίστρια και πολίτης στην κοινωνία της. Πιστεύει ότι αυτά τα
προγράμματα την έκαναν να γίνει πολύ πιο ενεργή στη μη τυπική εκπαίδευση.

Η μη τυπική εκπαίδευση βοήθησε πολύ την πορεία και την καριέρα της
Ivana, ειδικά στην τρέχουσα δουλειά της στον τομέα των ΜΚΟ και όλες
οι εμπειρίες που απέκτησε μέσα από τις συμμετοχές της είναι εξίσου
σημαντικές με την τυπική της εκπαίδευση.
Δεδομένου ότι η Ivana εργάζεται στον τομέα των ΜΚΟ, η αναγνώριση
της προόδου που είχε χάρη στη μη τυπική εκπαίδευση δεν ήταν
δύσκολη, ειδικά με τον τελευταίο εργοδότη της που της δήλωσε από την
αρχή ότι οι εμπειρίες που απέκτησε μέσω της μη τυπικής μάθησης και
εκπαίδευσης θα αναγνωριστούν ως εμπειρίες ισάξιες με τις επίσημες
εκπαιδευτικές διαδικασίες. Ωστόσο, πιστεύει ότι ήταν πάντα πιο δύσκολο
να προωθηθεί η μη τυπική εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο.
Η Ivana θα πρότεινε σε όλους τους νέους να συμμετάσχουν σε
οποιοδήποτε πρόγραμμα μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς ένα
τέτοιο πρόγραμμα τους βοηθά να διευρύνουν τις δυνατότητές τους,
τους αλλάζει σαν άτομα και τους βοηθά να αναπτυχθούν. Τους δίνει
την ευκαιρία να προχωρήσουν μπροστά και σε προσωπικό και σε
επαγγελματικό επίπεδο. Πιστεύει ότι η μη τυπική εκπαίδευση βοηθάει
σημαντικά στην απόκτηση δεξιοτήτων, στάσεων καθώς και γνώσεων
που δεν γίνεται να αποκτηθούν υπό άλλες συνθήκες.
Η Ivana ενθαρρύνει όλα τα νεα άτομα να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία
και κάθε φορά να την βλέπουν σαν μια νέα περιπέτεια και ένα ταξίδι
που θα τους βοηθήσει να μάθουν πολλά και για τους άλλους και για τον
εαυτό τους.

IVANA

Γ

εια είμαι ο Joan και είμαι περίπου 24 ετών.
Έχω τελειώσει το μεταπτυχιακό μου στην
Γεωπληροφορική Μηχανική και προς το παρόν
αναζητώ δουλειά. Εδώ και 4 χρόνια είμαι εθελοντής
και ακτιβιστής νέων σε μια οργάνωση και είμαι πολύ
χαρούμενος για αυτήν την απόφαση που πήρα.
Μερικές από τις μη τυπικές δραστηριότητες που
έχω συμμετάσχει είναι σεμινάρια, ανταλλαγές νέων
και καταρτίσεις, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Η
τελευταία φορά που συμμετείχα σε τέτοιου είδους
δραστηριότητες ήταν περίπου 3 μήνες πριν σε μια
τοπική δραστηριότητα.
Πρώτον, αυτό που με ώθησε να συμμετάσχω σε
αυτές τις δραστηριότητες ήταν η περιέργειά μου να
αποκτήσω γνώσεις και εμπειρίες. Επίσης, οι φίλοι
μου με ενθάρρυναν πολύ να συμμετάσχω σε αυτές
τις δραστηριότητες.
Νομίζω ότι η συμμετοχή σε τέτοιου είδους
δραστηριότητες ήταν πολύ σημαντική για μένα.
Η συνάντηση νέων ανθρώπων και πολιτισμών, η
δυνατότητα να ακούσω και να μοιραστώ τις απόψεις
μου με άλλους και η ενεργή συμμετοχή μου σε
συγκεκριμένα θέματα ήταν μερικές από τις γνώσεις
που νομίζω ότι απέκτησα.
Αν και η καριέρα μου ή η πορεία μου είναι λίγο
διαφορετική σε σχέση με αυτού του είδους τις
δραστηριότητες, πιστεύω ότι η συμμετοχή μου σε
αυτές βελτίωσε τις μαθησιακές μου δεξιότητες και
με βοήθησε να είμαι περισσότερο συγκεντρωμένος.

Επιπλέον, πιστεύω ότι νιώθω πιο σίγουρος τώρα να εκφράσω
και να μοιραστώ τις σκέψεις και τις απόψεις μου. Και το πιο
σημαντικό είναι ότι έχω βελτιώσει τις συνεργατικές μου
δεξιότητες.
Όχι, αντιθέτως νομίζω ότι ήταν πιο εύκολο για μένα να αποκτήσω
γνώσεις με έναν μη τυπικό τρόπο μάθησης, επειδή ήμουν
συγκεντρωμένος και προσπάθησα να είμαι όσο το δυνατόν
περισσότερο ενεργός. Με στήριξαν και με βοήθησαν πολύ.
Πιστεύω ότι πρέπει να δοκιμάσετε και να πάρετε μέρος σε
διάφορες δραστηριότητες και προγράμματα που υλοποιούνται
από οργανισμούς, όπως επαγγελματικά σεμινάρια, συνέδρια,
αθλητικά προγράμματα με βάση την κοινότητα και ανταλλαγές
νέων. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες θα σας βοηθήσουν
να αναπτυχθείτε, να είστε ενεργοί και να συναντήσετε νέους
ανθρώπους.
Κλείνοντας, ως ακτιβιστής νέων και εθελοντής θα πρότεινα
στους νέους να ρίξουν μια ματιά στις ευκαιρίες που υπάρχουν
και να συμμετάσχουν περισσότερο στη μη τυπική εκπαίδευση
γιατί θα τους βοηθήσει πολύ από κάθε άποψη. Είναι μια εντελώς
διαφορετική οπτική σε σχέση με την τυπική μάθηση και επίσης
κάτι νέο και συναρπαστικό.

JOAN

J

ulija Janković, καθηγήτρια ρωσικής γλώσσας
και λογοτεχνίας, από την πόλη Βέλικα Πλάνα,
Σερβία.
Όταν άκουσα για πρώτη φορά για τη μη τυπική
εκπαίδευση ήμουν 18 ετών. Ήταν το πρώτο μου
πρότζεκτ «Νεολαία σε δράση» (Youth in Action).
Τώρα είμαι 27 και έχω συμμετάσχει σε 8 πρότζεκτ.
Τότε ήμουν ακόμα στο λύκειο και ο μόνος
τρόπος μάθησης που γνώριζα ήταν απλώς να
παρακολουθώ τα σχολικά μαθήματα και να
μελετάω στο σπίτι. Τώρα μετά από 8 πρότζεκτ
είμαι σίγουρη ότι η μη τυπική μάθηση είναι ο
καλύτερος τρόπος μάθησης. Βλέποντας ότι
υπάρχει κι άλλος τρόπος εκπαίδευσης, με έκανε
να σκεφτώ με εναλλακτικό τρόπο και αυτό με
βοήθησε πολλές φορές στη ζωή και στην επίλυση
πολλών προβλημάτων, ειδικά όταν τα πράγματα
δεν πηγαίνουν με τον τρόπο που περιμένουμε.
Αυτή η μέθοδος μάθησης διδάσκει να αντιδράμε
πιο γρήγορα, να δημιουργούμε νέες ιδέες και το
πιο σημαντικό να δοκιμάζουμε.
Η
αλληλεπίδραση
με
ανθρώπους
από
διαφορετικές χώρες μου πρόσφερε τόσα πολλά.
Η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών με έκανε πιο
ανοιχτόμυαλο άτομο, μου έδωσε πολλές ευκαιρίες
να αναπτυχθώ, να γίνω καλύτερη ως πολίτης και
άτομο και να κοιτάξω τα πράγματα από άλλη
οπτική γωνία. Σίγουρα θα το συνιστούσα σε κάθε
νεαρό άτομο, ειδικά από την περιοχή μου, όπου

η διαφορετικότητα δεν είναι
αρκετά σεβαστή. Η μη τυπική
εκπαίδευση είναι για μένα ο
σωστός τρόπος αντιμετώπισης
όλων των αναγκών της
κοινωνίας στην οποία ζούμε.
Ως μελλοντική δασκάλα, είμαι
σίγουρη ότι θα χρησιμοποιήσω
όλες τις τεχνικές που είδα
και
έμαθα
συμμετέχοντας
σε αυτά τα πρότζεκτ, όπως
και εναλλακτικούς τρόπους
μάθησης
και
διδασκαλίας
χωρίς πίεση.

JULIJA

Η

Sherry Anderson είπε ότι «οι εθελοντές δεν πληρώνονται, όχι επειδή είναι άχρηστοι, αλλά
επειδή είναι ανεκτίμητοι» και εγώ ως εθελόντρια θέλω να πω ότι η εμπειρία, οι γνωριμίες
και οι γνώσεις που απέκτησα από τον εθελοντισμό δεν μπορούν να συγκριθούν με καμία
χρηματική αμοιβή.
Δεδομένου ότι έχω ήδη προσφέρει εθελοντικά σε πολλούς διεθνείς αθλητικούς αγώνες που
πραγματοποιήθηκαν στο Μαυροβούνιο, είχα μεγάλες προσδοκίες από τους Μεσογειακούς
Αγώνες, οι οποίοι αποδείχθηκαν κατά πολύ ανώτεροι των προσδοκιών μου.
Πριν φύγω για την Ταραγόνα, ήξερα ότι θα ήμουν η νεότερη και φοβόμουν ότι δεν θα ταιριάξω
με την παρέα περίπου 100 ατόμων από 26 χώρες. Δεν ήξερα αν θα μου λείπει η οικογένειά
μου, με ποιον θα μοιραζόμουν το δωμάτιο... Ωστόσο, μετά το πρώτο βράδυ (διαπολιτισμική
βραδιά), το οποίο είχε στόχο να φέρει κοντά όλους τους συμμετέχοντες από διαφορετικές
χώρες και πολιτισμούς, είδα ότι αν και είμαστε όλοι διαφορετικοί, ένα πράγμα μας συνδέει
- η επιθυμία να ταξιδέψουμε και να κοινωνικοποιηθούμε, και φυσικά το να βοηθήσουμε στη
διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων. Την επόμενη μέρα ξεκίνησε η εκπαίδευση μετά
την άφιξη, η οποία διήρκεσε 7 ημέρες και στόχευε να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε μια
ομάδα, να γνωριστούμε καλύτερα, να μας προετοιμάσει για όλες τις «προκλήσεις» που μας
περίμεναν στους αγώνες. Με τη βοήθεια διαφόρων τεχνικών, καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε
θέματα όπως: πολιτισμός, μελλοντική προοπτική, συγκρούσεις, ομαδικότητα και η θέση του
ατόμου σε μια ομάδα.
Μετά την εκπαίδευση, αυτό που περιμέναμε όλοι με ενθουσιασμό, περιέργεια, αλλά και μια
μικρή δόση νευρικότητας, ήταν να προσφέρουμε εθελοντικά στους Μεσογειακούς Αθλητικούς
Αγώνες! Όλοι είχαμε διαφορετικά καθήκοντα και βρισκόμασταν σε διαφορετικές θέσεις,
και εγώ ανέλαβα μια θέση που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ! Ήμουν βοηθός της
Ολυμπιακής Επιτροπής του Μαυροβουνίου! Ο ρόλος μου ήταν να μεσολαβώ ανάμεσα στην
αντιπροσωπεία του Μαυροβουνίου και τον οργανισμό στην Ισπανία, να είμαι μαζί τους όλη
μέρα και να τους βοηθήσω με ό, τι χρειάζονται. Γνώρισα τους παίκτες χάντμπολ, παίκτες
υδατοσφαίρισης, παίκτες χάντμπολ, κολυμβητές, παίκτες καράτε - άτομα που είχα δει
μόνο στην τηλεόραση μέχρι τότε. Είδα μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, πώς οι αθλητές
προετοιμάζονται για αγώνες, πώς προπονούνται... Αυτό που ήταν πιο όμορφο για μένα ήταν

όταν περπάτησα με τους εκπροσώπους των αθλητών του MOC και του Μαυροβουνίου
στην παρέλαση των αθλητών κατά την τελετή λήξης των αγώνων.
Μετά τους Μεσογειακούς Αγώνες, είχαμε λίγες μέρες για να εξερευνήσουμε την Ταραγόνα
και τις γύρω πόλεις, και τότε ήταν η σειρά της τελικής αξιολόγησης και του τέλους του
EVS. Μόνο τότε συνειδητοποιήσαμε πόσο κοντά ήρθαμε αυτούς τους μήνες - γίναμε μια
πραγματικά μεγάλη οικογένεια! Καθ’ όλη τη διάρκεια του πρότζεκτ, υποστηρίξαμε και
βοηθήσαμε ο ένας τον άλλον, λύσαμε διάφορα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη
διάρκεια των αγώνων, περάσαμε μια εβδομάδα κάμπινγκ μαζί στις ακτές της Μεσογείου,
γιορτάσαμε πέντε γενέθλια και τη
γιορτή του καλωσορίσματος του
καλοκαιριού, γιορτή του Σαν Χουάν...
Είχαμε πολλά αποχαιρετιστήρια
δάκρυα, αλλά αυτό σίγουρα δεν
σήμαινε το τέλος! Μείναμε σε επαφή
μέσω των κοινωνικών μέσων και
κανονίζουμε ήδη νέες συναντήσεις!
Η συμμετοχή σε αυτό το EVS με έχει
αλλάξει πολύ ως άτομο. Έχω γίνει
πιο ανεκτική, ευέλικτη, σκέφτομαι
διαφορετικά για τα προβλήματα
και πώς να τα λύσω, μπορώ να
επικοινωνώ πιο εύκολα με τους
ξένους και είμαι σίγουρη ότι αυτό
είναι ένα σημαντικό εφαλτήριο και για
την μελλοντική μου εξέλιξη.

KATARINA

Μ

η τυπική μάθηση - Πραγματικότητα - Καταπολέμηση της άγνοιας
Γεια σας, το όνομά μου είναι Kasia και είμαι ένα 19χρονο κορίτσι από την Πολωνία.
Μόλις τελείωσα το λύκειο φέτος, αποφάσισα να συμμετάσχω σε ένα εθελοντικό πρόγραμμα
μέσω ενός οργανισμού που ονομάζεται «United Societies of Balkans». Δουλεύω στο
«Balkan Hotspot», το οποίο είναι ένα πρότζεκτ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σώματος
Αλληλεγγύης (ESC) για τη δημοσιογραφία και τα μέσα ενημέρωσης.
Πριν από δύο χρόνια συμμετείχα σε μια δραστηριότητα μη τυπικής εκπαίδευσης στο Poraj
της Πολωνίας. Ήταν μια ανταλλαγή νέων με άτομα από τη Βαρκελώνη και το Όσιγιεκ της
Κροατίας. Ήταν μια καταπληκτική ευκαιρία που μου προσφέρθηκε χάρη στον καθηγητή
αγγλικών μου. Με ώθησε να δοκιμάσω κάτι νέο και άγνωστο, υποθέτω ότι ήξερε ότι αυτό
θα με ωφελούσε. Το θέμα του πρότζεκτ ήταν «Πραγματικότητα - Καταπολέμηση της
άγνοιας» και επικεντρωθήκαμε κυρίως στη δημοσιογραφία και στις εξελίξεις στα μέσα
ενημέρωσης, στον γραμματισμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στον τρόπο εντοπισμού
ψεύτικων ειδήσεων και στο πώς να σταματήσουμε το μυαλό μας από το να βγάζει βιαστικά
συμπεράσματα. Ήταν μόνο μία, αλλά πολύ έντονη εβδομάδα. Παρά το γεγονός ότι τα
εργαστήρια ήταν 8 ώρες κάθε μέρα, κανένας δεν το καταλάβαινε καθώς οι δραστηριότητες
ήταν τόσο ενδιαφέρουσες και εποικοδομητικές. Δεν ήμασταν απλώς παθητικοί ακροατές.
Καθημερινά μας απασχολούσαν σε πολλά διαφορετικά καθήκοντα, όπου μπορούσαμε να
δούμε τι λειτουργεί καλύτερα για εμάς και τι έχει περισσότερα πλεονεκτήματα.
Έμαθα πολλά σχετικά και χρήσιμα πράγματα. Όταν συμμετέχεις ενεργά στα εργαστήρια
ο εγκέφαλός σου αρχίζει να ανοίγει και να αντιλαμβάνεται διαφορετικές πραγματικότητες.
Βασικά, σταματάς να είσαι αδαής. Το να περνάς χρόνο με νέους, φιλόδοξους ανθρώπους
είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να πάρεις έμπνευση. Νομίζω ότι αυτό το είδος
εκπαίδευσης είναι το πιο ευεργετικό.
Αυτή η εμπειρία με βοήθησε, επίσης, να κάνω φίλους από όλον τον κόσμο. Οι περισσότεροι
από εμάς εξακολουθούν να επικοινωνούν και ακόμη και να επισκέπτονται ο ένας τον άλλο.
Όταν πολλοί δραστήριοι νέοι συναντιούνται δημιουργούν άπειρες ευκαιρίες και ιδέες. Είμαι
πολύ χαρούμενη που μπόρεσα να συνεργαστώ μαζί τους καθώς ο καθένας από εμάς
δίδαξε στους υπόλοιπους κάτι διαφορετικό.

