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about	MaLaJo

What is MaLaJo? Of course, we 
can say a project. But for a lot 
of people those 6 letters mean 
much more, and is what gave 
them the power to act. To act 
on the stage of daily life, where 
various situations require to be 
open, to be creative, to use dif-
ferent languages and to express 
themselves easily and properly 
using articles, columns, reportag-
es and visual forms. Participants 
used role-playing and practised 
defending their own opinions 
while analyzing information criti-
cally. It gave them a chance to 
see and eventually make the 
difference. It was a chance to 
stimulate each other, receive 
constructive feedback but what is 
most important a way of verifying 
one’s capabilities and limits. 

Young people from 6 countries 
were involved in working on proj-
ect’s common goals and objec-
tives. One big team shared ideas 
and exchanged numerous points 
of view to notice the needs of the 
youth sector that will translate into 
its better future.

Has MaLaJo fulfilled its objec-
tives? Has it met the expectations 
of its participants? This brochure 
is meant to be the answer. We 
can present it thanks to the work, 
opinions and ideas of 36 par-
ticipants involved in the MaLaJo 
project. Enjoy your reading. 

MaLaJo	Leaders

Aleksandra Kruszewska
Marcin Księżopolski

despre	MaLaJo

Ce înseamnă MaLaJo? Bineîn-
ţeles, am putea spune doar un 
proiect. Dar pentru o mulţime de 
oameni aceste 6 litere înseamnă 
mult mai mult, şi este ceea ce 
le oferă puterea de a acţiona. 
Să acţioneze spre următorul pas 
al vieţii, unde situaţii diverse le 
cer să fie deschişi, creativi, să 
folosească diferite limbi străine şi 
să se exprime uşor şi corect prin 
articole, rubrici în reviste, repor-
taje sau metode vizuale. Partici-
panţii au folosit jocul de roluri şi au 
exersat dezbătând propriile opinii 
cu o analiză critică a informaţiilor. 
Le-a oferit  oportunitatea de a fi 
parte din - pentru ca apoi să se 
tranforme în - cei care produc 
o diferenţă. A fost o ocazie de se 
încuraja unul pe altul, de a primi 
feed-back constructiv, dar a fost 
şi una dintre cele mai importante 
metode pentru fiecare de a îşi 
verifica aptitudinile şi limitele.

Tineri din 6 ţări s-au implicat în 
a lucra împreună la obiectivele 
şi ţelurile proiectului. O echipă 
mare care a împărtăşit idei şi au 
schimbat numeroase puncte de 
vedere pentru a observa necesi-
tăţiile sectorului de tineret pentru 
a evolua spre un viitor mai bun.

Şi-a atins MaLaJo obiectivele? 
A bifat aşteptările participanţilor? 
Această broşură se doreşte a fi 
răspunsul. V-o putem prezenta 
mulţumită muncii depuse, opiniilor 
şi ideilor celor 36 de participanţi 
implicaţi în proiectul MaLaJo. 
Spor la citit!

Liderii	de	MaLaJo

Aleksandra Kruszewska
Marcin Księżopolski
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Non formal? Non-formal?
Într-o societate în care educaţia este captivă într-o cutie, cum ar fi să o eliberăm?

Somewhere around the world, 
a person chooses to educate itself 
in a different way, From drawing 
to singing, from writing to listening, 
from thinking to feeling you can 
catch’em all through non-formal 
education.

Non-formal education is an alterna-
tive approach based on different 
learners’ needs – maybe you’re 
kinaesthetic and learn by doing, or 
you learn by listening to others or 
you doodle while you learn about 
things – doesn’t matter because 
in a training, workshop or drama 
you will have the chance to find 
out information in your own way of 
learning. Each challenge becomes 
an opportunity to develop new skills, 
attitude and gain new knowledge, 
so actually you learn through expe-
rience.

No matter your age, gender or 
nationality, cooperation with others 
can give you a motivational envi-
ronment and a stage where you 
learn from your peers. 

