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Συμμετοχή στο πρόγραμμα
"NonFormal+" στο Poiana Negrii της
Ρουμανίας
Το Δεκέμβριο του 2015 ο Ιερεμίας Χουσίδης
συμμετείχε μέσω του Youthnet Hellas σε ένα ευρωπαϊκό
πρόγραμμα ανταλλαγής στο Poiana Negrii της
Ρουμανίας και μας μεταφέρει τις εμπειρίες και τις
εντυπώσεις του! 

Όλα ξεκίνησαν τέλη Νοέμβρη όπου ανακάλυψα την
ανακοίνωση για το training course στο Youthnet Hellas.
Αρχικά ημουν διστακτικός αλλα αποφάσισα να κάνω αίτηση χωρίς να έχω προσδοκίες για
επιλογή. Έρχεται λοιπον ένα απόγευμα mail που επιβεβαιώνει την συμμετοχή μου και είμαι
έτοιμος να συμμετάσχω σε αυτή την πρωτόγνωρη για μένα εμπειρία.Πραγματοποίησα όλα τα
διαδικαστικά και η ώρα για το ταξίδι έφτασε. 

6/12/2015. Άφιξη στο Βουκουρέστι και πρώτη επαφή με την πόλη και με τους διοργανωτές και
συμμετέχοντες. Όλα είναι άψογα και ανυπομονώ να αρχίσει το training course και να γνωρίσω
και να μιλήσω με τους πάντες. Όσο περναν οι μέρες καταλαβαίνω πόσο άψογη είναι η
διοργάνωση από όλες τις μεριές. Οι δραστηριότητες καλύπτουν τα πάντα στο κομμάτι της μη
τυπικής εκπαίδευσης και κάθε μέρα υπάρχει κάτι καινούριο να μάθουμε και να ανακαλύψουμε.
Κάθε μέρα κάνουμε αρκετή δουλειά, αλλά από την άλλη στον ελευθερο μας χρόνο είμαστε όλοι
μαζί και συζητούμε θέματα που μας απασχολούν και μαθαίνουμε τις κουλτούρες του καθενός.
Πολιτισμικές βραδιές και θεματικές βραδιές είναι και αυτές κομμάτια της μη τυπικής
εκπαίδευσης, καθώς μέσα από πιο "χαλαρή" διάθεση μάς δίνεται η δυνατότητα να μάθουμε
ακόμα περισσότερα για άλλες χώρες και κουλτούρες. Οι μέρες περνούν και νιώθω όλο και πιο
άνετα και με τον εαυτό μου και με τους υπολοίπους συμμετέχοντες και το μόνο πρόβλημα είναι
πως πλησιάζουμε στην ημέρα ολοκλήρωσης. 

Όλο αυτό το διάστημα των 10 ημερών μάθαμε πολλά και πάνω από όλα τους εαυτούς μας. Σε
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ένα υπέροχο περιβάλλον, μέσα στα πανέμορφα βουνά της Ρουμανίας, ανταλλάξαμε απόψεις και
θέσεις με άλλους νέους Ευρωπαίους, διευρύναμε τους ορίζοντες μας, δεθήκαμε, βελτιώσαμε τις
επικοινωνιακές μας δεξιότητες, ξεπεράσαμε τους φόβους και από κάθε άποψη γυρίσαμε με
γεμάτες βαλίτσες, νέους φίλους και μυαλά γεμάτα σκέψεις. 

Προτρέπω τους νέους να "κυνηγήσουν" τέτοια προγράμματα και θα ανακαλύψουν κομμάτια του
εαυτού τους που ποτέ δεν ήξεραν ότι υπήρχαν. Ευχαριστώ τους διοργανωτές στη Ρουμανία και
πάνω από όλα το Youthnet Hellas που μου έδωσε την δυνατότητα να συμμετέχω σε ένα τέτοιο
πρόγραμμα και να αποκτήσω τόσες δυνατές εμπειρίες. Σίγουρα αυτό το πρόγραμμα ήταν μόνο η
αρχή!

Δημοσιεύθηκε: 29/01/2016 , Κατηγορία: Εμπειρίες συμμετεχόντων 
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