Ήμουν μόλις δεκαεπτά τότε, αλλά σίγουρα το πρότζεκτ με επηρέασε πολύ. Έγινα ακόμη
πιο ανοιχτόμυαλη, περισσότερο «διψασμένη για γνώση» και με μεγαλύτερη επίγνωση
των παγκόσμιων ζητημάτων. Ακόμα και τώρα που εργάζομαι στη δημοσιογραφία, νιώθω
πολύ προνομιούχα γιατί γνωρίζω ήδη πώς λειτουργούν τα μέσα ενημέρωσης. Παρά τη
νεαρή μου ηλικία, δεν αισθάνομαι λιγότερο ενημερωμένη από τους συναδέλφους μου και
μερικές φορές ίσως είμαι περισσότερο ενημερωμένη από εκείνους. Γι’ αυτό πιστεύω ότι
η μη τυπική εκπαίδευση είναι ο καλύτερος τρόπος για να μοιραστείτε και να αποκτήσετε
γνώσεις.
Ήμουν ήδη πολύ ανοιχτόμυαλο άτομο καθώς μου αρέσει να μαθαίνω νέα πράγματα,
αλλά για μένα ο καλύτερος τρόπος για να απορροφήσω τις πληροφορίες είναι μέσω
δημιουργικών τρόπων. Βλέπω τον εαυτό μου περισσότερο σαν «καλλιτέχνη», οπότε
μερικές φορές το τυπικό σχολικό «πρόγραμμα διδασκαλίας» είναι βαρετό και κουραστικό
για μένα. Όταν επέστρεψα από την ανταλλαγή, οι δάσκαλοί μου πρόσεξαν ότι ήμουν πολύ
πιο δραστήρια και γεμάτη ζωή. Ήθελα να μοιραστώ τη γνώση με άλλους μαθητές, για να
τους δώσω περισσότερη ενέργεια και χαρά. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι η εκπαίδευση.
Τόσο οι ανταλλαγές νέων όσο και ο εθελοντισμός είναι καταπληκτικοί τρόποι μάθησης.
Είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιος τρόπος είναι καλύτερος αφού κάθε ένας με επηρεάζει
με διαφορετικούς τρόπους. Τώρα ζω με περισσότερα από 20 άτομα και εκτός από τις
γνώσεις που κερδίζω από το πρότζεκτ μου μαθαίνω καθημερινά και από τους ανθρώπους
γύρω μου. Είναι σαν ένα πανεπιστήμιο πολλαπλών μαθημάτων κάθε μέρα. Είμαι
ευγνώμων για τις ευκαιρίες που ακολούθησα στη ζωή μου γιατί με έκαναν να ανακαλύψω
το αληθινό πάθος και φιλοδοξία μου.
Κατά τη γνώμη μου, όλοι πρέπει να συμμετάσχουν σε κάποια μορφή μη τυπικής μάθησης
τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ειδικά εκείνοι που δεν έχουν κλίση ή όρεξη για μάθηση.
Αυτό το είδος εκπαίδευσης ανοίγει πολλές διαφορετικές πτυχές της μάθησης, καθώς
σας βάζει να δουλέψετε πάνω στις δικές σας δυνατότητες και δυνάμεις. Γνωρίζετε ήδη
περισσότερα από όσα νομίζετε, οπότε απλώς σας δείχνει πόσα μπορείτε να καταφέρετε.

KASIA

Στη χώρα των
σοκολατένιων τρουφών

Μ

ετά τη συμμετοχή σε μια μεγάλη εκδήλωση στην Ισπανία και όλες τις υπέροχες γνωριμίες και αναμνήσεις που
έφερε, η Katica Nišavić συνέχισε την αναζήτηση ευκαιριών...
Ακόμα και όταν σκεφτόμουν ιδέες για μεγάλης διάρκειας ESC, ήμουν απίστευτα ενθουσιασμένη, πράγμα που αποδείχθηκε
μεγάλο κίνητρο για να υποβάλω πολλές αιτήσεις, να ενημερώσω βιογραφικά, να γράψω συνοδευτικές επιστολές ξανά
και ξανά… Δεν τα παράτησα, γιατί ήξερα ότι κάπου υπήρχε ένα ξεχωριστό πρότζεκτ που περίμενε εμένα.
Και τότε προέκυψε το Βέλγιο. Μια ανοιχτή πρόσκληση για έναν φωτογράφο σε μια καλλιτεχνική κατοικία είκοσι χιλιόμετρα
νότια των Βρυξελλών. Destelheide - Hanenbos, μια όαση για Βέλγους καλλιτέχνες που περιβάλλεται από δάση και
σπίτια σαν να βγήκαν από παραμύθι. Αφού έστειλα τον φάκελό μου (portfolio), πέρασα από τη φάση της αναμονής και
του άγχους, στη συνέχεια από συνεντεύξεις μέσω Skype, και τελικά ήταν επίσημο ότι ήμουν αυτή που επέλεξαν μεταξύ
εκατοντάδων υποψηφίων! Η διαδικασία παρατήρησης τελείωσε, οι βαλίτσες ετοιμάστηκαν και ήδη στα τέλη Ιανουαρίου
ξεκίνησα την περιπέτειά μου μέσω του ESC στην πόλη Dworp, κοντά στις Βρυξέλλες.
Το Destelheide είναι μια καλλιτεχνική κατοικία υπό την διοίκηση της φλαμανδικής κυβέρνησης, που ιδρύθηκε το 1971.
Είναι ένας από τους ηγέτες που παρέχει εκπαίδευση στις τέχνες σε ομάδες εργασίας και σχολικές ομάδες νέων, και
είναι ταυτόχρονα ένα περιβάλλον που προσφέρει έμπνευση και καταφύγιο σε καλλιτέχνες. Το συγκρότημα είναι ένας
αριθμός κτιρίων που περιέχουν διαφορετικούς χώρους όπως την αίθουσα συναυλιών, την αίθουσα θεάτρου, το μουσικό
στούντιο, την αίθουσα φωτογραφίας, την αίθουσα αγγειοπλαστικής, τους χώρους εργασίας κ.λπ.
Είμαι μέλος της ομάδας επικοινωνίας, πράγμα που σημαίνει ότι το κύριο καθήκον μου είναι να καταγράφω το έργο των
καλλιτεχνών που έρχονται στην κατοικία μας μέσω φωτογραφιών (και το βίντεο), μετά σχεδιάζω (αφίσες, περιοδικά,
φυλλάδια, εκπαιδευτικούς φακέλους). Επίσης, ασχολούμαι με την επεξεργασία του blog, τη διοργάνωση καλλιτεχνικών
περιηγήσεων, δουλεύω το προσωπικό μου καλλιτεχνικό πρότζεκτ και συμμετέχω σε άλλα πρότζεκτ όπως τα «International Club», «Summer Academy» (επταήμερο πρόγραμμα καλλιτεχνικών στούντιο που θα διοργανωθεί τον Ιούλιο)
κ.λπ.
Η ίδια η ευκαιρία να συναντήσω ζωγράφους, ηθοποιούς, μουσικούς, σχεδιαστές, να μάθω περισσότερα για το έργο και
τη ζωή τους, ξυπνά συνεχώς μέσα μου μια απίστευτη έμπνευση που θέλω να εκφράσω μέσω της φωτογραφίας.

KATICA

Ν

έοι Πρεσβευτές της Μη Τυπικής Μάθησης- Ερωτηματολόγιο Καλύτερων Ιστοριών και Πρακτικών
Ξεκινώ από την αρχή. Το όνομά μου είναι KERİM και είμαι 21 ετών. Γεννήθηκα στη Σμύρνη. Έπαιξα μπάσκετ για
11 χρόνια, 6 χρόνια ερασιτεχνικά και 5 χρόνια σχεδόν επαγγελματικά, και τώρα σπουδάζω στη Σχολή Ναυτικών. Θα
αποφοιτήσω φέτος και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που η αποφοίτηση θα γίνει διαδικτυακά. Η εμπειρία μου με τη μη
τυπική μάθηση ξεκίνησε με την Aiesec. Αποφάσισα να συμμετάσχω στην Aiesec στις 11 Νοεμβρίου και υπέβαλα αίτηση
για τις 23 Ιανουαρίου - 28 Φεβρουαρίου για το παγκόσμιο πρόγραμμα εθελοντισμού. Η περιγραφή της δουλειάς μου
ήταν να διδάξω αγγλικά σε παιδιά. Κάποιοι από τους φίλους μου το συνιστούσαν, αλλά φυσικά έχω ακούσει και άλλα
σχόλια που δεν είναι καλά. Αλλά είπα ότι πρέπει να προσπαθήσω να εμπιστευτώ τον εαυτό μου. Στην αρχή ήμουν λίγο
ανήσυχος, αλλά όλα πήγαν καλά. Ο στόχος μου ήταν να γνωρίσω και να δοκιμάσω τον εαυτό μου και τελικά το πέτυχα.

Φυσικά και κέρδισα, μακριά από την οικογένειά μου και χιλιάδες μίλια από την πατρίδα μου συνειδητοποίησα
πως αυτή είναι η πραγματική ζωή. Όταν το πρόγραμμα τελείωσε και επέστρεψα στη χώρα μου, είπα ναι, τώρα
μπορώ να ζήσω μόνος μου, μπορώ να ταξιδέψω μόνος μου, τώρα μπορώ να μαγειρεύω όταν χρειάζεται, αυτές
οι εμπειρίες είναι οι πιο σημαντικές για μένα. Ανακάλυψα ότι μπορώ να
ζήσω σε διαφορετικούς πολιτισμούς και γι’ αυτό τώρα κάνω σχέδια καριέρας
στο εξωτερικό. Στην αρχή, η ομάδα μας είχε έναν τοπικό ομαδάρχη, ο
οποίος μετά από μία εβδομάδα μου είπε «Kerim δεν χρειάζεται να έρθω
από εδώ και στο εξής. Μπορείς να τα καταφέρεις με τα μαθήματα και τις
παρουσιάσεις» που σημαίνει ότι μετά από μία εβδομάδα προσαρμόστηκα
στο περιβάλλον και ανέλαβα τις ευθύνες μου. Αυτή ήταν μια νέα εξέλιξη
για μένα, ανακάλυψα ότι έχω ηγετικές ικανότητες και αν θέλω μπορώ να
διαχειριστώ μια ομάδα. Όλα κύλησαν πολύ ομαλά, οι αρχηγοί της ομάδας
με πήραν από το αεροδρόμιο και ξεκίνησε η εμπειρία. Κατά τη γνώμη μου,
ένα πρόγραμμα δεν χρειάζεται να είναι τέλειο, επειδή πρέπει να λύσετε
μόνοι σας ορισμένα προβλήματα, εάν θέλετε να μάθετε πώς να λύνετε τα
προβλήματα στη ζωή. Αυτό σημαίνει ότι μετά από αυτό, η ζωή σας μπορεί
να είναι τέλεια ή μπορείτε να κάνετε κάτι για να κάνετε τη ζωή σας τέλεια.
Έγινα και μαθητής και δάσκαλος. Σαν αποτέλεσμα, έμαθα πώς να περιμένω
για να δω τους κόπους και την προσπάθειά μου να αποδίδουν.
Το να πάρω μέρος σε αυτήν την εμπειρία όχι μόνο με έκανε ευτυχισμένο,
αλλά με έκανε επίσης να νιώθω ότι βοήθησα αυτά τα παιδιά να δουν τον
κόσμο από διαφορετική οπτική, τα βοήθησα να έχουν μεγαλύτερα όνειρα,
λαμπρότερο μέλλον…
Μέσα από αυτήν την ευκαιρία μη τυπικής μάθησης έμαθα ότι υπάρχουν
πολλά σημαντικά πράγματα στον κόσμο και αν δεν μπορούμε να κάνουμε
εμείς κάτι γι’ αυτά, τότε ποιος θα το κάνει;
Νέες εμπειρίες σε νέα μέρη, μόνο εσείς, ο Θεός και οι ξένοι. Πρέπει να
δοκιμάσετε κάτι νέο!

KERİM

Τ

ο όνομά μου είναι Klajdi Priska, μόλις ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην πληροφορική
και κατέχω διπλώματα σε διάφορα επαγγελματικά μαθήματα οικονομικών και πολιτικών
επιστημών. Μέρος της εκπαίδευσής μου είναι επίσης μια σειρά από πρότζεκτ μη τυπικής
μάθησης μέσα από το πρόγραμμα Erasmus + μαζί με διεθνή σεμινάρια και συνέδρια.
Έχω εργαστεί στο κοινοβούλιο της Αλβανίας σε συνεργασία με το NDI, βοηθώντας τους
βουλευτές σε διοικητικές και δημόσιες εργασίες. Έχω εργαστεί ως συντονιστής για πολλά
ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών του ΟΗΕ, και βοηθώντας σε πρότζεκτ
διεθνών ιδρυμάτων. Έχω συμμετάσχει σε ομάδες χάραξης πολιτικής στην απασχόληση
και την εκπαίδευση των νέων, και έχω υπάρξει συντονιστής εξωτερικών υποθέσεων σε
αλβανικά πολιτικά φόρουμ νεολαίας.
Έχω ασχοληθεί με πολλές δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων (προγράμματα
κατάρτισης και διοργάνωση εργαστηρίων σε όλη την Ευρώπη). Έχω προσφέρει εθελοντικά
στην Κοινωνία των Πολιτών και συνεχίζω μέχρι και σήμερα, ενώ έχω συνεργαστεί με ΟΚΠ
για την προώθηση των δραστηριοτήτων τους με στόχο την αύξηση της συμμετοχής και
της ενδυνάμωσης των νέων, την κοινωνική ασφάλιση, καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα και την αγορά εργασίας χωρίς
αποκλεισμούς.
Σήμερα εργάζομαι ως υπεύθυνος πολιτικής και προάσπισης στο Εθνικό Συνέδριο Νεολαίας της Αλβανίας, οργανώνω
και παρακολουθώ συναντήσεις ενδιαφερομένων, καταγράφω και ακολουθώ σημαντικές ενέργειες και αποφάσεις που
προκύπτουν από τις συναντήσεις, αναπτύσσω στρατηγικές έργου καθώς και αναλαμβάνω καθήκοντα έργων όπως
απαιτείται. H εργασία μου αυτή συμβαδίζει συνεχώς με προσωπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές αξίες.
Αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι μπορώ να συμμετάσχω σε πολλές μη τυπικές εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που περιλαμβάνουν συμμετοχή σε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις για διάφορα θέματα, όπως ανθρώπινα
δικαιώματα, ρητορική μίσους, γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης, διαδικτυακά εργαλεία, μέσα μάθησης και
δημοκρατίας. Οι συμμετοχές μου έγιναν κυρίως μέσω των προγραμμάτων κινητικότητας του Erasmus + αλλά έχω,
επίσης, προσκληθεί και σε άλλες διεθνείς εκδηλώσεις τέτοιου είδους. Παρ’ όλα αυτά, το περιβάλλον που δημιουργείται
στα προγράμματα κινητικότητας Erasmus + είναι μοναδικό, αξιοσημείωτο και πάντα ανυπομονώ να συμμετάσχω αν
παρουσιαστεί μια νέα ευκαιρία.
Πάντα ήθελα να εξερευνήσω άλλους πολιτισμούς, νοοτροπίες και γλώσσες, και ταυτόχρονα να αποκτήσω νέες γνώσεις.
Όταν συμμετείχα σε αυτές τις δραστηριότητες βίωσα ακριβώς αυτό. Όλα φαίνονταν να ικανοποιούν τις επιθυμίες και τις

προσδοκίες μου.
Είμαι περήφανος που λέω ότι έχω κάνει υπέροχους φίλους σε όλη την Ευρώπη, μιλάμε και
ενδιαφερόμαστε ο ένας για τον άλλον. Εκτός από τη γνώση, έχω αποκτήσει μια ευρύτερη
κατανόηση και μεγαλύτερη αυτογνωσία, καθώς και κοινωνική ευαισθησία. Κατάφερα να αφήσω
πίσω τα στερεότυπα του παρελθόντος, να εργαστώ και να συνεργαστώ σε διαπεριφερειακό και
διεθνές επίπεδο, πράγμα που ενισχύει την εμπιστοσύνη, αψηφά τις ετικέτες και ανοίγει το μυαλό
σε μελλοντικές προοπτικές και δυνατότητες.
Πιστεύω ακράδαντα ότι η συμμετοχή μου και η διεύρυνση όχι μόνο των γνώσεων μου, αλλά και
του δικτύου μου, λόγω αυτών των δραστηριοτήτων, ήταν απαραίτητα για την πορεία που έχω
ακολουθήσει και για το καθήκον το οποίο υπηρετώ. Οι δεξιότητες που απέκτησα και οι σωστές
διασυνδέσεις έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο στο να ακολουθήσω τη σωστή καριέρα.
Πιστεύω ότι κάθε φορά που επέστρεφα από μια δραστηριότητα μη τυπικής μάθησης, οι άνθρωποι
μπορούσαν να διακρίνουν την ενέργεια, τον ενθουσιασμό και την προθυμία μου να μάθω νέα
πράγματα, καθώς και να εφαρμόσω τη νέα γνώση. Από αυτήν την άποψη, δεν νομίζω ότι ήταν
δύσκολο να αναγνωρίσω την πρόοδο που είχα χάρη στη μη τυπική μάθηση, καθώς ήταν η σωστή
ώθηση για ορατή αυτοβελτίωση και καλύτερη απόδοση.
Καθώς εκτιμώ το πρόγραμμα Erasmus, και λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες ευκαιρίες που
προσφέρει, θα πρότεινα σε κάποιον να συμμετάσχει στις δραστηριότητες κινητικότητας, τα
σεμινάρια, σχέδια κατάρτισης, ανταλλαγές νέων ή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Θα
πρότεινα το Erasmus + επειδή είναι ένα ενοποιημένο πρόγραμμα και γιατί τα τελευταία χρόνια
έχει αποδείξει ότι είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες μιας ακμάζουσας και ενοποιημένης
ευρωπαϊκής ηπείρου.
Πιστεύω ότι η επιβίωση και η επιτυχία των κοινωνιών μας βρίσκεται στα χέρια προετοιμασμένων
και μορφωμένων, με κάθε δυνατό μέσο, νέων ατόμων. Έτσι, θα έλεγα σε όλους τους νέους, ότι
εάν σας δοθεί μια ευκαιρία, ή αν ήδη ψάχνετε μία, θα πρέπει να την αδράξετε. Μέσα από αυτή
την εμπειρία δεν θα ωφεληθεί μόνο η προσωπική σας πορεία, αλλά και εκείνη ολόκληρης της
κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα θα το διασκεδάσετε.