Using all senses stimulates your 
imagination. Creativity gives you 
freedom and flexibility for your de-
velopment, shifting the focus from 
theory to practice, and enables 
you to learn in a more natural, 
interactive and interesting way. 
You use activities and fun to cre-
ate a launching path for develop-
ing yourself. It is all about putting 
your knowledge and ideas on the 
table, sharing them with the group 
and learning from each other. Is an 
exchange of experience between 
the teacher and the pupil concen-
trated on the type of learner and 
the process more than the informa-
tion that is exchanged.

Let’s take for example the topic 
of intercultural learning. Imagine the 
traditional formal way of learning: 
sitting in a class, listening and writing 
what the teacher tells you about 
another culture.

Now… take a step into a non-formal 
class and think about two groups: 
engineers and Derdians (citizens 
of Derdia – a land far, far away). 
Derdians need a bridge. However, 
the don’t know how to build one, so 
they asked engineers for help. But 

here’s the catch: in order to build 
the physical bridge, they first have 
to build a bridge between their 
cultures. So, to be part of Derdian 
community, engineers have to be 
accepted. Also, Derdians can’t tell 
the engineers how to adapt to their 
culture as they consider it normal.

Therefore engineers have to figure 
out Derdians’ rules by themselves 
and all their measurement instru-
ments won’t help them.

We can learn from this activity that 
most of the time you don’t need 
only one skill to succeed – like the 
ability to build a bridge – but also 
you need to be able to adapt. In 
order to get a glimpse at another 
culture, you need to observe, learn, 
understand and accept the culture.

Advantages of being a part of 
a non-formal education experience 
is that you learn a lot about coop-
eration, teamwork and your way of 
acting as part of a team. Adapt-
ability is a key word here, because 
you are as weak as the weakest 
link of your chain, so you have to 
adapt to the team members and 
advance as one, the rules are set 
by the group on common grounds, 
the process of learning and the safe 
environment are more important 
than the amount of information 
sent to the crowd. It’s about games, 
drama, debriefing, exchanging 
information, not judging, tasks and 

people. And no grades – you are 
your own judge - you grade your 
own work and the information you 
received.

But don’t be charmed by it, non-
formal education is not for every-
body – if you are a follower or an 
individualist it is going to be hard for 
you to be involved in this. Loosely 
structured schedule and testing the 
boundaries of one’s comfort zone 
may not be suitable for everyone. 
Flexibility of the process, lack of 
formal set of rules and punishment 
might easily turn into a catastrophe, 
so it is important to establish com-
mon rules and rely on participants’ 
responsibility. The success of the 
workshop and the project itself 
depends on the learners and their 
input so there is no guarantee that 
the goals set at the beginning will 
be made.

Now you know more about non-
formal education, so before placing 
a judgement try it – go to a class 
and decide if it fits you or not!

Undeva în lume, o persoană alege 
să se educe într-un mod diferit. De 
la desenat la cântat, de la scris la 
ascultat, de la gândit la simţit, le 
poţi cuprinde pe toate prin educa-
ţie non formală.

Educaţia non-formală este o abor-
dare alternativă bazată pe nevoi 
diferite de învăţare – poate eşti 
chinestetic şi înveţi prin acţiune, 
făcând ceva, sau poate înveţi 
ascultându-i pe alţii sau desenezi în 
timp ce înveţi lucruri - nu contează, 
deoarece într-un training, un work-
shop sau o dramă vei avea şansa 
să descoperi noi abilităţi, atitudini 
şi să câştigi cunoştinţe noi, deci de 
fapt înveţi prin experienţe.

Indiferent de vârstă, sex sau naţio-
nalitate, cooperarea cu ceilalţi îţi 
poate oferi un mediu motivaţional 
şi o scenă unde poţi învăţa de la 
propriii colegi.

Folosind toate simţurile, imaginaţia 
ta este stimulată. Creativitatea îţi 
dă libertate şi flexibilitate pentru 
propria dezvoltare, mutând focusul 
de la teorie către practică, şi îţi 
dă şansa să înveţi într-un mod mai 
natural, interactiv şi interesant. Fo-
loseşti activităţi şi distracţie pentru 
a crea o punte de lansare pentru 
dezvoltarea personală. Este totul 
despre a-ţi pune cunoştinţele şi 
ideile pe masă, împărtăşindu-le cu 
grupul şi învăţând unul de la celă-
lalt. Este un schimb de experienţe 
între profesor şi elev, concentrat 
mai mult pe tipul de învăţăcel şi pe 
proces, decât pe informaţia care 
este schimbată.

Să luăm de exemplu subiectul 
învăţării interculturale. Imaginaţi-
vă modul de învăţare tradiţional 
formal: stând în clasă, ascultând şi 
scriind ce dictează profesorul des-
pre altă cultură. Acum… să facem 
un pas într-o clasă non-formală şi să 
ne gândim la două grupuri: ingineri 
şi Dardieni (cetățeni ai Dardiei, un 
tărâm foarte îndepărtat). Dardienii 
au nevoie de un pod. Însă ei nu ştiu 
să construiască unul, deci cer ajuto-
rul inginerilor. Dar problema este că: 
pentru a construi podul fizic, comu-
nităţile trebuie întâi să construiască 
un pod între culturi. Astfel, pentru a 
fi parte din comunitatea Derdiană, 

inginerii trebuie să fie acceptaţi. De 
asemenea, Derdienii nu îi pot învăţa 
pe ingineri cum să se adapteze la 
cultura lor, deoarece o consideră 
ceva normal. Aşadar, inginerii trebu-
ie să desluşească regulile Derdieni-
lor pe cont propriu, iar instrumentele 
lor de măsură nu sunt de ajuns 
pentru asta.

Putem învăţa din această activitate 
că, în majoritatea timpului, o singu-
ră abilitate – precum abilitatea de a 
construi un pod – nu este îndeajuns 
pentru a reuşi; ai nevoie, de aseme-
nea, să fii capabil să te adaptezi. 
Pentru a arunca o privire asupra 
altei culturi, trebuie să observi, să în-
veţi, să înţelegi şi să accepţi cultura.

Avantajele de a fi parte dintr-o 
experienţă non-formală este că 
poţi învăţa multe despre coopera-
re, muncă în echipă şi modalitatea 
ta de a acţiona ca o parte dintr-o 
echipă. Adaptabilitatea este un 
cuvânt cheie aici, deoarece eşti la 
fel de slab ca cea mai slabă verigă 
din lanţul tău, deci trebuie să te 
adaptezi la ceilalţi membri ai echi-
pei şi să avansaţi toţi ca unul singur, 
regulile sunt stabilite de către grup 
de comun acord, procesul învăţării 
şi mediul sigur sunt mai importante 
decât cantitatea de informaţie 
transmită grupului. Este despre 
jocuri, dramă, debriefing, schimbul 
informaţiei, lipsa de prejudecăţi, 
taskuri şi oameni. Şi fără note – tu 

eşti propriu tău judecător - îţi eva-
luezi singur munca şi informaţia pe 
care o primeşti.

Dar nu fi prea măgulit, educaţia 
non-formală nu este pentru toată 
lumea – dacă nu eşti un discipol sau 
un individualist, îţi va fi foarte greu 
să fii implicat în proces. Un program 
puţin structurat şi testarea limitelor 
zonei de confort ale unei persoane 
nu se potrivesc oricui. Flexibilitatea 
procesului, lipsa unui set formal de 
reguli şi pedepsele se pot transfor-
ma foarte uşor într-o catastrofă, 
deci este important să fie stabilite 
reguli comune şi să fie totul bazat 
pe responsabilitatea participanţilor. 
Succesul unui workshop şi al proce-
sului în sine depinde de învăţăcei şi 
de implicarea lor, deci nu există ni-
cio garanţie că obiectivele stabilite 
la început vor fi atinse.

Acum ştiţi mai multe despre edu-
caţie non-formală, deci, înainte de 
a judeca, participaţi la un astfel de 
curs şi decideţi dacă vi se potriveşte 
sau nu!