KLAJDI

Ε

ίμαι ο Kostandin Feshti, 18 χρονών, μαθητής
λυκείου. Είμαι παρουσιαστής στην τηλεόραση
και στο ραδιόφωνο και δημοσιογράφος. Δουλεύω
εδώ και τέσσερα χρόνια στα αλβανικά μέσα
ενημέρωσης, και εδώ και τρία χρόνια εργάζομαι
στην εθνική τηλεόραση της Αλβανίας, πρώτα
στο ραδιόφωνο και αργότερα ως τηλεοπτικός
παρουσιαστής και δημοσιογράφος.
Πήρα μέρος σε μια ανταλλαγή νέων τον Νοέμβριο
του 2019, για μια ολόκληρη εβδομάδα. Η
δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στο Μπάνσκο
της Βουλγαρίας. Το θέμα του πρότζεκτ αφορούσε
τις ευκαιρίες που έχουν οι νέοι της Ευρώπης / των
Βαλκανίων όσον αφορά την απασχόληση και την
εκπαίδευση, και πώς εμείς, η νέα γενιά μπορούμε
να βελτιώσουμε την κατάσταση.
Ήθελα να συμμετάσχω, γιατί θεωρώ πολύ
σημαντικό το να παίρνω μέρος σε δραστηριότητες
που με φέρνουν σε επαφή με πολιτισμούς που δεν
γνώριζα στο παρελθόν και οι οποίες είναι πάνω
σε θέματα που με απασχολούν και αφορούν το
μέλλον των νέων, όχι μόνο στη χώρα μου, αλλά
και σε διεθνές επίπεδο, ειδικά θέματα όπως η
απασχόληση και η εκπαίδευση.
Φυσικά. Πέρα από γνώσεις έχω αποκτήσει την
ικανότητα να βλέπω και την άποψη των άλλων.
Να είμαι σε θέση να καταλαβαίνω περισσότερα
και να ακούω όχι με σκοπό να απαντήσω, αλλά
για να συγκρίνω τις απόψεις μου με εκείνες του

άλλου, ώστε να κατανοήσω μια κατάσταση ακόμα
καλύτερα. Περνώντας χρόνο με άτομα που
προέρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο από το
δικό σας, σας δίνει τη δυνατότητα να μάθετε να
ταιριάζετε με τους άλλους και να ενδιαφέρεστε να
μάθετε για τις γειτονικές σας χώρες.
Με βοήθησε πολύ να γίνω πιο κοινωνικός, και
όπως είπα, με περισσότερη κατανόηση και ευελιξία
προκειμένου να βρω καλύτερες λύσεις σχετικά
με μια κατάσταση ή ένα πρόβλημα. Επίσης, ως
μέρος του κόσμου των μέσων ενημέρωσης,
πρέπει πάντα να είσαι ενημερωμένος για τους
διαφορετικούς πολιτισμούς, τις παραδόσεις, τους
ανθρώπους και αυτό σε κάνει να έχεις σφαιρική
άποψη.
Όχι στην πραγματικότητα, δεν ήταν τόσο δύσκολο,
και όσον αφορά τους δασκάλους και τους φίλους
μου όλοι το εκτίμησαν πολύ, τόσο την προσωπική
μου δράση όσο και την συνολική δραστηριότητα,
δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε το
πρότζεκτ και το γεγονός ότι συμμετείχαν άτομα
από τις περισσότερες χώρες των Βαλκανίων. Ένα
πράγμα που τους έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν το
θέμα του πρότζεκτ και πώς αναπτύχθηκε κατά τη
διάρκεια των ημερών.
Έχοντας συμμετάσχει σε ανταλλαγή νέων, θα το
συνιστούσα 10 στα 10, όπως θα συνιστούσα και τα
σχέδια κατάρτισης με οργανισμούς, εξωσχολικές
δραστηριότητες και συναντήσεις, διαδικτυακά

ή με φυσική παρουσία. Νιώθω ότι είναι όλοι
εξαιρετικοί τρόποι να εκπαιδευτεί η νεολαία πάνω
σε διαφορετικά θέματα, από τα πιο απλά μέχρι τα
πιο σύνθετα.
Είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς
τρόπους για να κρατήσετε τον εαυτό σας
εκπαιδευμένο και ενημερωμένο, να μαθαίνετε
ενώ διασκεδάζετε και να αντιλαμβάνεστε ένα
πρόβλημα /κατάσταση μπαίνοντας στη θέση
του άλλου. Εκτός αυτού, είναι ένας πολύ καλός
τρόπος για να γνωρίσετε νέους ανθρώπους και
να κάνετε γνωριμίες που μπορεί να χρειαστείτε
μια μέρα είτε πρόκειται για διασκέδαση είτε για
εργασία. Αντί να διαμαρτύρεστε συνεχώς για
το γεγονός ότι θα θέλατε να έχετε στη διάθεσή
σας περισσότερες δραστηριότητες μη τυπικής
μάθησης, αδράξτε την ευκαιρία και πάρτε μέρος
σε αυτές που ήδη υπάρχουν. Μόνο έτσι θα
βελτιώσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας.

KOSTANDIN

Τ

ο όνομά μου είναι Leja και σπουδάζω κοινωνική εργασία. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου συμμετείχα σε πολλές
διαφορετικές δραστηριότητες με σκοπό να βοηθήσω τους άλλους. Μου αρέσουν όσα συνδέονται με τους νέους και
πάντα θέλω να μαθαίνω περισσότερα. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για θέματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας όπως οι
μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι μειονότητες… Έχω συμμετάσχει σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις που οργανώνονται από
διάφορες ΜΚΟ. Μέχρι και σήμερα είμαι εθελόντρια στο DRPNM, ενώ πριν από αυτό ήμουν εθελόντρια σε ένα νηπιαγωγείο
της περιοχής μου. Όταν ήμουν μικρότερη, έπαιζα χάντμπολ και ήμουν μαζορέτα. Τα τελευταία δύο χρόνια συμμετείχα
σε τρία διεθνή προγράμματα Erasmus +. Τα θέματα ήταν τα ανθρώπινα δικαιώματα, η πολιτιστική νοημοσύνη και η
ένταξη των νέων. Συνεχίζω τις δραστηριότητες της μη τυπικής εκπαίδευσης (NFE) ακόμη και σήμερα που σπουδάζω
στη Γερμανία και παρακολουθώ μαθήματα γερμανικής γλώσσας.
Αποφάσισα να εγγραφώ σε όλα αυτά τα μαθήματα γιατί ήθελα να μάθω περισσότερα για συγκεκριμένα θέματα, ήθελα
να γνωρίσω νέους ανθρώπους και να γνωρίσω άλλους πολιτισμούς. Επίσης, ήμουν πάντα περίεργη να μάθω τη γνώμη
άλλων ανθρώπων με διαφορετικές απόψεις. Η γνώση δεν είναι το μόνο πράγμα που κέρδισα. Εκτός από τη γνωριμία
με ανθρώπους και την ανακάλυψη διαφορετικών πολιτισμών, βίωσα πολλά πράγματα και ταξίδεψα στην Ευρώπη.
Συμμετέχοντας σε αυτές τις δραστηριότητες μπορείτε να βρεθείτε με άτομα διαφορετικής νοοτροπίας που μπορούν
να σας βοηθήσουν να αναπτυχθείτε ως άτομα. Σας βοηθούν να διαμορφώσετε τις αξίες (ανοχή, αλληλεγγύη, ομαδική
εργασία, συνεργασία κ.λπ.) και αυτό με τη σειρά του σας βοηθά να γίνετε ο καλύτερός σας εαυτός. Για μένα ήταν
σημαντικό να γίνω εθελόντρια στο DRPDNM γιατί εκεί συνειδητοποίησα τι θέλω να σπουδάσω. Επέλεξα την κοινωνική
εργασία και ήταν η σωστή απόφαση γιατί μου δίνει ευχαρίστηση να εργάζομαι με τη νεολαία. Μέρος της εμπειρίας μου
στο DRPDNM ήταν επίσης η κατάρτιση Erasmus + στη Βουλγαρία, που ήταν η πρώτη φορά που πραγματικά έμαθα
για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έμαθα ότι υπάρχει πάντα κάτι που προορίζεται για εμάς και δεν μετανιώνω
για καμία από τις επιλογές που έκανα. Αυτές οι επιλογές δημιούργησαν το μονοπάτι της ζωή μου, το μονοπάτι που μου

αρέσει πολύ!
Στην αρχή δεν είστε σίγουροι αν χρειάζεστε πραγματικά κάποια γνώση, αλλά αργότερα συνειδητοποιείτε τη σημασία
της. Μετά από λίγο, συνειδητοποιείτε επίσης ότι οι δραστηριότητες που πήρατε μέρος χτίζουν την προσωπικότητά σας.
Παλιότερα, δεν ήξερα πώς να χρησιμοποιήσω τη γνώση που αποκτούσα, αλλά η μη τυπική εκπαίδευση αποδείχθηκε
εξαιρετικά χρήσιμη σε αυτό. Πλέον, μπορώ να μοιραστώ τις εμπειρίες μου με άλλους ανθρώπους και στους καθηγητές
μου αρέσει το γεγονός ότι οι μαθητές δεν μαθαίνουν μόνο από τα βιβλία, αλλά αποκτούν τη γνώση μέσα από διάφορες
δραστηριότητες. Η μη τυπική εκπαίδευση είναι διαφορετική για όλους γιατί όλοι αισθανόμαστε και σκεφτόμαστε
διαφορετικά για το ίδιο πράγμα. Αν έπρεπε να συμβουλεύσω σε κάποιον σχετικά με το ποια δραστηριότητα μη τυπικής
μάθησης να ακολουθήσει, θα έλεγα τον αθλητισμό και τις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν σωματική άσκηση, γιατί
είναι σημαντικό να είναι κανείς ενεργός. Επίσης, θα πρότεινα τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την κοινωνική ζωή
και τον πολιτισμό. Είναι καλό να μαθαίνεις για τις σχέσεις και τις αξίες. Και φυσικά, συστήνω την ενασχόληση με κάτι
με το οποίο είστε πραγματικά παθιασμένοι. Είναι το καλύτερο συναίσθημα να εμβαθύνεις τις γνώσεις σου σε κάτι που
πραγματικά σου αρέσει.
Η μη τυπική εκπαίδευση είναι κάτι που επιλέγετε, δεν είναι υποχρεωτική, και εξαρτάται από την επιθυμία και το ενδιαφέρον
σας. Αδράξτε κάθε ευκαιρία να συμμετάσχετε και απλά δοκιμάστε το. Μερικές φορές είναι δύσκολο να βγείτε από τη
ζώνη άνεσης, αλλά χωρίς να βγείτε από εκεί δεν μπορείτε να ανακαλύψετε τι έχει να σας προσφέρει ο έξω κόσμος.
Με τη μη τυπική εκπαίδευση κερδίζετε πολλά περισσότερα από τη γνώση. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που δεν
προσέχετε τώρα, αλλά κάποια μέρα θα σας φανούν χρήσιμα. Υπάρχουν τόσες πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες που
σας περιμένουν και είμαι ευγνώμων που συμμετείχα σε όλες τις δικές μου. Εσείς αποφασίζετε τι θέλετε στη ζωή, αλλά
ποτέ να μην ξεχνάτε: όσο ζούμε, μαθαίνουμε. Δεν μπορείτε να αποφύγετε τις μαθησιακές διαδικασίες, αλλά μπορείτε
πάντα να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που σας δίνονται και να προσπαθήσετε να τις αξιοποιήσετε στο έπακρο.

LEJA

Ε

πιτυχημένη ιστορία - Lindita Rexhepi
Η Lindita Rexhepi κατάγεται από το Κουμάνοβο και ζει στο
Λουξεμβούργο. Αυτή τη στιγμή, εργάζεται ως ανεξάρτητη εκπαιδεύτρια
και ως σύμβουλος. Ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη ΜΚΟ, με διεθνείς
οργανισμούς και επίσης έχει μεταπτυχιακό στην οικοδόμηση της ειρήνης
και τη γυναίκα.
Η Lindita ασχολήθηκε με δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης στα 14
όταν ξεκίνησε το γυμνάσιο. Συμμετείχε σε πολλές δραστηριότητες, από
τοπικά εργαστήρια έως εθνικές εκπαιδεύσεις, όπου το θέμα ήταν κυρίως
η οικοδόμηση της ειρήνης στη Βόρεια Μακεδονία. Αργότερα ασχολήθηκε
με ευρωπαϊκά πρότζεκτ και δραστηριότητες. Το ενδιαφέρον της αυξήθηκε
παρακολουθώντας καταρτίσεις και ανταλλαγές νέων, οπότε ασχολήθηκε
με τη συγγραφή πρότζεκτ, τον συντονισμό τους και την προσφορά
ευκαιριών σε άλλους νέους.
Επέλεξε να πάρει μέρος σε εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες μη
τυπικής εκπαίδευσης επειδή ήθελε να εκμεταλλευτεί τον ελεύθερο χρόνο
που είχε κατά τους θερινούς μήνες. Απέκτησε γνώσεις, έκανε νέους φίλους
και η επιθυμία της να παίρνει μέρος σε τέτοιες εκδηλώσεις μεγάλωνε
όλο και περισσότερο. Συνέχισε κατά τη διάρκεια των σπουδών της και
οι δραστηριότητες αυτές αποτέλεσαν μέρος της μετέπειτα καριέρας της.
Η γνώση ήταν κάτι που κέρδισε, αλλά πιστεύει επίσης ότι κέρδισε την
ευκαιρία να διευρύνει τους ορίζοντές της και να αλλάξει τον τρόπο βλέπει
τον κόσμο και το περιβάλλον γύρω της. Ανέπτυξε επίσης τις δεξιότητές
της για το πώς να εργάζεται σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, αύξησε
τη διαπολιτισμική κατανόησή της και η όλη εμπειρία τη βοήθησε στη
διαμόρφωση της ταυτότητάς της.
Η μη τυπική εκπαίδευση επηρέασε τη Lindita σε μεγαλύτερη κλίμακα
όσον αφορά την επιλογή της σταδιοδρομίας της, τις σπουδές της και το
είδος των θέσεων εργασίας που επέλεξε. Η συνεργασία με το Κέντρο

Διαπολιτισμικού Διαλόγου την ενδυνάμωσε και της προσέφερε δεξιότητες
που δεν θα αποκτούσε διαφορετικά. Αισθάνεται τυχερή που είχε την ευκαιρία
να πειραματιστεί, να αποτύχει ή και να πετύχει και να στηριχτεί σε αυτήν
την επιτυχία. Πιστεύει ότι εάν δεν συμμετείχε σε δραστηριότητες μη τυπικής
εκπαίδευσης, δεν θα ήταν το άτομο που είναι τώρα.
Όσον αφορά την αναγνώριση της προόδου της, η Lindita πιστεύει ότι δεν
είχε την απαραίτητη προσοχή από τους δασκάλους της ή άλλα μέλη της
κοινότητας, αλλά ήταν αρκετά τυχερή αφού οι εργοδότες της είδαν και
εκτίμησαν τη δράση της, ωστόσο αυτό συνέβη σε διεθνές πλαίσιο. Πιστεύει
ότι στη Βόρεια Μακεδονία η μη τυπική εκπαίδευση δεν έχει αναγνωριστεί όσο
θα έπρεπε και το επίπεδο ενημέρωσης είναι ακόμα χαμηλό. Όσον αφορά
την αξιολόγηση, έλαβε κάποια σχόλια από καθηγητές ότι τα παιδιά λυκείου
που συμμετείχαν σε εργαστήρια και συνεδρίες μη τυπικής εκπαίδευσης
στο κέντρο νεολαίας MultiKulti, ήταν πιο ανοιχτά και πιο δραστήρια στα
μαθήματα.
Η Lindita προτείνει σε κάθε νέο άτομο να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε
δραστηριότητα μη τυπικής εκπαίδευσης μπορεί, αλλά θέλει να τονίσει
περισσότερο τη σημασία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και της
ευρωπαϊκής προοπτικής, γιατί εκεί καταρρίπτονται τα προσωπικά
στερεότυπα και οι προκαταλήψεις. Σε αυτό το πλαίσιο έμαθε και η ίδια για
διαφορετικούς πολιτισμούς και είχε την πρώτη της ευκαιρία να ταξιδέψει
μόνη της σε μια ευρωπαϊκή χώρα. «Είναι το μέσον για να φτάσετε εκεί
που θέλετε να είστε. Είναι ένα ταξίδι και το πόσα θα κερδίσετε από αυτό
εξαρτάται από εσάς. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο γι’ αυτό μπορείτε να
εξερευνήσετε τις δυνατότητές σας και να αξιοποιήσετε το ταξίδι σας στο
βαθμό που θέλετε εσείς.»

LINDITA

Νέοι πρεσβευτές της μη τυπικής μάθησης

Ε

ίμαι ο Marco Meloni από το Κάλιαρι της Σαρδηνίας. Εν ολίγοις, είμαι
ερευνητής και αναρωτιέμαι για πολλά θέματα και γνώσεις. Προς
το παρόν, είμαι διδακτορικός υποψήφιος της «Δημοκρατίας στον 21ο
αιώνα» στο Κέντρο Κοινωνικών Σπουδών (CES), που συνδέεται με το
Πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα (Πορτογαλία), με δραστηριότητες πεδίου στη
Μαδρίτη και το Λονδίνο. Το ερευνητικό μου ενδιαφέρον εστιάζεται στη
συμμετοχή του κοινού και στην ενδοκομματική δημοκρατία. Αποφοίτησα
από το Πανεπιστήμιο του Κάλιαρι το 2015 με μεταπτυχιακό δίπλωμα
στη διακυβέρνηση και την παγκόσμια πολιτική. Κατά τη διάρκεια
της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας, εργάζομαι ως διευθυντής
έργου (project manager) και εκπαιδευτής σε διάφορα πρότζεκτ που
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των
προγραμμάτων Erasmus +, «Νεολαία σε δράση», Leonardo και
«Ευρώπη για τους πολίτες», και σε έργα σε τοπικό επίπεδο, κυρίως
στην εκπαίδευση και το «gamification» για δημοκρατία, στη συμμετοχή
και ένταξη. Από τότε που ήμουν 16 ετών, η εκπαίδευσή μου - τόσο η
γενική όσο και η επαγγελματική - τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό
από εμπειρίες μη τυπικής εκπαίδευσης. Από την πρώτη ανταλλαγή
νέων το 2006, στη Ρωσία (Pavlovsky Posad, κοντά στη Μόσχα), δεν
σταμάτησα ποτέ: σχέδια κατάρτισης, δραστηριότητες δημιουργίας
συνεργασιών, έργα Leonardo, πολλές τοπικές δραστηριότητες και άλλα.
Κάθε μία από αυτές τις εμπειρίες, από τη συντομότερη έως την πιο
απαιτητική, υποστηρίχθηκε από την οργάνωση TDM 2000, η οποία έγινε μια κοινότητα μάθησης για
μένα, καθώς και με την πάροδο των ετών μια οικογένεια. Μεταξύ αυτών, το 2014 πραγματοποίησα
την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία μου (πρόδρομος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης) στο
Rosario της Αργεντινής. Καθένα από αυτά τα πρότζεκτ και πρωτοβουλίες ήταν σημαντικό για μένα,
αλλά αυτό το τελευταίο σίγουρα άλλαξε τη ζωή μου. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά είναι η αλήθεια.

Εκεί ανακάλυψα τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα και είδα το
πάθος μου για ορισμένα θέματα να μεγαλώνει, το οποίο στη
συνέχεια με ενθάρρυνε να ξεκινήσω την ακαδημαϊκή μου
καριέρα (μεταπτυχιακό).
Πιθανώς αυτά θα ήταν αρκετά για να δώσουν μια ιδέα για
το ρόλο που έπαιξε στη ζωή μου η μη τυπική εκπαίδευση.
Ωστόσο, η εμπειρία, οι γνώσεις και οι κοινωνικές δεξιότητες
που απέκτησα και ανέπτυξα ξεπέρασαν αυτά που
υπάρχουν στο βιογραφικό μου. Όλα αυτά τα βιώματα με
τα χρόνια με βοήθησαν να αντιμετωπίσω καταστάσεις και
να κάνω επιλογές, να αλληλεπιδράσω με τους άλλους, να
γνωρίζω το πώς να
παρουσιάζω τον εαυτό
μου, πώς να αποδίδω
επαγγελματικά
και
πώς
να
συμπεριφέρομαι
σε διάφορες περιστάσεις. Παρόλο που λείπει ένα ουσιαστικότερο σύστημα
αναγνώρισης των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω αυτού του είδους εκπαίδευσης,
διάφορες από τις μη τυπικές εκπαιδευτικές εμπειρίες μου έπαιξαν σημαντικό ρόλο
στη δουλειά μου και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν και στο μέλλον. Ακόμα και
όταν δεν αναφέρονται σε μια προκήρυξη για θέση εργασίας, είναι συχνά εξαιρετικά
χρήσιμες στις διαδικασίες επιλογής, καθώς και κατά τη διάρκεια της εργασίας,
ιδίως όταν είναι ομαδική.

MARCO

Τ

ο όνομά μου είναι Mateja και είμαι μια νεαρή γυναίκα που θαυμάζει πολύ τον κόσμο.
Δεν υπάρχει τίποτα που να μην ξυπνά τα ενδιαφέροντά μου - από το μαγείρεμα,
τη μουσική, τη ζωγραφική, ακόμη και την ανακάλυψη κάθε γωνιάς αυτού του πλανήτη.
Δουλεύω σε μια οικογενειακή επιχείρηση και παράλληλα ξεκίνησα το δεύτερο έτος
σπουδών ψυχοθεραπείας. Πρέπει να παραδεχτώ ότι η ζωή μου δεν θα μπορούσε να
είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι όταν μαθαίνουμε για την ανθρώπινη φύση,
μαθαίνουμε περισσότερα και για τον εαυτό μας. Αυτές οι ιδέες μου θυμίζουν πάντα ότι
πρέπει να μαθαίνουμε και να ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας μέχρι το τέλος, αλλιώς δεν θα
δούμε ποτέ την αληθινή μας ομορφιά. Έχω πολλά ενδιαφέροντα, αλλά για να δοκιμάσω
όλα αυτά τα πράγματα έπρεπε πρώτα να σπρώξω τον εαυτό μου έξω από τη ζώνη
άνεσής μου και να ψάξω τα πράγματα σε βάθος, όχι μόνο επιφανειακά. Τα βασικά, όπως
το να πας στο σχολείο, να μπορείς να πας στο πανεπιστήμιο (δωρεάν) προσφέρονται σε
όλους εδώ στη Σλοβενία, αλλά αν θέλεις περισσότερα και να είναι καλύτερα, πρέπει να πάρεις τα ηνία στα χέρια σου.
Στο σχολείο συμμετείχα σε πολλές δραστηριότητες όπως, χορωδία για παιδιά, επιπλέον μαθήματα αγγλικών, καλών
τεχνών... Με κάθε χρόνο, όμως, βαριόμουν όλο και περισσότερο και δεν μπορούσα να κρύψω τη δυσαρέσκειά μου. Δεν
ήθελα να είναι οι δραστηριότητες του σχολείου η μόνη μου επιλογή. Τώρα, όταν σκέφτομαι την ανυπομονησία μου και
πώς ήθελα να κάνω τα πάντα ταυτόχρονα, είμαι ευγνώμων στους γονείς μου για την καθοδήγησή τους. Με βοήθησαν να
διαλέγω μια δραστηριότητα και να μένω αφοσιωμένη σε εκείνη μέχρι να την τελειώσω. Αν δεν ήταν εκείνοι, δεν ξέρω αν
θα μάθαινα ποτέ πώς να είμαι αρκετά πεισματάρα για να ξεκινάω και να τελειώνω οτιδήποτε αποφασίζω να κάνω. Έτσι
είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στη μη τυπική εκπαίδευση (NFE). Έμαθα να χορεύω, μου άρεσε να κάνω σπορ, να
μαθαίνω πιάνο και κιθάρα. Πέρυσι συμμετείχα σε διάφορα πρότζεκτ Erasmus + και έβαλα ξανά τα παπούτσια χορού μου
γιατί η μαθησιακή μου πορεία με οδήγησε στον χορό σάλσα. Τα τελευταία δύο χρόνια, ξεκίνησα τον εθελοντισμό σε μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, γιατί θέλω να βοηθήσω σε διάφορους τομείς, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος,
οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ. Αφιέρωσα πολύ χρόνο στο να ανακαλύψω
ποια είμαι ως άτομο και πού ανήκω. Με την πάροδο του χρόνου, ενώ προσπαθούσα να βρω τον εαυτό μου, έμαθα
πολλά για τη μη τυπική εκπαίδευση και τι μπορεί να προσφέρει σε ένα άτομο. Μαθαίνεις πράγματα που δεν σου δίνει
η επίσημη εκπαίδευση. Η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική και επιτυγχάνεται μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση.
Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό της μη τυπικής εκπαίδευσης είναι ότι σε βάζει να σκεφτείς ελεύθερα και η γνώμη
σου μετράει. Μπορείς να μάθεις περισσότερα και να αναπτύξεις τις ικανότητες που διαφορετικά δεν θα μπορούσες.

Όλα όσα συνέβησαν σε μένα και όλα όσα αποφάσισα με οδήγησαν στο σημείο που είμαι σήμερα, και
με βοήθησαν να ανακαλύψω ποια είμαι και ποια θέλω να είμαι. Η μη τυπική εκπαίδευση μου έδωσε την
ευκαιρία να «δοκιμάσω» τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο. Όλη η εμπειρία που απέκτησα με βοήθησε να
αποφασίσω σε τι θέλω να επικεντρωθώ και κατά τύχη ανακάλυψα την ψυχοθεραπεία. Στην αρχή ήταν μια
ενδιαφέρουσα και μυστηριώδης επιστήμη για την οποία δεν ήξερα τίποτα, αλλά με την πάροδο του χρόνου
την ερωτεύτηκα όλο και περισσότερο. Όταν επέλεξα την επαγγελματική μου πορεία, η μη τυπική εκπαίδευση
έπαιξε σημαντικό ρόλο και μου έδωσε τις βάσεις που η επίσημη εκπαίδευση δεν είχε καταφέρει. Η γνώση
που έχω σε αυτό το είδος εκπαίδευσης με βοηθάει παντού. Μου έδωσε κίνητρο στο σχολείο, γιατί είδα τη
βαρετή γνώση που έπρεπε να αποκτήσω με πιο ενδιαφέρον τρόπο. Η μουσική, ο χορός και ο αθλητισμός
με βοήθησαν να βρω δημιουργικούς τρόπους αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων πιο γρήγορα
και πιο αποτελεσματικά. Με βοήθησε, επίσης, να αποκτήσω πολλές κοινωνικές δεξιότητες. Όταν έρχεσαι
σε επαφή με διαφορετικούς τύπους ανθρώπων, μαθαίνεις να είσαι υπομονετικός και να αποδέχεσαι την
κριτική, διαφορετικές ιδέες και προτάσεις. Βασικά, μαθαίνεις να τα λαμβάνεις όλα υπόψη. Τώρα που είμαι
στο πανεπιστήμιο, δεν σημαίνει ότι οι μέρες μου στη μη τυπική εκπαίδευση έχουν τελειώσει. Ακριβώς το
αντίθετο. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία δεν τελειώνει ποτέ και κρατάει μια ζωή. Εκμεταλλεύομαι κάθε ευκαιρία
που έχω. Φυσικά, είναι σημαντικά και για το βιογραφικό μου και πιστεύω ότι όλα τα μαθήματα και οι εμπειρίες
μου θα με βοηθήσουν να βρω μια καλή δουλειά. Αλλά η ανακάλυψη της ζωής και της ομορφιάς της είναι ο
κύριος στόχος μου, και ελπίζω να παραμείνει ο πρωταρχικός μου στόχος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα
θέματα, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, εξακολουθούν να βρίσκονται στη λίστα
μου για να τα ανακαλύψω σε βάθος, αλλά τώρα αισθάνομαι ότι θέλω να επικεντρώσω
όλη μου την προσοχή στις ανθρώπινες σχέσεις. Η μη τυπική εκπαίδευση προσφέρει
κάτι παραπάνω από απλή εκμάθηση των δεδομένων. Βελτιώνετε την απόδοσή σας,
συνεργάζεστε με άλλους και γνωρίζετε νέους ορίζοντες που δεν θα είχατε ανακαλύψει
ποτέ διαφορετικά. Σας βοηθά να βρείτε τον εαυτό σας και να επιλέξετε πράγματα που
θα γεμίσουν τη ζωή σας. Η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να σας δώσω είναι πάντα
να κινείστε και να απομακρύνεστε από τη ζώνη άνεσής σας. Ξέρω ότι είναι δύσκολο και
τρομακτικό, αλλά όταν ξεπερνάς τις ανασφάλειες σου βλέπεις ότι το μόνο πραγματικό
εμπόδιο είσαι εσύ. Έτσι, αγκαλιάστε τον εαυτό σας και αδράξτε τη μέρα.

MATEJA

Η Μιλένα συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα εθελοντισμού στη Μάλαγα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος
Αλληλεγγύης και μοιραζόμαστε την ιστορία και την εμπειρία της.

«Ό

ταν εστιάζετε τις σκέψεις και τις επιθυμίες σας σε κοινωνικά χρήσιμες δραστηριότητες, και προσθέτετε σε αυτές
την ανάγκη να δράσετε σε ευρύτερο επίπεδο, έχετε την ευκαιρία να προσφέρετε εθελοντικά σε προγράμματα
ESC (European Solidarity Corps). Έτσι ξεκίνησε η συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο πρότζεκτ και ακόμα
συνεχίζεται. Εκτός από την προαναφερθείσα επιθυμία, χρειάζεται ένας καλός, τοπικός οργανισμός
που προετοιμάζει και στέλνει εθελοντές στον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για το πρότζεκτ, με
έδρα μια από τις ευρωπαϊκές χώρες, και χάρη σε έναν τέτοιο οργανισμό βρέθηκα εδώ που είμαι.
Ακούγεται σαν διαφήμιση, γιατί είναι, αλλά όπως και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αυτή η
εξωτική πόλη χρειάζεται ανθρώπους πρόθυμους να συμμετάσχουν στην προώθηση της εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο ονομάζεται «Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και εξάλειψη των
εμποδίων», και πραγματοποιείται μέσω της εργασίας σε σχολεία, όπου ο ρόλος μου ως εθελόντρια είναι
να βοηθάω και να συνεργάζομαι με τους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα στα μαθήματα αγγλικής γλώσσας.
Το να διδάσκεις παιδιά, έως την ηλικία των 12 ετών, είναι μεγάλη πρόκληση, αλλά προσφέρει και μια
απερίγραπτη ευχαρίστηση. Μετά από κάθε συμβολή στην πρόοδο των παιδιών έχεις την αίσθηση
ότι προσφέρεις πραγματικά και αυτή είναι η πιο ωραία μορφή αμοιβής. Αν και γνώριζα τη σημασία
της εκπαίδευσης καθώς και τον ρόλο των εκπαιδευτικών, δεν γνώριζα πλήρως την προσπάθεια που
επενδύουν. Τη στιγμή που συνειδητοποιείς το γεγονός ότι είσαι ο μόνος σύνδεσμος μεταξύ της γνώσης και του παιδιού,
που από τη γέννησή του χρειάζεται αυτή τη γνώση, δημιουργείται ένα αίσθημα ευθύνης και αυξάνονται τα κίνητρα για να
τους την μεταδώσεις. Επειδή κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο μαθητής θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει διαφορετικά
τη γνώση εάν δεν την μεταφέρεις εσύ στο μάθημα. Δεδομένου ότι δεν σχεδίασα ποτέ να κάνω αυτή τη δουλειά, αλλά
λόγω της επιθυμίας μου να συμβάλλω στην διάδοση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μου δόθηκε η ευκαιρία να το
κάνω μέσω της εκπαίδευσης, νιώθω πολύ χαρούμενη που τα παιδιά είναι κομμάτι της δουλειάς μου και που μπορώ να
συμβάλω στα πρώτα στάδια της οικοδόμησης μιας κοινωνίας που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορείς να
περιγράψεις την ευχαρίστηση που νιώθεις όταν ένα παιδί μαθαίνει αυτό που του διδάσκεις και ξέρεις ότι θα του είναι
χρήσιμο στη ζωή του. Για όσους ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα το συναίσθημα είναι μάλλον γνωστό, αλλά για μένα
είναι κάτι εντελώς νέο και εκπληκτικό.

Είναι επίσης σημαντικό να ξέρεις πώς να συμβάλεις στη διδασκαλία μιας γλώσσας η οποία χρησιμοποιείται από την
παγκόσμια κοινότητα για την επίτευξη και την πραγματοποίηση όλων των σημαντικών συμφωνιών. Οι μελλοντικές
γενιές θα είναι καλύτερα εκπαιδευμένες από αυτή την άποψη και τα γλωσσικά εμπόδια θα ξεπεραστούν από τα παιδιά
που θα ξέρουν πώς να επικοινωνούν με τους ξένους, πώς να αντιμετωπίζουν τις διαφορές και να αποδέχονται την
αλληλεπίδραση των λαών. Όμως η ομορφιά αυτού του πρότζεκτ δεν τελειώνει εκεί. Εκτός από αυτές
τις δραστηριότητες, μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχω στην προετοιμασία δραστηριοτήτων
για τον οργανισμό που με φιλοξένησε, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων για παιδιά και ηλικιωμένους. Καθήκοντα κατά τα οποία είχα την ευκαιρία να εκφράσω τη
δημιουργικότητά μου και να προσφέρω υπέρ των ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία.
Μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες βελτιώνω σταδιακά τα ισπανικά μου, ιδιαίτερα μέσω της
επικοινωνίας με τους μαθητές, και επιπλέον αυτό το πρότζεκτ προσφέρει δωρεάν διαδικτυακά
μαθήματα. Είναι η γρηγορότερη γλώσσα στον κόσμο, όπως λένε, και είναι ακόμη γρηγορότερη σε αυτό
το τμήμα της Ανδαλουσίας, οπότε μπορείτε να περιμένετε ένα προχωρημένο επίπεδο ισπανικών μετά
την ολοκλήρωση του πρότζεκτ. Το περιβάλλον είναι κίνητρο για την εκμάθηση της γλώσσας, και επειδή
οι κάτοικοι αυτού του τμήματος της χώρας δεν γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα είναι αναγκαίο να
προσαρμοστούμε εμείς στην τοπική γλώσσα, πράγμα που έχει πολλά οφέλη. Επιπλέον, το περιβάλλον
είναι εξαιρετικά καλά διατηρημένο και η ποιότητα ζωής φαίνεται στον καθαρό αέρα, στη θάλασσα, στις
καθαρές παραλίες και σε έναν μεγάλο αριθμό πράσινων περιοχών, γι’ αυτό και η εμπειρία γίνεται ακόμη πιο όμορφη. Ο
μεγάλος αριθμός από προγράμματα ESC στη Μάλαγα και η καλή σύνδεση των εθελοντών είναι ένα άλλο πλεονέκτημα,
και δίνονται πολλές ευκαιρίες για να επισκεφθείτε τα γύρω μέρη.
Φυσικά, υπάρχει και το οικονομικό ζήτημα κατά τη διάρκεια του πρότζεκτ, αλλά δεν τίθεται λόγος ανησυχίας αφού τα
προγράμματα ESC χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία καλύπτει το κόστος ζωής και όλες τις
βασικές ανάγκες. Περιλαμβάνονται τα έξοδα διαμονής και ένα μηνιαίο επίδομα με το οποίο μπορείτε να καλύψετε τα
έξοδά σας. Το συγκεκριμένο πρότζεκτ έχει αμέτρητα οφέλη που κάνουν τη δουλειά να μοιάζει παιχνιδάκι.»