Sara Ferberuš 
Ana-Maria Marin

Elena-Alexandra Deacu
Samuel Bud

Sara Ferberuš 
Ana-Maria Marin

Elena-Alexandra Deacu
Samuel Bud

In a society where education is trapped inside the box, what about making it escape?
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Este o oportunitate de a-şi face 
prieteni pentru toată viaţa şi de 
a avea amintiri ce vor dura pentru 
totdeauna. Deşi vorbim limbi diferi-
te, avem dreptul de a fi egali.

A fi parte dintr-o echipă necesită 
deschidere şi unitate, oferindu-ne 
libertatea de exprimare. Este o mo-
dalitate originală de a învăţa lucruri 
noi, nu doar de a ne îmbunătăţi 
abilitatea de a vorbi limbi străine, 
ci şi altele cum ar fi cele despre 
Uniunea Europeană, cultură, tradiţiil 
sau politică.

Motivaţia studenţilor este alimen-
tată de libertate, oportunităţi şi 
flexibilitatea metodelor de învăţare. 
Prin păstrarea atenţiei, adaptabilita-
te şi optimism procesul de învăţare 
devine spontan. În zilele noastre în-
văţământul este bazat pe educaţia 
tradiţională şi formală, iar unele şcoli 
nici nu încearcă să folosească edu-
caţia non-formală. Nu este doar o 

problemă a învăţământului, ci este 
o problemă şi a sistemului politic.

Educaţia Non formală poate fi 
denumită educaţie alternativă 
şi poate dezvolta o gamă largă 
de abilităţi. Este un fel de proces 
calitativ de învăţare pentru adoles-
cenţi. Poate fi folosit de asemenea, 
pentru a te pregăti pentru cariera 

profesională şi pentru a intra într-un 
sistem sănătos de valori. Este vorba 
despre creştere şi dezvoltare perso-
nală. 

Un student internaţional din proiec-
tul Multe limbi ale Jurnalismului (Ma-
LaJo) a povestit că experienţa din 
Polonia a fost minunată. Acolo a în-
văţat multe limbi străine, precum 
italiana, spaniola, croata, slovaca şi 
poloneza. Şi-a îmbunătăţit lucrul în 
echipă şi alte cunoştinţe.

Dacă vrei să ai parte de o experien-
ţă ca aceasta, şi ai mai puţin de 30 
de ani, poţi găsi o asociaţie din ţara 
ta care acţionează ca o punte de 
legătura între studenţi şi organiza-
tori, de exemplu SYTEV, ADEL, ECIM, 
Futuro e Progresso, Intercambia, 
Asociaţia Young Initiative. Trebuie 
să urmăreşti țtirile organizaţiei în 
fiecare zi şi să acţionezi rapid pentru 
că sunt mulţi studenţi care vor să 
aplice. Tu poţi avea una dintre cele 
mai bune experienţe din viaţa ta. 
Încearcă.

It is an opportunity to meet friends 
for the whole life and make never 
ending memories. Although we use 
different languages we have rights 
to be equal. 

Working as a team requires open 
mindness and unity, and gives us 
freedom of expressing ourselves. 
It’s an original way of learning new 
things, not just improving languages 
but also other abilities such as 
knowledge about European Union, 
culture, traditions or government.

The motivation of the students is 
fuelled by their liberty, opportuni-
ties and by the flexible teaching. 
By keeping attention and by being 
adaptable and optimistic, in this 
way the process of learning be-
comes spontaneous. Nowadays, 
teaching is based on a traditional 
and formal education and some 
schools don’t try to use non formal 
education. It’s not only a problem 
of the education, also it is a prob-
lem of the political system.  

Non Formal education can be 
called “alternative education” and 
can develop a wide range of abili-
ties. It is a kind of qualitive learning 
process for all the teenagers. Also 
can be used to prepare for profes-
sional work and to go in a healthy 
values system. It’s about growing 
and personal development.

An international student from 
the project Many Languages of 
Journalism (MaLaJo) related that 
experience in Poland was amazing. 
There he learned so many foreign 
languages, like Romanian, Italian, 
Spanish, Croatian, Slovak and Polish. 
He improved his team working and 
his knowledge.  

If you want to join an experience 
like this, and you are under 30, 

you can find an association in 
your country that act like a bridge 
between the Youth and organisa-
tions, for example SYTEV, ADEL, 
ECIM, Futuro e Progresso, Intercam-
bia, Association Young Initiatives. 
You have to follow the news of the 
organization every day in order to 
apply quickly, because there are 
many students who want to partici-
pate. You may have one of the best 
experiences of your life. Try it.

An	ineffable	 
experience!

O	experienţă	inegalabilă

Nowadays is really popular to travel and study thanks 
to Erasmus+ and for the young people it is the cheapest 
way to get experiences and improve their skills. 
Travelling around the Europe makes the Youth be open-
minded which helps in developing personal relations 
and empower themselves in a world each time more 
globalised and multicultural.

În zilele noastre este la modă să călătoreşti şi să studiezi datorită programului  
“Erasmus +”, iar pentru tineri este cel mai ieftin mod de a căpăta experienţă şi de a îşi 
îmbunătăţi abilităţiile. Călătoria prin Europa îi face pe tineri să fie mai deschişi, îi ajută să 
dezvoltae relaţii personale şi să capete încredere într-o lume care devine din ce în ce 
mai globalizată şi multiculturală.

Sofia Bisoffi
Măriuca Duca

Klaudia Brázdilová
Ángel Mateo Reina

Sofia Bisoffi
Măriuca Duca

Klaudia Brázdilová
Ángel Mateo Reina



8 9

ENG ROU

MaLaJo - POLAND Zakopane 2016 MaLaJo - POLAND Zakopane 2016

Ten	days’	worth	a	lifetime Zece	zile	cât	o	viaţă	întreagă

The experience was aimed to teach 
us to be creative, open-minded, 
tolerant and brave and we are the 
proof that it met its goal.

One of the highlights of the project 
was the diversity of activities, which 
were always captivating and suitable 
for every kind of learner and for every 
inclination. The activities included 
working in teams to create written 
materials or interviews, exercises in or-
der to understand the other languag-
es and cultures and debates that 
generated many interesting ideas. 
Therefore, each of us perceived the 
project differently while facing various 
challenges and obstacles. 

Weronika, 21, Poland: This was my 
first project and I was really surprised 
how well organised it was. I’ve met 
amazing people who were very 
intelligent and together, we had fun 
all the time. I can’t remember the 
last time when I laughed for so long 
in such a short period of time. I learnt 
that despite the fact we come from 
completely different cultures, we 
have many common opinions and 
problems which are typical for our 

generation. Moreover, it was my first 
contact with non-formal education 
which is very different from Polish 
educational system. In the end, 
I think that the project was a perfect 
training before my Erasmus semester 
abroad regarding the practice of 
English and the understanding of 
multiculturalism. 

Laura, 18, Romania: My biggest 
challenge was to face my comfort 
zone without even knowing its’ limits. 
I learnt during these days to trust 
other people more, to be more toler-
ant and to abandon some preju-
dices. At the same time, I faced the 
unknown which consisted of speak-
ing languages different from the 
Latin-based ones and I experienced 
living and working in an international 
context, two aspects which will help 
me a lot as I will soon start studying 
abroad.

Carlos, 22, Spain: This was the first 
time I have participated in a project 
like this and I was very happy to be 
there because we could exchange 
a lot of ideas, work in teams and 
grow up together. These types of 

activities were the best way to get 
to know a lot of new things about 
different cultures. In addition, you 
could improve your English talking 
with others and you could also prac-
tice other languages like Italian or 
even Polish. The best thing was that 
throughout all of those moments you 
encountered funny challenges. 

Serena, 19, Italy: I have to be honest: 
before leaving my country I was 
very scared, because I didn’t know 
what could happen to me during 
these days. I’m happy to say now 
that the project helped me a lot to 
overcome my fears and to break my 
barriers. Through this I understood 
that I really can do what I would like 
to do and I can be what I would like 
to be. Challenges made me under-
stand that it’s not productive to be 
always in our comfort zone: we have 
to discover the world, even if it can 
be scary. I’m changing, I’m learning 
and I’m growing up, and I will use 
what I learnt in the project during 
my everyday life to face challenges 
always using my motivation and my 
determination.