MILENA

Γ

εια σε όλους! Το όνομά μου είναι Miloš, είμαι 24 ετών και αυτή είναι η πρώτη μου εμπειρία αυτού
του τύπου. Ήταν μεγάλη μου επιθυμία να υποβάλω αίτηση και να συμμετάσχω σε αυτό και σε άλλα
πρότζεκτ, και έγινε πραγματικότητα: αθλητικός εθελοντισμός, το άθλημα με το οποίο ασχολούμαι εδώ
και πολύ καιρό και η ευκαιρία να συμμετέχω στη διοργάνωση των αγώνων.
Η άφιξή μου, η ευφορία, το ταξίδι, δεν περιγράφονται εύκολα. Το πιο σημαντικό είναι ότι είχα μεγάλη
υποστήριξη από τα άτομα της οργάνωσης ADP-Zid, και όταν ήρθα στην Ισπανία γνώρισα υπέροχα
άτομα από την ομάδα της οργάνωσης Mundus. Η γνωριμία με περίπου 100 άτομα διαφορετικών
πολιτισμών, εθνών, θρησκειών
και απόψεων είναι κάτι που θα
σύστηνα σε κάθε άνθρωπο σε
αυτόν τον πλανήτη.
Μου αρέσει πολύ η ισπανική
γλώσσα και η πρώτη θετική
έκπληξη στο πρότζεκτ ήταν
όταν μου είπαν ότι είχα έναν
συγκάτοικο από τη Βενεζουέλα
που μιλάει μόνο ισπανικά.
Στη συνέχεια, ήρθε η σειρά
να γνωριστούμε ο ένας με τον
άλλον κατά την πολιτιστική
βραδιά, που είναι μία από τις

πιο ωραίες εκδηλώσεις σε τέτοια πρότζεκτ. Χορός, τραγούδια, παιχνίδια, ποτά, φαγητό, από 26
χώρες- αξέχαστες στιγμές. Στη συνέχεια ξεκίνησε μια έντονη, ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη
εκπαίδευση, η οποία διήρκεσε 7 ημέρες πριν από την έναρξη των αγώνων. Κατά τη διάρκεια
αυτής της εκπαίδευσης τόσο η συνάντηση με διαφορετικούς ανθρώπους και τις απόψεις τους
όσο και η ομαδική εργασία με επηρέασαν ως άτομο και άλλαξαν πολλές από τις απόψεις μου.
Έπειτα ήρθαν οι αγώνες και ό, τι συνεπάγονται: ευθύνη και εργασία από τη μία, απόλαυση
και πραγματοποίηση των ονείρων από την άλλη. Γνωριμία με τους αθλητές, υποστήριξη,
κοινωνικοποίηση και όλα αυτά μέχρι 100 εθελοντές να αφήσουμε τις εγκαταστάσεις των αγώνων
και να κάνουμε ένα αξέχαστο κάμπινγκ δίπλα στην παραλία. Και πάλι μια νέα εμπειρία, ένα
υπέροχο αίσθημα, αλλά και η θλίψη όταν φύγαμε από το κάμπινγκ.
Η τελευταία εβδομάδα έφτασε και τα άτομα έρχονταν όλο και πιο κοντά, δημιουργούνταν φιλίες που
ίσως να διαρκέσουν μια ζωή. Κυριαρχούσαν τα συναισθήματα της ευτυχίας, που συμμετείχαμε
σε ένα τόσο υπέροχο έργο, αλλά και της θλίψης γιατί χωρίζαμε από τους ανθρώπους με τους
οποίους μοιραστήκαμε τη ζωή μας για έναν μήνα.
Και τέλος, η επιστροφή στη χώρα μας, ως νέα άτομα που θα είναι αιώνια ευγνώμονες για αυτή
την ευκαιρία, με νέους φίλους, νέες γνώσεις, νέες απόψεις. Τώρα, περισσότερο από ποτέ,
συνεχίζω να δουλεύω με τον εαυτό μου και να υποβάλω αιτήσεις για παρόμοια πρότζεκτ, αφού οι
δυνατότητες είναι ατελείωτες. Θα το συνιστούσα σε κάθε νεαρό άτομο από καρδιάς: Απολαύστε,
ταξιδέψτε, πραγματοποιήστε τα όνειρά σας και ζήστε τα!

MILOS

Επιτυχημένη ιστορία - Milosh Ristovski

Ο

Milosh Ristovski είναι από το Κουμάνοβο της Βόρειας Μακεδονίας, ζει και εργάζεται στις
Βρυξέλλες του Βελγίου ως Γενικός Γραμματέας των Νέων Ευρωπαίων Φεντεραλιστών,
όπου κάνει καθημερινή συνηγορία και σχέδια για μεγαλύτερη ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Προηγουμένως, ο Milosh ήταν εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Διαπολιτισμικού
Διαλόγου.
Έχει συμμετάσχει σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 15 και
σε διάφορες δραστηριότητες από τοπικά εργαστήρια μέχρι διεθνείς ή και παγκόσμιες
δραστηριότητες.
Έχει επίσης απασχοληθεί ως εκπαιδευτής / διαμεσολαβητής χρησιμοποιώντας εργαλεία μη
τυπικής εκπαίδευσης.

Τη στιγμή που ο Milosh άρχισε να ασχολείται με δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης, το γυμνάσιο δεν του πρόσφερε
αρκετά και το Κέντρο Διαπολιτισμικού Διαλόγου υποσχόταν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, όπως η συνάντηση
μεταξύ νέων ανθρώπων, η εξάσκηση αγγλικών, τα διεθνή σεμινάρια, τα ταξίδια στο εξωτερικό και το πιο σημαντικό
δραστηριότητες μέσω των οποίων θα μπορούσε να κάνει κάτι καλό για την πόλη του.
Ο Milosh πιστεύει ότι ανέπτυξε γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, όπως: κοινωνικές δεξιότητες (soft skills), δεξιότητες
επικοινωνίας, αποτελεσματικές δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, εμπειρία στη διαχείριση ομάδων 5 έως 25 ατόμων,
που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί καθημερινά, όπως και ικανότητες που απέκτησε μέσω των μαθημάτων επικοινωνίας
και διαχείρισης των συγκρούσεων.
Πιστεύει ότι οι τοπικές και εθνικές δραστηριότητες τον βοήθησαν να ακολουθήσει την τρέχουσα πορεία του, ειδικά τα
μεγάλης διάρκειας προγράμματα, όπως το ετήσιο πρότζεκτ «CID Academy» για μελλοντικούς ηγέτες και τα εργαστήρια
στο κέντρο νεολαίας MultiKulti, που του πρόσφεραν μια μακρά διαδικασία μάθησης και εξάσκησης. Δηλώνει ότι οι
δεξιότητες που απέκτησε από αυτές τις δραστηριότητες είναι αυτές που χρησιμοποιεί καθημερινά στη δουλειά του.

Ο Milosh συμφωνεί ότι είναι δύσκολο να αναγνωριστεί η μη τυπική εκπαίδευση
κάποιου, ειδικά όταν πρέπει να γράψει ένα βιογραφικό σημείωμα μιας σελίδας,
ενώ έχει πραγματοποιήσει πάνω από 100 ώρες δραστηριοτήτων μη τυπικής
μάθησης, αλλά δεν μπορεί να τα συμπεριλάβει στο βιογραφικό επειδή δεν
υπάρχει καμία επίσημη αναγνώριση.
Στο Βέλγιο τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από ότι στη Βόρεια Μακεδονία.
Για παράδειγμα, όταν κάποιος υποβάλλει αίτηση για μια συγκεκριμένη εργασία,
απαιτείται πτυχίο πανεπιστημίου, ισοδύναμης εκπαίδευσης ή επαγγελματική
εμπειρίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέοι μπορούν να περιγράψουν τις δεξιότητες
που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης, κάτι που δεν είναι ορατό στη Βόρεια Μακεδονία.
Ο Milosh πιστεύει ότι τα διεθνή σεμινάρια είναι υπέροχα, αλλά τα εργαστήρια που πραγματοποιούνται σε τοπικό και
εθνικό επίπεδο είναι απαραίτητα, καθώς εκεί μαθαίνεις περισσότερα.
Υποστηρίζει ακράδαντα ότι η μη τυπική εκπαίδευση είναι ωφέλιμη, αναπτύσσει δεξιότητες και στάσεις σχετικά με τις
γνώσεις, αλλά πιστεύει ότι δεν αντικαθιστά την επίσημη εκπαίδευση, γι’ αυτό θα πρέπει να πηγαίνει παράλληλα με
αυτήν. Ένα άτομο που θέλει πραγματικά να επενδύσει στις γνώσεις του
πρέπει να περάσει και από τις δύο διαδικασίες.
Μία από τις πιο επιτυχημένες ιστορίες του Milosh ήταν η ίδρυση του
κέντρου νεολαίας MultiKulti, πρώτο στο Κουμάνοβο και στην ευρύτερη
περιοχή. Φέτος είναι η 10η επέτειος του κέντρου νεολαίας και μία από
τις αγαπημένες του στιγμές ήταν όταν μετά από την ολοκλήρωση ενός
πρότζεκτ έπρεπε να παρουσιάσει τα αποτελέσματά του στο τοπικό κοινό.

MILOSH

Τ

ο όνομά μου είναι Νόρα, είμαι 26
ετών και κατάγομαι από τη Σόφια
της Βουλγαρίας. Είμαι σχεδιάστρια
γραφικών τη μέρα, σχολιάστρια
βιντεοπαιχνιδιών τη νύχτα και μητέρα
ενός ινδικού χοιριδίου όλο το χρόνο.
Ενώ είχα συμμετάσχει σε δραστηριότητες
μη τυπικής εκπαίδευσης πριν από
πολλά χρόνια, οι οποίες αφορούσαν
κυρίως την εξάσκηση στα αγγλικά,
η πιο πρόσφατη εμπειρία μου ήταν
ένα ταξίδι στη Λετονία στις αρχές του
2020, όπου συμμετέχοντες από όλη
την Ευρώπη έμαθαν πώς να γίνουν
συντονιστές ομάδων νέων με βάση
μια νέα μεθοδολογία από το Center
Marta. Αποφάσισα να συμμετάσχω
στο πρόγραμμα κατάρτισης μέσω της
οργάνωσης The Future Now εν μέρει
λόγω της επιθυμίας μου να μάθω
περισσότερα για τον εαυτό μου και λόγω
μιας βαθύτερης λαχτάρας να δώσω
στους νέους γύρω μου μια καλύτερη
ευκαιρία να γνωρίσουν τον εαυτό τους
σε νεαρή ηλικία.

Παρόλο που νιώθω ότι έχω αποκτήσει
αρκετή γνώση για ορισμένα θέματα
που σχετίζονται με την εκπαίδευση, μια
απρόσμενη εξέλιξη ήταν ότι αυξήθηκε η
αυτοπεποίθησή μου. Συνήθως δεν είμαι
το άτομο που επιμένει για τη γνώμη
του σε μια συνομιλία, αλλά τελευταία
σπάνια έκανα πίσω όταν ήθελα η φωνή
μου να ακουστεί πάνω σε θέματα που
ένιωθα να με απασχολούν έντονα είτε
πρόκειται για ισότητα, ψυχική υγεία,
σεξουαλική εκπαίδευση είτε άλλα. Μια
άλλη κάπως απροσδόκητη εξέλιξη ήταν
μια υπέροχη φιλία που άνθισε κατά τη
διάρκεια αυτού του ταξιδιού.
Σήμερα, η μη τυπική εκπαίδευση είναι
καθοριστική για μένα. Η δέσμευση
του ατόμου, που προσφέρει σε
προσωπικό επίπεδο, είναι μάλλον ένας
χώρος φυσικής ανάπτυξης παρά μια
υποχρέωση για συμβιβασμό.

NORA

Η

επαγγελματική μου πορεία και η εκπαίδευσή μου έχουν να κάνουν με την διαχείριση των συγκρούσεων, κυρίως
εκείνων που προκύπτουν από εμφύλιες συγκρούσεις ή πολιτικές ιδεολογίες. Κατά συνέπεια, μια από τις ιδιότητές
μου είναι η χαρτογράφηση των συγκρούσεων συμπεριλαμβανομένης της πηγής, των παραγόντων και της δομής τους.
Επιπλέον, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον OAS (Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών) και την Ευρωπαϊκή
Ένωση σε πολλές εκλογικές διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες, όπως η Παραγουάη, το
Αφγανιστάν, το Πακιστάν, ο Ισημερινός, η Κολομβία, το Ελ Σαλβαδόρ και η Αϊτή από το 2014 , που επίσης με έφεραν
σε επαφή με τις ιδιαιτερότητες διαφορετικών πολιτισμών και διεθνών οργανισμών. Πιστεύω ότι, ενώ η δύναμη της
ψήφου κάποιου και η ικανότητα ψήφου του είναι από τα θεμελιώδη
δικαιώματα που απολαμβάνουμε στις δημοκρατικές χώρες, η ισχυρή
δημοκρατική διακυβέρνηση είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση
σταθερών κοινωνιών. Τα τελευταία χρόνια (2017) έχω επικεντρωθεί
σε ζητήματα που σχετίζονται με ενεργές συγκρούσεις και μέτωπα και
αυτή την περίοδο βρίσκομαι σε διετή αποστολή στην Ουκρανία με τον
Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)
ως Ειδικός Παρατηρητής. Σε αυτόν τον ρόλο, ένα από τα σημαντικότερα
καθήκοντά μου είναι να μεταδίδω με σαφήνεια, τόσο κάθετα όσο και
οριζόντια, βασικές πληροφορίες για την καθημερινή διαδικασία λήψης
αποφάσεων. Για το λόγο αυτό, συλλέγω πληροφορίες μέσω τοπικών
συνεντεύξεων και οπτικής παρατήρησης και ετοιμάζω μηνιαίες εκθέσεις
σχετικά με την κατάσταση ασφάλειας στον τομέα της παρέμβασης για
συγκεκριμένα περιστατικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΑΣΕ για την
παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών
ελευθεριών και των διεθνικών σχέσεων. Ως μέρος του έργου, πρέπει να
καλλιεργήσω και να διατηρήσω μια εποικοδομητική σχέση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους εκπροσώπους
των μειονοτήτων και τις θρησκευτικές ομάδες, την κοινωνία των πολιτών και τον τοπικό πληθυσμό.
Έχω πτυχίο Διεθνών Σχέσεων (Πανεπιστήμιο Κάλιαρι, 2008-2011) και μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Ειρήνης
«Διεθνής Συνεργασία και Διαμεσολάβηση Συγκρούσεων» (Πανεπιστήμιο της Πίζας 2012-2014), με ένα πεδίο σπουδών
που περιλαμβάνει νομικά μέσα για τις περιοχές μετά από συγκρούσεις, κύκλο έργου, γεωπολιτική, ανθρωπολογία και
φύλο, και νόμο διεθνούς συνεργασίας μεταξύ άλλων. Έχω επίσης εξειδικευμένη κατάρτιση σε εχθρικά περιβάλλοντα,

διαχείριση κρίσεων του άμαχου πληθυσμού και παρακολούθησα μαθήματα σχετικά με
την παρατήρηση εκλογών.
Είχα επίσης την ευκαιρία να συνεργαστώ με ομάδες μειονοτήτων και νέους σε
θέματα που σχετίζονται με τη δημιουργία και την προώθηση του διαπολιτισμικού
διαλόγου, χρησιμοποιώντας δημιουργικές μεθόδους για τη μετατροπή συγκρούσεων,
μετανάστευσης, εσωτερικών κινήσεων και διαθρησκευτικού διαλόγου.
Συμμετείχα στα προγράμματα:
● Κατάρτιση στα πλαίσια του προγράμματος Νεολαία σε δράση, με
θέμα «Ιθαγένεια - Νέες ιδέες στην Ευρώπη». Κίεβο, Ουκρανία (2014)
● Πρόγραμμα Euromed Youth «Cultivar: Ευρω-Μεσσογειακοί αγώνες
για Διαπολιτισμικό Διάλογο». Αμμάν, Ιορδανία (2013)
● Κατάρτιση στα πλαίσια του προγράμματος Νεολαία σε δράση, με θέμα:
«Νεολαία για ένα κοινό μέλλον - Δημιουργικότητα στη μεταμόρφωση
των συγκρούσεων». Πρίστινα, Κόσοβο (2012)
● Κατάρτιση στα πλαίσια του προγράμματος Νεολαία σε δράση, με
θέμα «Μετανάστευση και κινητικότητα». Ureki, Γεωργία (2011)
● Κατάρτιση στα πλαίσια του προγράμματος Νεολαία σε δράση, με
θέμα «Διαθρησκευτικός διάλογος στην εργασία των νέων». Ρίγα,
Λετονία (2010).
Η μη τυπική εκπαίδευση είναι το είδος της εκπαίδευσης που
πραγματοποιείται εκτός του προγράμματος σπουδών που παρέχεται
από την τυπική εκπαίδευση. Οι μη τυπικές μαθησιακές δραστηριότητες
υπήρξαν θεμελιώδεις για την προσωπική και επαγγελματική μου ανάπτυξη, και για τη
σχέση μου με τους διαφορετικούς φορείς στην δουλειά μου. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο
για όλους να συνδυάσουν την πορεία ανάπτυξης του τυπικού προγράμματος σπουδών
τους με τη μη τυπική εκπαίδευση.

PAOLO

Γ

εια, είμαι η Raya, είμαι 26 ετών και εργάζομαι στον τομέα
της νεολαίας. Εργάζομαι σε ΜΚΟ από τότε που τελείωσα την
εκπαίδευσή μου, παρόλο που ποτέ δεν το φανταζόμουν ως τον
δρόμο μου στη ζωή πριν από αυτό – με σπουδές γύρω από
τις επιχειρήσεις, την επιχειρηματικότητα, τα χρηματοοικονομικά
και τη λογιστική, είχα μια πολύ διαφορετική ιδέα για το πώς θα
προχωρήσει η ζωή μου. Η ζωή είχε ένα διαφορετικό σχέδιο για
μένα όμως. Άρχισα να εργάζομαι ως βοηθός διοίκησης σε μια
μη κυβερνητική οργάνωση στη Σόφια της Βουλγαρίας, από
όπου είμαι, με τη σκέψη να αποκτήσω κάποια εμπειρία πριν
βρω μια πιο κατάλληλη δουλειά.
Αλλά βρήκα κάτι μαγικό, συναρπαστικό και ελκυστικό για μένα
στην εργασία στον κοινωφελή τομέα, και δεν θα μπορούσα παρά
να θέλω να μάθω και να βιώσω περισσότερα πάνω σε αυτόν
όταν «τυχαία» βρέθηκα εκεί. Πέρασα έναν χρόνο κάνοντας την
Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, εργάστηκα εθελοντικά για
μια υπέροχη οργάνωση, υποστηρίζοντας νέους στο Μιλάνο της
Ιταλίας και τώρα είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς
και διευθύντρια έργων για τη νεολαία (Youth projects manager) σε μια οργάνωση νέων στη Σόφια, που ονομάζεται The Future Now Association. Εδώ, εξερευνώ τα βάθη και τα όρια του
περιβάλλοντος, τα έργα και τις πρωτοβουλίες και τις ευκαιρίες
για τους νέους, με μεγάλο πάθος και μεγάλη επιθυμία για τη
δουλειά!
Με πολλούς τρόπους η μη τυπική εκπαίδευση και ο τομέας
της νεολαίας άλλαξαν εντελώς και διαμόρφωσαν τη ζωή
μου. Έχω βρεθεί στη θέση εκπαιδευόμενου, συμμετέχοντα,
διοργανωτή, μερικές φορές ακόμη και διαμεσολαβητή, και η
μη τυπική εκπαίδευση με έκανε να βλέπω τη μάθηση και την

εκπαίδευση σαν πολλά διαφορετικά και υπέροχα φώτα.
Η μη τυπική εκπαίδευση υπήρξε μια μοναδική γέφυρα
κατανόησης και συνεργασίας σε θέματα όπως τα ανθρώπινα
δικαιώματα, η κοινωνική δράση, η εκπαίδευση, η ευημερία, η
πρόληψη της βίας και πολλά άλλα. Πέρα από αυτά, πιστεύω
ότι η μη τυπική εκπαίδευση έχει δημιουργήσει μέσα μου
μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και μεγαλύτερη ανάγκη για
ενεργό συμμετοχή και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, σε
συζητήσεις, και μεγαλύτερο κίνητρο για τη διά βίου μάθηση.
Κάτι πολύ ουσιώδες, το οποίο έμαθα και ενσωμάτωσα χάρη στη
μη τυπική εκπαίδευση, ήταν η σημασία του προβληματισμού.
Στις περισσότερες μη τυπικές δραστηριότητες που έχω
συμμετάσχει και οργανώσει προβλέπεται πάντα ένα ειδικό
κομμάτι για προβληματισμό - τι έχω μάθει, τι άλλαξε μέσα
μου, τι άλλο θέλω και πώς να το αποκτήσω. Όταν αφιερώνετε
λίγο χρόνο στο στοχασμό, βελτιώνετε τα αποτελέσματα της
εκάστοτε εκπαίδευσης και γνωρίζετε καλύτερα τον εαυτό σας.
Αλλά και όταν ενσωματώνετε αυτές τις αρχές σε άλλες πτυχές
της ζωής σας τις βελτιώνετε με τον ίδιο τρόπο.
Ως συμβουλή, θα έλεγα ότι αν δεν το έχετε κάνει, να
μπείτε στον κόσμο της μη τυπικής εκπαίδευσης. Είναι ένας
κόσμος γεμάτος υποστήριξη, κατανόηση, εκπληκτικές και
ενδιαφέρουσες γνώσεις και υπέροχους ανθρώπους. Μπείτε
μέσα και μάθετε από τις εμπειρίες, τις σκέψεις και τη φαντασία
άλλων ανθρώπων, γνωρίζοντας ότι θα συμβάλλετε και εσείς
στη δική τους μάθηση.

RAYA

Γεια :)

Τ

ο όνομά μου είναι Rosaliya και εργάζομαι στον τομέα της νεολαίας για σχεδόν 8 χρόνια.
Η πρώτη μου εμπειρία με προγράμματα νεολαίας και μη τυπικής μάθησης ήταν όταν
ήμουν μέντορας σε ένα εθελοντικό πρόγραμμα για νέους σε μια μικρή ΜΚΟ στην πατρίδα
μου. Το πρότζεκτ αφορούσε τη συνεργασία με παιδιά και νέους με ειδικές ανάγκες.
Συμμετείχαν 24 εθελοντές από την Ισπανία, την Τουρκία και την Πολωνία που πέρασαν 6
μήνες βοηθώντας και επικοινωνώντας με τους νέους, μαθαίνοντας ο ένας
από τον άλλον, και οικοδομώντας σχέσεις φιλίας και συνεργασίας που
διαρκούν εδώ και χρόνια. Αυτή ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα πόσο
σημαντική είναι η μη τυπική μάθηση για ένα νεαρό άτομο, πόσα μπορεί να
κερδίσει σε σχέση με την απόκτηση γνώσεων, την ανταλλαγή ικανοτήτων
και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, ενώ διασκεδάζει με άτομα που έχουν
παρόμοιους στόχους και απόψεις.
Αργότερα, συνέχισα να εργάζομαι σε προγράμματα νεολαίας ως
διευθύντρια έργων (project manager), αλλά και ως διαρκής εκπαιδευόμενη
και συμμετέχουσα σε διάφορες μη τυπικές μαθησιακές δραστηριότητες.
Για να είμαι ειλικρινής, μία από τις πιο εκπληκτικές μη τυπικές δραστηριότητες
που είχαν μεγάλο θετικό αντίκτυπο στον εαυτό μου και στην επαγγελματική
μου καριέρα ήταν ένα σχέδιο κατάρτισης που πραγματοποιήθηκε τον
Μάιο του 2017 στο Ζακοπάνε της Πολωνίας με τίτλο «Δώστε δύναμη
και βοήθεια – Προσωπική Ταυτότητα στην Εργασία και τα Πρότζεκτ
Νέων». 25 εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας (youth worker) από 8
διαφορετικές χώρες συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο την
ευαισθητοποίηση των youth worker σχετικά με την υλοποίηση διάφορων
τύπων πρωτοβουλιών και πρότζεκτ.
Πέρα από την αύξηση των προσόντων των youth worker και την προσωπική
τους ανάπτυξη, το πρόγραμμα κατάρτισης είχε ως στόχο την προώθηση του

διαπολιτισμικού διαλόγου. Λόγω της αμοιβαίας συνεργασίας, δημιουργήθηκε ένα σταθερό
και αξιόπιστο δίκτυο επαφών, το οποίο επέτρεψε στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν
καλές σχέσεις και να θέσουν τις βάσεις για επιτυχείς μελλοντικές συνεργασίες.
Η συμμετοχή μου σε αυτήν τη δραστηριότητα με παρακίνησε να αποκτήσω πιστοποίηση
Project Management Professional (PMP) ® και να επικεντρωθώ στην έναρξη και τη
διαχείριση έργων για νέους. Έτσι, 2 χρόνια αργότερα, μαζί με έναν αγαπημένο μου φίλο και
συναδέλφους μου ξεκινήσαμε την περιπέτειά μας δημιουργώντας τη δική μας ΜΚΟ – The
Future Now Association.
Η οργάνωση εργάζεται με εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες, δραστηριότητες και έργα για
και με νέους και youth worker. Είμαστε παθιασμένοι με τη μάθηση και την εκπαίδευση
υψηλής ποιότητας, τη δημιουργία πολυπολιτισμικών γεφυρών, την ισότητα και τα ανθρώπινα
δικαιώματα, την πρωτοπορία και την προσωπική
ανάπτυξη, καθώς και τη μεταφορά γνώσεων.
Προσπαθούμε συνεχώς να παρακινήσουμε τους
μαθητές και να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα
μάθησης παρέχοντας συμβουλές και καθοδήγηση
για τη διά βίου μάθηση σε σχολεία, πανεπιστήμια
και χώρους εργασίας. Η προώθηση της δια βίου
μάθησης έχει γίνει ένας από τους κύριους στόχους
μας, καθώς παρέχει τη μοναδική ευκαιρία στους
νέους να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και ικανότητες
και να δημιουργήσουν εκπληκτικές εμπειρίες,
εμπλουτίζοντας τη ζωή τους με φιλίες και πολύτιμες
αναμνήσεις με άλλους νέους!

ROSALIYA

Τ

ο όνομά μου είναι Sabina και είμαι χορεύτρια και δασκάλα χορού για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Λατρεύω την κουλτούρα του χιπ χοπ και όλα τα στοιχεία του έγιναν μέρος της ζωής μου από όταν
ήμουν παιδί. Έκανα πολλά αθλήματα στο δημοτικό σχολείο και στην αρχή του γυμνασίου γράφτηκα στη
σχολή χορού, η οποία εξακολουθεί να είναι μέρος της ζωής μου. Έχω πτυχίο προσχολικής εκπαίδευσης,
αλλά πρόσφατα τείνω περισσότερο να εργάζομαι με τη νεολαία και επίσης ενδιαφέρομαι περισσότερο για
άλλους τομείς εργασίας όπως η διοργάνωση εκδηλώσεων, η γραφιστική και το ψηφιακό μάρκετινγκ. Ως
εκπαιδευτικός, εργαζόμενη στον τομέα της νεολαίας (youth worker) και εθελόντρια συμμετείχα σε πολλές
δραστηριότητες σε κατασκηνώσεις νέων. Ως νταντά σε παιδιά στην Καλιφόρνια, πήρα επίσης μέρος σε ένα
πρόγραμμα πολιτιστικής ανταλλαγής, το οποίο ήταν μια μοναδική εμπειρία. Δούλεψα, μελέτησα, ταξίδεψα
και έκανα νέους φίλους εκεί. Επίσης, έμαθα πολλά για τον εαυτό μου και αυτό με έκανε ψυχικά δυνατότερη.
Όταν έχω χρόνο, συνήθως ψάχνω για ενδιαφέρουσες ευκαιρίες μη τυπικής εκπαίδευσης (NFE), καθώς
μου αρέσει πάντα να μαθαίνω κάτι νέο. Στον ελεύθερο χρόνο μου μού αρέσει να δημιουργώ, να σχεδιάζω,
να ράβω, να ζωγραφίζω, να χορεύω, να διασκεδάζω, να ταξιδεύω, να διαβάζω, να κάνω διαλογισμό, να
βγαίνω με φίλους, να κάνω skate, να είμαι DJ και να ακούω μουσική ... Έχω ήδη συμμετάσχει σε πολλά
προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης. Ξεκίνησα ήδη από το δημοτικό σχολείο και μέχρι στιγμής έχουν
μαζευτεί αρκετά, από αθλητικούς συλλόγους, στίβο, μπάσκετ, βόλεϊ, θρησκευτική εκπαίδευση, μαθήματα
χορού, εκδηλώσεις του Ερυθρού Σταυρού για ανιματέρ, εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς, χαρακτική, μαθήματα
επιχειρηματικότητας, και μαθήματα όπως αγγλικών, σχεδιασμός ιστότοπων, επιτυχημένη εφαρμογή και
υλοποίηση έργων, διαδικτυακά μαθήματα για προγράμματα Adobe, ψηφιακή διαχείρηση, μέθοδοι ευέλικτης
λειτουργίας, σχεδιασμός επιχειρηματικού μοντέλου κ.α. Παρακολούθησα όλα αυτά τα μαθήματα γιατί μου
αρέσει να μαθαίνω νέα πράγματα και επειδή το σχολείο δεν μου έδωσε ποτέ τέτοιου είδους δραστηριότητες.
Η μη τυπική εκπαίδευση σου δίνει πρακτικές γνώσεις και μέσω αυτών αναπτύσσεσαι ως άτομο. Σου δίνει
την εμπειρία και την ευκαιρία να γνωρίσεις νέους ανθρώπους με τους ίδιους στόχους και ενδιαφέροντα. Με
έκανε αυτό που είμαι σήμερα: κοινωνική, θετική, υγιής, επίμονη, επινοητική, επικοινωνιακή, έξυπνη… Μέσω
της μη τυπικής εκπαίδευσης, γνώρισα επίσης πολλά ενδιαφέροντα άτομα, οργανισμούς, φίλους και έχτισα
προσωπικούς δεσμούς. Μπορεί πραγματικά να μας δώσει πολλά από τα πράγματα που λείπουν από το
σχολικό μας σύστημα. Η NFE διδάσκει υποσυνείδητα την αλληλεγγύη, την ανεκτικότητα, τη συνεργασία,
την ομαδική εργασία, την ενσυναίσθηση και το να είμαστε ο εαυτός μας. Νομίζω ότι όλες οι γνώσεις και
οι εμπειρίες, τις οποίες έχω αποκτήσει μέσω διαφορετικών δραστηριοτήτων NFE, με βοήθησαν να λύσω

προβλήματα που αντιμετώπισα. Είμαι πιο επινοητική πάντα και παντού και αυτό συμβαίνει γιατί απέκτησα γνώσεις σε
διαφορετικούς τομείς της ζωής. Είναι καλό να δοκιμάζετε και να μαθαίνετε διαφορετικά πράγματα από διαφορετικούς
τομείς οι οποίοι σας ενδιαφέρουν. Είμαι άτομο που δεν αναγνωρίζει εύκολα τις δεξιότητες και τις γνώσεις του, οπότε
για μένα είναι πάντα δύσκολο να αναγνωρίσω την πρόοδό μου. Όταν θυμάμαι όλες τις εμπειρίες μου στα μαθήματα
μη τυπικής εκπαίδευσης και προσπαθώ να τις εξηγήσω στους άλλους, τότε μόνο συνειδητοποιώ τι μου έδωσαν, τι μου
δίδαξαν. Πιστεύω ότι οι εργοδότες στη Σλοβενία εξακολουθούν να δίνουν προτεραιότητα στην τυπική εκπαίδευση. Για
αυτούς, οι δραστηριότητες NFE εξακολουθούν να είναι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και τις βλέπουν ως χόμπι.
Πιστεύω ότι η εμπειρία μου σε αυτή τη μορφή εκπαίδευσης μπορεί να μου δείξει σε τι είμαι καλή, τι μου αρέσει να κάνω
και που εστιάζω την προσοχή μου. Η συμβουλή μου σε όλους είναι: Παρακολουθήστε μαθήματα NFE, δεν είναι ποτέ
πολύ αργά για να μάθετε κάτι νέο. Πάρτε μέρος σε κάθε δραστηριότητα NFE που σας ενδιαφέρει. Υπάρχουν τόσα
πολλά πράγματα να μάθετε σε αυτόν τον κόσμο, οπότε ανοίξτε το μυαλό σας και μην σταματήσετε ποτέ να εξερευνάτε
και να αναζητάτε τη γνώση. Η μη τυπική εκπαίδευση είναι συνήθως πιο διασκεδαστική και χαλαρή από τα μαθήματα
στο σχολείο. Κάνουμε αστεία με τους δασκάλους, βοηθούμε ο ένας τον άλλον, κοινωνικοποιούμαστε και εκτός τάξης…
Είμαι βέβαιη ότι θα συναντήσετε νέους ανθρώπους, θα αναπτυχθείτε ως άτομα, ίσως να βγείτε
έξω από τη ζώνη άνεσής σας, αλλά θα μάθετε κάτι χρήσιμο για τη ζωή σας, την καριέρα σας και
SABINA
θα βρείτε το δικό σας μονοπάτι.