Experienţa a fost orientată în a ne 
învăţa să fim creativi, toleranţi şi cura-
joşi şi noi suntem dovada că aceasta 
şi-a atins ţelurile.

Unul dintre cele mai bune aspecte 
ale proiectului a fost diversitatea 
de activităţi, care au fost mereu 
captivante şi potrivite pentru fiecare 
tip de învăţare i pentru fiecare încli-
naţie. Activităţile au inclus munca 
în echipă pentru a crea materiale 
scrise sau interviuri, exerciţii pentru 
a înţelege celelalte limbi şi culturi, 
dezbateri care au generat multe idei 
interesante. Aşadar, fiecare dintre 
noi a perceput proiectul în mod 
diferit în timp ce s-a confruntat cu 
diverse provocări şi obstacole.

Weronica, 21, Polonia: Acesta a fost 
primul meu proiect şi am fost foarte 
surprinsă să văd cât de bine organi-
zat a fost. Am întâlnit oameni uimitori 
care erau foarte inteligenţi şi împre-
ună ne-am distrat tot timpul. Nu îmi 
pot aminti când a fost ultima dată 
când am râs atât de mult. Am învă-
ţat că în ciuda faptului că venim din 
culturi complet diferite, avem multe 
opinii şi probleme tipice generaţiei 

noastre în comun. În plus, a fost 
primul meu contact cu educaţia 
non-formală care este foarte diferită 
de sistemul educaţional polonez. 
La sfârşit, cred că proiectul a fost o 
pregătire perfectă înaintea semes-
trului Erasmus pe care îl voi face 
în străinătate în ceea ce priveşte 
utilizarea limbii engleze şi înţelegerea 
multiculturalităţii. 

Laura, 18, România: Cea mai mare 
provocare a mea a fost să îmi 
depăşesc zona de confort fără să 
îi ştiu limitele. Am învăţat în aceste 
zile să am mai multă încredere în 
alţi oameni, să fiu mai tolerantă şi 
să abandonez câteva prejudecăţi. 
În acelaşi timp, a trebuit să înfrunt 
necunoscutul care a constat în a 
vorbi limbi diferite de cele latine şi 
am experimentat trăitul şi muncitul 
într-un context internaţional, două 
aspecte care mă vor ajuta foarte 
mult întrucât curând voi începe să 
studiez în afara ţării. 

Carlos, 22, Spania: Asta a prima data 
când am participat la un proiect 
ca acesta şi am fost foarte fericit 
să fiu implicat, deoarece am putut 

schimba o mulţime de idei, lucra în 
echipe şi creşte împreună. Aceste 
activităţi au reprezentat calea cea 
mai bună pentru a cunoaşte lucruri 
noi despre culturi diferite. În plus, 
puteai să îţi îmbunătăţeşti vorbitul în 
engleză comunicând cu alţi oameni 
şi puteai de asemenea, şi să exersezi 
alte limbi ca italiana sau chiar polo-
neza. Cel mai bun lucru a fost că prin 
intermediul tuturor acestor momente 
am întâlnit provocări amuzante.

Serena, 19, Italia: Trebuie să fiu 
onestă, înainte să plec din ţara mea 
eram foarte speriată pentru că nu 
ştiam ce se va întâmpla cu mine în 
timpul acestor zile. Sunt fericită să 
spun acum că proiectul m-a ajutat 
foarte mult să îmi depăşesc fricile şi să 
îmi înfrâng barierele. Prin intermediul 
activităţilor am înţeles că pot face 
tot ce aş vrea să fac şi că pot să fiu 
cine aş vrea să fiu. Provocările m-au 
făcut să înţeleg că nu e productiv să 
fim mereu în zona noastră de confort: 
trebuie să descoperim lumea, chiar 
dacă ar putea fi înspăimântător. Evo-
luez, învăţ şi mă maturizez şi voi folosi 
tot ce am învăţat în proiect în fiecare 

36 people from 6 countries met from 22nd to 31st of July in Zakopane, the mountain 
capital of Poland, to learn more about languages and journalism in a non-formal way. 
The project was definitely worthwhile as in only a matter of days we evolved from 
strangers who didn’t know each other’s names to one big family where trust was  
the core value.