Γ

εια σας, είμαι ο Sadri Aliu, αλβανικής καταγωγής. Γεννήθηκα
στην Ελβετία το 1993 όπου πέρασα τρία χρόνια, αλλά η
ιδιαίτερή μου πατρίδα είναι το Πρέσεβο (Asane) μια μικρή πόλη
που βρίσκεται στα νότια της Σερβίας, όπου επέστρεψα για πάντα
μαζί με την οικογένειά μου. Άλλαξα πολλά σχολεία μέχρι το λύκειο,
που το τελείωσα στην πόλη μου, το Πρέσεβο.
Τώρα είμαι 27 ετών, απόφοιτος πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο
Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Τέτοβο της Βόρειας Μακεδονίας,
όπου έμεινα από το 2012 ως το 2015. Μετά από αυτό, επέστρεψα
ξανά στην αγαπημένη μου πόλη Πρέσεβο ψάχνοντας κάτι να
ασχοληθώ αλλά μην γνωρίζοντας τι πραγματικά θέλω.
Στην αρχή έψαχνα για ευκαιρίες απασχόλησης που θα με
βοηθούσαν να βρω τον εαυτό μου. Έψαχνα για μαθήματα,
εκδηλώσεις, δραστηριότητες, εθελοντική εργασία οτιδήποτε μόνο
και μόνο για να είμαι απασχολημένος, αλλά ήταν δύσκολο επειδή
δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες ή δραστηριότητες για τους νέους.
Και οι νέοι, με τη σειρά τους, ήταν παθητικοί λόγω της έλλειψης
ενημέρωσης, πολιτικών θεμάτων και ούτω καθεξής.
Μετά από έναν χρόνο με πολλές δυσκολίες, κατάφερα να γίνω
μέλος των τοπικών ΜΚΟ που διοργανώνουν και συντονίζουν
δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο και τώρα προσπαθώ να
αυξήσω την ευαισθητοποίηση των νέων στην πόλη μου ως προς την εργασία των νέων, την πολιτική για τη
νεολαία και τη σημασία της συμμετοχής στη μη τυπική εκπαίδευση.
Η μεγαλύτερή μου έμπνευση να συμμετέχω στη μη τυπική εκπαίδευση, την κοινωνία των πολιτών και την
ενασχόληση με τους νέους ήρθε το 2017 όταν παρακολούθησα ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο κοινωνικής
επιχειρηματικότητας στην Τοπόλα της Σερβίας. Δεν ήμουν προετοιμασμένος ούτε απόλυτα σίγουρος του τι ήταν,
αλλά κάτι με ώθησε.
Μέχρι τότε είχα παρακολουθήσει περισσότερα από 20 πρότζεκτ Erasmus +. Παίρνω μέρος σχεδόν σε κάθε
δραστηριότητα ή πρότζεκτ που διαχειρίζεται η ΜΚΟ Iuventa στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Ο

κύκλος μου έγινε πολύ μεγάλος, έκανα νέους φίλους από διαφορετικές κουλτούρες ταξιδεύοντας από μια χώρα στην
άλλη και προκαλώντας τον εαυτό μου. Το μυαλό μου άλλαξε προς το καλύτερο, έγινα πιο ευγενικός, έμαθα να ακούω
τους άλλους, να αποκτώ γνώσεις, βελτίωσα τις δεξιότητές μου σε διαφορετικούς τομείς μέσω της διαδικασίας της μη
τυπικής μάθησης.
Τώρα, μετά από όλη αυτή την εμπειρία, έχω αναπτυχθεί επαγγελματικά κατά τη συμμετοχή μου σε διάφορες
δραστηριότητες και πρότζεκτ που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus
+ σε όλη την Ευρώπη. Επομένως, αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι η θέλησή μου και ο χρόνος που θα αφιερώσω
για την πρόοδο και την ενεργοποίηση των νέων της χώρας μου.
Δεν κουράστηκα να βλέπω τη νεολαία να μην έχει ευκαιρίες ή να χειραγωγείται από κάποιους μηχανισμούς, κουράστηκα
να βλέπω ότι οι ίδιοι οι νέοι δεν είναι έτοιμοι να πολεμήσουν για τα δικαιώματά τους... Χρειαζόμαστε συνεργασία, όλοι
μαζί να μοιραστούμε πληροφορίες, να συμμετάσχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στη μη τυπική εκπαίδευση και να
ευαισθητοποιήσουμε όλους τους νέους ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Το μόνο που χρειάζονται είναι ένα
χέρι βοήθειας και αυτό το χέρι μπορεί να είναι το φως στο τέλος του τούνελ.
Έτσι, η εμπειρία μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης, η ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των νέων για τα προβλήματα που
συναντούν στην πορεία, η συνάντηση με νέους από όλη την Ευρώπη με σκοπό να μάθουν μαζί και να ανταλλάξουν
πληροφορίες είναι μερικές από τις βασικές ανάγκες της κοινωνίας μας…
Μερικές φορές πρέπει να ξεχάσετε ποιος είστε, από όπου έρχεστε, είστε μειονότητα ή όχι, αλλά να εστιάσετε σε αυτό
που θέλετε να γίνετε...
Ανακάλυψα ότι η μη τυπική μάθηση είναι εξίσου σημαντική με την τυπική μάθηση ίσως και περισσότερο…
Λάβετε μέρος στη μη τυπική εκπαίδευση και θα δείτε ότι θα μετανιώσετε που δεν ξεκινήσατε νωρίτερα...

Sadri

Τ

ο όνομά μου είναι Sandra Bogdanovic και είμαι δημοσιογράφος. Αυτήν τη στιγμή εργάζομαι στον
εθνικό τηλεοπτικό σταθμό της Σερβίας ως δημοσιογράφος / ρεπόρτερ. Είμαι 25 ετών και πριν από
3 χρόνια άρχισα να εργάζομαι στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης γιατί ως δημοσιογράφος ήθελα
να γνωρίσω την πολυπολιτισμικότητα, να μάθω περισσότερα για εναλλακτικούς τρόπους μάθησης
και να βελτιώσω τις γνώσεις μου για άλλες θρησκείες, γλώσσες και
παραδόσεις. Ξεκίνησα εθελοντικά, και έπειτα εργαζόμουν στον τομέα
των ΜΚΟ από όταν ήμουν στο λύκειο, αλλά πιο σοβαρά ξεκίνησα πριν
από 3 χρόνια στη ΜΚΟ Iuventa, επειδή είναι ένας από τους καλύτερους
οργανισμούς στη χώρα μου και μού έδωσε όλες τις δυνατότητες για να
προχωρήσω σαν εργαζόμενη για τη νεολαία (youth worker). Πήγα σε
συναντήσεις προετοιμασίας (APV), σχέδια κατάρτισης, ανταλλαγές νέων,
συναντήσεις, και ήμουν η αρχηγός της ομάδας σε πολλά από αυτά.
Άρχισα να μαθαίνω για τη μη τυπική εκπαίδευση μέσω εκπαιδεύσεων και
επιτραπέζιων παιχνιδιών, με μερικούς από τους καλύτερους εκπαιδευτές
και διαμεσολαβητές. Όπως είπα, το βρήκα αρχικά χρήσιμο για τη δουλειά
μου, αλλά μόλις άρχισα να εμπλέκομαι περισσότερο ερωτεύτηκα τον
κόσμο της μη τυπικής εκπαίδευσης. Ήθελα να γνωρίσω νέους ανθρώπους
με διαφορετικά προφίλ από το δικό μου, για να μάθω περισσότερα για
την εργασία τους στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης. Όταν ήμουν
μικρότερη και μέσω της τυπικής μου εκπαίδευσης πάντα έβρισκα βαρετή
και σκληρή τη μάθηση με τον παραδοσιακό τρόπο. Πάντα ήθελα η μάθηση
να είναι πιο δημιουργική, πιο ανοιχτή και προσαρμοσμένη στις δυνατότητες κάθε παιδιού / ατόμου.
Ευτυχώς, ανακάλυψα τον μη τυπικό τρόπο εκπαίδευσης και μπορώ να πω ότι θυμάμαι περισσότερο
αυτά που έμαθα με αυτόν τον τρόπο παρά αυτά που έμαθα με τον παραδοσιακό τρόπο μέσα σε 17
χρόνια εκπαίδευσης. Έχω κερδίσει πολλά και είμαι περήφανη που λέω, καταρχάς, ότι έχω αποκτήσει
μεγάλη αυτοεκτίμηση κατά τη διάρκεια συνεδριών και εκπαιδεύσεων. Έχω αποκτήσει πολλές νέες
προοπτικές και φίλους. Με βοήθησε γιατί άρχισα να αισθάνομαι περισσότερη αγάπη για τον εαυτό
μου και να είμαι πιο σίγουρη για τις ιδέες μου, τον εαυτό μου και αυτό που θέλω στη ζωή. Με βοήθησε
με κάποιες επαφές, που σχετίζονται με την εργασία μου, και που μπορώ να χρησιμοποιώ όποτε τις

χρειάζομαι και να τις βοηθάω, με τη σειρά μου, να βγαίνουν στη δημοσιότητα και να ακούγονται στην
εθνική τηλεόραση. Με βοήθησε να βρω τον τρόπο μου και ποια θέλω να είμαι. Η μη τυπική εκπαίδευση
με βοήθησε να γνωρίσω καλύτερα τους προσωπικούς αγώνες των ανθρώπων. Στην αρχή ήταν δύσκολο
να αναγνωρίσω την πρόοδό μου, γιατί ήταν απίστευτο το πώς ακούστηκε η φωνή μου,
πώς έγιναν δεκτές οι ιδέες μου και πόσο γρήγορα προχωρούσα στην πορεία μου στη
ΜΚΟ Iuventa. Κέρδισα αυτοεκτίμηση και ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να είμαι
τόσο ανοιχτή με τους ξένους. Από αυτή την άποψη, η πρόοδος που έχω σημειώσει
ήταν τεράστια και νομίζω ότι κανείς και τίποτα άλλο δεν θα μπορούσε να με επηρεάσει
περισσότερο με καλό τρόπο από αυτό που συνέβη μέσω των σεμιναρίων και των
δραστηριοτήτων σε μη τυπικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο εργοδότης μου το
αναγνώρισε γρήγορα, γι’ αυτό και απέκτησα τον πρώτο μου ρόλο ως συντονίστρια σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Μου έδωσε την ευκαιρία να διαχειριστώ τα κοινωνικά μας
μέσα επειδή πίστευε ότι είμαι η καλύτερη σε αυτό και έκανα την δουλειά πολύ γρήγορα.
Σε όλους όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν με τη μη τυπική εκπαίδευση προτείνω
να είναι ανοιχτοί γιατί υπάρχουν τόσα πολλά που προσφέρει στους ανθρώπους. Και
αν τους αρέσει η εμπειρία, τότε μπορούν να εξερευνήσουν σε βάθος τις ευκαιρίες,
ακόμη και να γίνουν οι ίδιοι εκπαιδευτές και συντονιστές συνεδριών στο τέλος. Είναι
το καλύτερο συναίσθημα!!!! Θα τους έλεγα ότι η μη τυπική εκπαίδευση άλλαξε τη ζωή
μου. Θα τους έλεγα ότι αν ήταν πάντα σε μια «μάχη» με τον παραδοσιακό τρόπο
μάθησης, τότε αυτός ο τρόπος είναι ο καλύτερος για αυτούς. Σίγουρα θα πλάσει τον
μελλοντικό εαυτό τους και θα ανοίξει τα μάτια και το μυαλό τους για πράγματα που
νόμιζαν ότι είναι έξω από τις δυνατότητές τους. Θα τους φέρει πιο κοντά σε ανθρώπους
παγκοσμίως και θα τους χαρίσει πολλούς νέους φίλους και προοπτικές. Η συμβουλή
μου σε αυτούς: Ετοιμαστείτε να γίνουν αληθινά όλα όσα ονειρευόσασταν!

SANDRA

Ν

έοι Πρεσβευτές της Μη Τυπικής Μάθησης / YAMNFL
Κατάλογος καλύτερων ιστοριών και πρακτικών
Είμαι η Silvia Dervishi, 25 από το Τεπελένι, Αλβανία. Έχω σπουδάσει γεωπληροφορική-μηχανική και τώρα εργάζομαι
ως διευθύντρια έργων (project manager) στην οργάνωση Beyond Barriers, η οποία εργάζεται στον τομέα της νεολαίας.
Άρχισα να συμμετέχω σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης (NFE) το 2013 όταν είχα την ευκαιρία να πάρω για
πρώτη φορά μέρος σε ανταλλαγή νέων στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Έκτοτε, γνώρισα τον οργανισμό αποστολής
και συμμετείχα σε περισσότερες από 100 δραστηριότητες NFE σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως σε
ανταλλαγές νέων, σχέδια κατάρτισης, σεμινάρια, δραστηριότητες μετά από πρότζεκτ, συναντήσεις δικτύωσης κ.λπ.
Στην αρχή, είχα ακούσει από φίλους μου που πήραν μέρος σε τέτοιες δραστηριότητες πριν από μένα, ότι θα ήταν μια
αξέχαστη εμπειρία και ότι σίγουρα έπρεπε να το δοκιμάσω. Έτσι, θα έλεγα ότι από όσα άκουσα επέλεξα να δώσω στον
εαυτό μου την ευκαιρία να διευρύνω τους ορίζοντές μου, να αποκτήσω νέες γνώσεις, να γνωρίσω νέους ανθρώπους,
να διασκεδάσω και να βελτιώσω τις δεξιότητές μου.
Πάντα λέω σε όσους με ρωτούν ότι αυτές οι δραστηριότητες σου αλλάζουν τη ζωή. Προσωπικά, μου έδωσαν πολύ περισσότερες
γνώσεις. Φυσικά, αυτό ήταν το βασικό πράγμα που κέρδισα από αυτές τις δραστηριότητες, καθώς παρέχουν διαφορετικό
τύπο μάθησης, πληροφορίες και μεθόδους που δεν είναι πολύ συχνές στο παραδοσιακό σύστημα. Αλλά πέρα από αυτό,
αυτές οι δραστηριότητες με βοήθησαν να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου και να αναπτυχθώ όχι μόνο προσωπικά αλλά και
επαγγελματικά. Εκτός από το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να αποκτήσω ορισμένες δεξιότητες, είχα την ευκαιρία να συναντήσω
καταπληκτικούς ανθρώπους και νέους από όλη την Ευρώπη και άρχισα να βλέπω τα πράγματα διαφορετικά από τον τρόπο που
ήμουν συνηθισμένη. Έκανα νέους φίλους και έμαθα για τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη συμπερίληψη, τη σημασία
της εργασίας των νέων, και επιβεβαιώθηκα για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχουν πραγματικά σύνορα μεταξύ των ανθρώπων που
έρχονται από διαφορετικές χώρες, αλλά ότι αυτά τα σύνορα υπάρχουν μόνο στο μυαλό μας.
Χάρη στις διαφορετικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχα στο πρόγραμμα Erasmus+ , έχω χτίσει τις ικανότητες και τις γνώσεις
μου σε διάφορους τομείς όπως ανθρώπινοι πόροι και απασχόληση, ισότητα των φύλων, κοινωνική ένταξη, επιχειρηματικότητα,
χάραξη πολιτικής κ.λπ. Οι δεξιότητες που βελτίωσα κατά τις δραστηριότητες με βοήθησαν να ασχοληθώ περισσότερο σε τοπικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο στον οργανισμό στον οποίο ήμουν μέλος και με την εμπειρία που είχα δέχτηκα να εργαστώ στην ένωση
Beyond Barriers (BBA). Η παρακολούθηση δραστηριοτήτων NFΕ είναι πάντα ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μάθω και να
βελτιωθώ, και με ωθεί προς τα εμπρός να εργαστώ και να ασχοληθώ περισσότερο με αυτόν τον τομέα.
Η ευκαιρία να μοιραστώ διαφορετικές απόψεις και ιδέες για την οικοδόμηση των κοινωνιών μας, να συνεργαστώ με άλλους,
να συμβάλω στην ενίσχυση της συμμετοχής άλλων νέων και να νιώσω ότι η μικρή μου συνεισφορά κάνει τη διαφορά, με έχει

παρακινήσει να συνεχίσω να εργάζομαι στον τομέα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και σε διεθνή πρότζεκτ
νεολαίας. Σε αυτά συνειδητοποίησα τη σημασία της διαπολιτισμικής μάθησης, τον σεβασμό της διαφορετικότητας και
την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οικοδόμηση της ειρήνης
και της δημοκρατίας, η ισότητα και η αλληλεγγύη για τους περιθωριοποιημένους νέους και το κράτος δικαίου.
Ενώ έχω τη θέση project manager στην BBA, μεταξύ άλλων, είμαι υπεύθυνη για την επικοινωνία με διαφορετικούς
εταίρους από τα Δυτικά Βαλκάνια και την ΕΕ και την οργάνωση διαφορετικών δραστηριοτήτων που με βοηθούν να
αναπτύξω τις δεξιότητές μου στην οργάνωση, την επικοινωνία, τη διαχείριση του χρόνου. Το πιο σημαντικό είναι
ότι αυτές οι δραστηριότητες και τα πρότζεκτ με έκαναν να συνειδητοποιήσω ότι η ανάληψη δράσης είναι το βασικό
στοιχείο για να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κοινωνία.
Δεν ήταν πολύ δύσκολο να αναγνωρίσω την πρόοδο γιατί ήταν ορατή ακόμα και μετά την πρώτη δραστηριότητα, ενώ
κατάλαβα ότι ήμουν πιο ικανή σε διάφορα θέματα -βελτίωσα τις δεξιότητές μου στην επικοινωνία, τις ηγετικές μου
ικανότητες, την ξένη γλώσσα κ.λπ. Μέσω της συμμετοχής σε διαφορετικές δραστηριότητες και εργαστήρια κατάφερα
να ενισχύσω τη δημιουργικότητά μου, να μάθω πώς να είμαι πιο ευαισθητοποιημένη και να υψώνω τη φωνή μου για διάφορους
σκοπούς. Αυτά τα δύο τελευταία χρόνια άρχισα επίσης να ασκούμαι ως συντονίστρια σε διάφορες δραστηριότητες μη τυπικής
εκπαίδευσης, όπου ανακάλυψα μια άλλη πτυχή της διεθνούς εργασίας για νέους (youth work) την οποία αγαπώ και με την οποία
θα ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο. Οι έμπειροι εκπαιδευτές της BBA μου έδωσαν την ευκαιρία να μάθω από αυτούς και μου
δίδαξαν πώς να είμαι καλύτερη κάθε μέρα, παρακινώντας με επίσης να ξεπεράσω τα όριά μου και να φύγω από τη ζώνη άνεσής
μου.
Θα πρότεινα στους νέους να συμμετάσχουν περισσότερο σε δραστηριότητες όπως είναι τα σχέδια κατάρτισης, τα σεμινάρια, οι
ανταλλαγές νέων, που καλύπτονται από το πρόγραμμα Erasmus+, γιατί κατά την άποψή μου είναι μια εμπειρία που πραγματικά
αλλάζει τη ζωή και θα τους εξοπλίσει με τις σωστές δεξιότητες και ικανότητες για τη ζωή και την αγορά εργασίας. Αυτές οι
δραστηριότητες παρέχουν μια διαφορετική και διαδραστική μαθησιακή εμπειρία που είναι πολύ σημαντική για την προσωπική
ανάπτυξη και για να επέλθει αλλαγή στην κοινωνία.
Θα έλεγα ότι πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο σε κάθε είδους δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μη τυπική εκπαίδευση,
για μια νέα μαθησιακή εμπειρία. Αυτή η μαθησιακή φόρμα θα ενισχύσει την κριτική σκέψη τους, θα τους βοηθήσει να δουν τα
πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία και το πιο σημαντικό, η μη τυπική εκπαίδευση είναι χτισμένη γύρω από τη μάθηση των
συμμετεχόντων, γι’ αυτό οι νέοι είναι πάντα οι πρωταγωνιστές.

SILVIA

Ε

ίμαι η Σόνια, 32 ετών, απόφοιτη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
σπουδών, περίεργη και διψασμένη για γνώση. Μιλάω αγγλικά και
ρωσικά. Μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μελετάω και να μαθαίνω
νέα πράγματα κάθε μέρα. Αφού εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα για 10
χρόνια, αλλάζοντας δεκάδες θέσεις εργασίας, σήμερα εργάζομαι στη
δημόσια διοίκηση (τομέας πολιτισμού και συλλόγων) και τελικά κατάφερα
να βάλω τις δεξιότητές μου στην υπηρεσία της κοινότητας.
Ζω στο υπέροχο νησί της Σαρδηνίας. Ως νησιώτισσα, μεγάλωσα
αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες της ζωής στη μέση της θάλασσας
(ταλαιπωρία ταξιδιών, ακριβά μέσα μεταφοράς και κακή προσβασιμότητα).
Έτσι, άρχισα να φεύγω από την πατρίδα μου και να γνωρίζω την Ευρώπη
σχετικά αργά, ως φοιτήτρια πανεπιστημίου.
Χάρη στον κόσμο των συλλόγων ανακάλυψα τα πολυάριθμα προγράμματα
που προσφέρονταν από το πρόγραμμα Erasmus +. Μέσα από αυτά
είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με νέα και απροσδόκητα περιβάλλοντα.
Τα πλεονεκτήματα που έχω αποκτήσει είναι αμέτρητα. Πρώτα απ’ όλα,
μπόρεσα να διευρύνω τις επαγγελματικές μου δεξιότητες, δεύτερον
μπόρεσα να συνεργαστώ με άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς και
από διαμετρικά αντίθετα υπόβαθρα. Έχω μάθει πώς η ποικιλομορφία
είναι ένα μοναδικό πλεονέκτημα.
Έχω δει στον εαυτό μου τη σημασία των διάσημων «εγκάρσιων
δεξιοτήτων», που δεν ήξερα πριν. Κατάλαβα πώς η μη τυπική εκπαίδευση
μπορεί να κάνει τη διαφορά τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε εργασιακό
πλαίσιο.
Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό γιατί έχω συμμετάσχει σε 10 διαφορετικά πρότζεκτ. Στην αρχή αποφάσισα
να συμμετάσχω γιατί με γοήτευε η ιδέα του να αποκτήσω εμπειρίες σε ένα 100% διεθνές, ετερογενές και
δυναμικό πλαίσιο. Συμμετείχα σε προγράμματα μαζί με άτομα από παρόμοιο υπόβαθρο με το δικό μου, αλλά
επίσης συνεργάστηκα με ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες, Σύριους πρόσφυγες, Κούρδους βοσκούς και άτομα
με λιγότερες ευκαιρίες, όλων των ηλικιών. Δουλεύοντας σε περιβάλλοντα τόσο μακριά από την «καθημερινή

μου ζωή» με βοήθησε να καταλάβω τα δυνατά μου σημεία και να καταρρίψω μερικές από τις προκαταλήψεις και τα
στερεότυπα που δυστυχώς είναι εγγενή στον πολιτισμό μας.
Συμμετείχα σε σχέδια κατάρτισης και πολιτιστικές ανταλλαγές, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ιταλία. Επισκέφτηκα και
με τη σειρά μου φιλοξένησα άτομα. Κάθε πρότζεκτ μου έδωσε κάτι μοναδικό, τόσο από την άποψη των δεξιοτήτων που
αποκτήθηκαν όσο και από την άποψη της νέας αντίληψης. Η μη τυπική εκπαίδευση είναι θεμελιώδης, γιατί επιτρέπει την
απόκτηση ιδιαίτερης ενσυναίσθησης και ευαισθησίας, κριτικής σκέψης, διεξοδικής και έξυπνης μάθησης.
Έμαθα να επικεντρώνομαι στους στόχους μου, να δουλεύω σε μια ομάδα, να βλέπω το άγχος όχι ως εχθρό, αλλά ως
κίνητρο. Έχω μάθει να δίνω λιγότερη σημασία σε καθαρά οικονομικές πτυχές και περισσότερη στις κοινωνικές πτυχές
της εργασίας.
Σήμερα συνεχίζω την εκπαίδευσή μου, την καθημερινή μου ανάπτυξη και «μαθαίνω στην πράξη». Χάρη στις ικανότητές
μου στην επίλυση προβλημάτων και στη δημόσια ομιλία, συχνά ηγούμαι των ομάδων εργασίας. Χωρίς τα προγράμματα
Erasmus +, μάλλον δεν θα είχα τις ίδιες ευκαιρίες εργασίας και καριέρας σήμερα, ενώ οι γλώσσες μου έδωσαν ένα
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

SONIA

«Μαθαίνοντας μέσα
		 από το παιχνίδι»

1985

, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη. Μάθημα
μαθηματικών - εισαγωγή στα κλάσματα!!! Η
δασκάλα μας μπαίνει στην τάξη με ένα κέικ σοκολάτας,
το χωρίζει σε ίσες μερίδες και μας το σερβίρει! Αφού την
παρακολουθήσαμε με ενθουσιασμό και έκπληξη, και
αφού φάγαμε αυτό το κομμάτι κέικ, μας έγινε σαφές ποια
είναι πραγματικά τα κλάσματα και πώς να δουλέψουμε
με αυτά! Και σας τονίζω ότι δεν είμαι (ποτέ δεν ήμουν)
λάτρης των μαθηματικών!!
Η βιωματική μάθηση μπορεί πραγματικά να παρακινήσει
τους μαθητές να μοιραστούν ιδέες, να δοκιμάσουν νέες
μεθοδολογίες και να μάθουν νέα πράγματα σε ένα
παιχνιδιάρικο περιβάλλον. Νέα γνώση που, σαν από
θαύμα, χρειάζεται λιγότερο διάβασμα για να αποκτηθεί
και να ανακαλεστεί! Η βιωματική μάθηση δημιουργεί
μια ατμόσφαιρα δικαιοσύνης, ξεπερνά τα ακαδημαϊκά
και γλωσσικά εμπόδια, αφήνοντας τους ανθρώπους
(κάθε ηλικίας) απαλλαγμένους από ακαδημαϊκά βάρη ή
γνωστικά προβλήματα!
Επιπλέον, ο καθένας μπορεί να είναι «είτε δάσκαλος

είτε μαθητής» σε αυτόν τον βιωματικό κύκλο γνώσεων.
Καθώς η ψυχοδυναμική και η δυναμική των ομάδων
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βιωματική μάθηση,
οι άνθρωποι ενεργούν με ολιστικό τρόπο, και όχι μόνο
με τις γνωστικές τους ικανότητες. Η νέα γνώση γίνεται
κοινοτική, ένα αποτέλεσμα της ομάδας, και όχι μόνο
ένα προσωπικό ακαδημαϊκό επίτευγμα, καθώς αυτό το
είδος μάθησης προωθεί την αλληλεγγύη και την ομαδική
εργασία.
2020 Θεσσαλονίκη. Όντας 43 ετών, μου αρέσει ακόμα
να συμμετέχω σε δραστηριότητες βιωματικής μάθησης
είτε ως εκπαιδεύτρια (δασκάλα) είτε ως συμμετέχουσα
(μαθήτρια), αγαπώντας το τελευταίο όλο και περισσότερο!
Δοκιμάστε το! Δοκιμάστε να μάθετε παίζοντας και να
εκπλαγείτε ή - ακόμα καλύτερα - να εκπλήξετε τη γνωστική
ικανότητα του μυαλού σας ενεργοποιώντας ολόκληρο τον
εαυτό σας!
Ουρανία Ράπτη
Ψυχολόγος / Βιωματική εκπαιδεύτρια στον τομέα των
Ανθρωπίνων Πόρων και Απασχόλησης
Μέντορας

Urania

Ε

ίμαι γραφίστρια και φοιτήτρια αρχιτεκτονικής. Είμαι 25 ετών και κατάγομαι
από την Ussana, μια πόλη περίπου 5000 κατοίκων στην επαρχία Κάλιαρι
της Σαρδηνίας. Αυτήν τη στιγμή μένω στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, για να
ολοκληρώσω τις σπουδές μου και την περίοδο των 10 μηνών Erasmus για
σπουδές.
Πριν από περίπου τρία χρόνια συμμετείχα σε πολλές μη τυπικές εκπαιδευτικές
δραστηριότητες. Έχοντας κάνει το πρόγραμμα Εθνική Εθελοντική Υπηρεσία
στην οργάνωση TDM 2000 International, μπόρεσα να συμμετάσχω σε διάφορα
σχέδια κατάρτισης, ανταλλαγές νέων και δραστηριότητες κινητικότητας κάθε
είδους.
Επέλεξα να συμμετάσχω, επειδή
αυτός ο τύπος δραστηριότητας
δημιουργεί εγκάρσιες δεξιότητες που
δεν προσφέρουν άλλα εκπαιδευτικά
συστήματα. Στην πραγματικότητα,
απέκτησα περισσότερο πρακτικές
και λιγότερο ακαδημαϊκές δεξιότητες,
πιο χρήσιμες στην αντιμετώπιση
της καθημερινής ζωής και στην
επικοινωνία με άλλα άτομα.
Οι δεξιότητες και η εμπειρία
που απέκτησα μέσω αυτών των
δραστηριοτήτων ήταν χρήσιμες για
να μπω στη νοοτροπία της αγοράς
εργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο.
Δεν ήταν δύσκολο να αναγνωρίσω

την πρόοδό μου γιατί ήταν ορατή στην πράξη.
Τα άτομα που μπόρεσαν να δουν την πρόοδο,
εκτίμησαν τον «νέο» τρόπο εργασίας μου και τη
σχέση μου με τα άλλα άτομα που συμμετείχαν σε
αυτήν τη διαδικασία.
Αυτό το είδος δραστηριότητας είναι χρήσιμο
σε όλους, ειδικά σε άτομα που δεν έχουν ακόμη
καθορίσει τη δική τους πορεία και αναζητούν
εξωτερικά ερεθίσματα για να προσανατολιστούν.
Η μη τυπική εκπαίδευση είναι εξίσου σημαντική
με την τυπική εκπαίδευση, διότι πιστεύω ότι
η μη τυπική εκπαίδευση, σε αντίθεση με την
παραδοσιακή, έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να
εκπαιδεύει για την καθημερινή ζωή και, εγκάρσια,
για τον κόσμο της εργασίας.
Είναι λοιπόν μια ευκαιρία που θα σας ολοκληρώσει
και δεν πρέπει να την χάσετε!

VIOLA

Ε

ίμαι ο Yunus από την Κωνσταντινούπολη
/ Τουρκία και είμαι 29 ετών. Εργάζομαι ως
ελεύθερος επαγγελματίας πάνω στο ψηφιακό
μάρκετινγκ και ενδιαφέρομαι να γίνω ψηφιακός
νομάς. Μου αρέσει να ταξιδεύω, να ανακαλύπτω
νέους πολιτισμούς, ανθρώπους και μέρη. Ήμουν
εθελοντής στην Πολωνία μέσω του προγράμματος
Erasmus +.
Χάρη στα πρότζεκτ γνώρισα πολλούς ανθρώπους
από διαφορετικές χώρες και διαφορετικούς
πολιτισμούς. Ως παράδειγμα δραστηριοτήτων
μη τυπικής εκπαίδευσης, μπορώ να αναφέρω τα
παιχνίδια που παίξαμε με τα παιδιά στο δάσος
και μάθαμε αγγλικά. Η ατμόσφαιρα επηρεάζει
σίγουρα την εκπαίδευση των ανθρώπων. Δεν
μπορεί κάποιος να διδάξει στα παιδιά τι υπάρχει
στη ζωή κρατώντας τα πίσω από κλειστές πόρτες.

Το πιο σημαντικό κέρδος από τέτοιες δραστηριότητες είναι ο άνθρωπος. Η γνωριμία
με νέους ανθρώπους, η δημιουργία νέων φίλων και η επέκταση του κύκλου σας. Αυτά
είναι πολύτιμα επιτεύγματα. Εξάλλου, όλα όσα μαθαίνουμε είναι για τους ανθρώπους.

Διαφορετικά μυαλά σημαίνουν διαφορετικές
σκέψεις. Όταν υπάρχουν διαφορετικά μυαλά
σε ένα περιβάλλον, ο καθένας προσφέρει
διαφορετικές ιδέες και έτσι έχουμε την ευκαιρία
να δούμε τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές
γωνίες και διαφορετικά παράθυρα.

Η ζωή μαθαίνεται ζώντας και για να ζήσετε
τη ζωή, πρέπει να ανακαλύψετε. Δεν γίνεται
να μάθετε τη ζωή κλεισμένοι στο σπίτι και
καθισμένοι μπροστά σε μια οθόνη.

Ανακαλύψτε τη ζωή σας...

YUNUS

Τ

ο όνομά μου είναι Zach και τώρα ζω με έναν τρόπο που δεν περίμενα ποτέ. Όλη μου η ζωή ήταν κάπως προβλέψιμη,
αλλά έφτασα σε ένα σημείο όπου ήμουν στάσιμος για 4 συνεχόμενα χρόνια. Είχα κακές συνήθειες, δεν τα πήγαινα
καλά με τις πανεπιστημιακές μου σπουδές, εξαρτιόμουν από τα χρήματα της οικογένειάς μου και ένιωθα ότι «σκάβω
τον λάκκο μου» μέρα με τη μέρα. Δεν μπορούσα να συνεχίσω έτσι. Έπρεπε να κάνω κάτι γι’ αυτό. Ταυτόχρονα, πριν
από ενάμισι χρόνο περίπου, βρήκα ένα πρόγραμμα εθελοντισμού στη Ρουμανία. Κάπου μακριά από την πατρίδα μου,
την Ελλάδα. Ένα μέρος όπου θα μπορούσα να ξεκινήσω από το μηδέν. Έτσι πήγα, αποφασισμένος να κάνω όλα τα
πράγματα που δεν είχα κάνει τα προηγούμενα χρόνια, να μην πω «όχι» στις ευκαιρίες και να αναλάβω την ευθύνη για
τις πράξεις μου. Όντας σε ένα πρόγραμμα που σχετίζεται με την ψυχοσωματική υγεία, έναν τομέα με τον οποίο είμαι
παθιασμένος, μπήκα σε σχολικά εργαστήρια σχετικά με την ψυχική υγεία, τα αθλήματα, τη σωστή στάση του σώματος
και διοργάνωσα έναν φιλανθρωπικό αγώνα από το μηδέν μαζί με άλλες ποικίλες δραστηριότητες. Τις περισσότερες
φορές εφάρμοζα μια μέθοδο της οποίας το όνομα δεν ήξερα. Αργότερα, αφού συμμετείχα σε εκπαιδευτικά προγράμματα
σχεδιασμένα για εθελοντές EVS, γνώρισα τη «μη τυπική εκπαίδευση». Επιτέλους, οι δραστηριότητες που έκανα και δεν
μπορούσα να εξηγήσω τον αντίκτυπο που είχαν, απέκτησαν όνομα. Όχι μόνο αυτό, συμμετέχοντας στις εκπαιδεύσεις,
έγινα πιο ικανός να αναγνωρίζω τα μαθησιακά αποτελέσματα και να σχεδιάσω τον δικό μου τρόπο μάθησης. Αυτό με

βοήθησε να έχω μια σαφέστερη ιδέα για το πώς να ενισχύσω συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις στην ομάδα-στόχο
μου, όπως η ομαδική εργασία, οι ηγετικές ικανότητες, οι δεξιότητες επικοινωνίας ακόμη και η ενσυναίσθηση. Το να βλέπω
τον εαυτό μου να διαδραματίζει τόσο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της ζωής μου, καθώς και το να βοηθάω άλλους να
το πετύχουν, έδωσε στη ζωή μου άλλο νόημα. Αυτό που με εντυπωσίασε, επίσης, ήταν ότι όλα αυτά αντικατοπτρίζονταν
στις σχέσεις μου με ανθρώπους που άρχισα να εκτιμώ περισσότερο και να βλέπω σαν δασκάλους. Αυτό έγινε ορατό
όταν συμμετείχα σε μια ανταλλαγή νέων, αμέσως μετά το EVS μου, όπου οργάνωσα διάφορα εργαστήρια για τα οποία
έλαβα θετικά σχόλια, όπως και για τη στάση μου ως άτομο. Τον Φεβρουάριο, επιστρέφοντας στο σπίτι μετά από 11
μήνες περιπέτειας, δεν ήμουν το ίδιο άτομο. Τελικά ήξερα ποιο ήθελα να είναι το επόμενο βήμα μου και πώς να το
κάνω. Έτσι, άρχισα να αναζητώ τρόπους να εμπλακώ στην ενδυνάμωση των νέων, χρησιμοποιώντας τις δεξιότητές
μου στη μη τυπική μάθηση. Μετά από μεγάλη αναζήτηση στο ίντερνετ και αποστολή email, παρακολούθησα μαθήματα
διευκόλυνσης διαλόγου και βρήκα μια προσφορά εργασίας σε μια ΜΚΟ που ασχολείται με τη νεολαία. Ήταν μια δύσκολη
πρόκληση για μένα να φτάσω εκεί, αλλά η επιμονή μου με βοήθησε να φτάσω στο σημείο να κάνω πρακτική άσκηση σε
αυτήν τη ΜΚΟ, καθώς και να προωθώ τον διαπολιτισμικό διάλογο για διεθνής φοιτητές πανεπιστημίου. Κοιτάζοντας το
μέλλον, νιώθω ότι βρίσκομαι στον σωστό δρόμο και ότι πλησιάζω τους στόχους μου μέρα με τη μέρα, βοηθώντας τους
ανθρώπους να ανακαλύψουν τις πραγματικές τους δυνατότητες και βελτιώνοντας τον εαυτό μου, ώστε να μπορώ να το
καταφέρω ευκολότερα.

ZACH
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