36 de oameni din şase ţări s-au întâlnit între 22 - 31 iulie în Zakopane - capitala montană 
a Poloniei, ca să înveţe mai multe despre limbile străine şi despre jurnalism, într-un mod 
non-formal. Proiectul a meritat, cu siguranţă, întrucât în numai câteva zile am evoluat 
de la nişte străini care nu îţi ştiau numele la o mare familie unde încrederea este 
valoarea principală.
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Sara, 26, Croatia: My wish was to 
learn more about journalism and 
teamwork. I have some experience 
in working with international groups, 
but each time it is a new challenge 
to work with people from different 
countries, cultures and backgrounds. 
Also it was amazing to see a group 
of individualists working on a joined 
project and although we did not like 
the idea at the beginning and we 
wanted to do it by ourselves, in the 
end we had a lot of fun together 
and helped each other. This experi-
ence taught me a lot about myself, 
as well - how I work in a group, the 
importance of challenging myself in 
order to grow, what I want to focus 
on in my future career and that I 
should express my feelings and be 
sincere to manage conflicts better.

Dominika, 18, Slovakia: Well, first 
of all, it was unexpected for me, 
although it was my fourth Youth 
Exchange. Someone can think that 
when you participate so many times, 
it could get boring. But trust me, it 
was not at all! I met amazing people 
here, got knowledge about other 
countries, their culture, traditions and 
food and made memories for ever. 
Argh, this is cliché. Let´s go deeper! 
Passing through different activities I 
have learnt how to leave my com-
fort zone without screaming and run-
ning away, how to speak in public 
and how to express myself. Also, I got 
to know how to organize my ideas 
to make sense. As the name of the 
project indicated, I had a chance 
to try speaking in “many (for me 
foreign) languages”. To tell the truth, 
it wasn´t only about gaining informa-
tion: we had a lot of fun together 
and living in diversity broke preju-
dices in our minds. I would also like to 
say thanks to everyone who made 

this project unforgettable. So, to sum 
it up, it was one big fun adventurous 
10-days´ challenge where we learnt, 
spoke, dance and wrote articles a 
lot. Oh, and I can´t forget to men-
tion: we learnt that there are more 
ways of preparing potatoes, not just 
fried, mashed and baked :D. 

Măriuca, 20, Romania: The chal-
lenge I encountered was working in 
teams with people from other five 
countries and learning how to have 
patience and attention for every 
idea as everybody had an interest-
ing perspective about everything. I 
also found out more about journal-
ism: how to write an article, how to 
recognize various types of written 
materials and how to collaborate 
efficiently. In the future, I would like 
to use everything I have learnt in my 
organization, especially in workshops 
and also in the camp where I am a 
volunteer, working with children and 
teenagers. I hope that in the future 
I will also use the new words that I 
have learnt in different languages 
when I will go to their country of 
origin.

We also interviewed organizers to 
see what challenges they faced dur-
ing the project.

Marcin thought that the most chal-
lenging aspect was to combine 
all ideas of the participants, to 
turn them into reality and to avoid 
forcing points of view. He said that 
even though we come from differ-
ent cultures, there was at least the 
will of acting together and that we 
achieved great results. Marcin will 
apply the experience gained in this 
project by giving participants more 
space and by trying to combine 
Southern and Northern countries 
to confront cultures, points of view, 

languages, etc. All in all, he liked the 
outcomes of the project very much 
and he was satisfied because every-
one looked happy and at the same 
time each daily evaluation showed 
that we learnt a lot from each other.

Aleksandra said that the project itself 
was the biggest challenge. Although 
she participated in similar projects 
and helped in some, this time she 
had a role of an organizer for the 
first time. Since she was leading the 
workshops, she felt more responsible 
and it was hard to predict the final 
results because they strongly de-
pended on participants. In such en-
vironment, a foreign language can 
be a barrier, because sometimes it is 
hard to express ourselves in the way 
we want. The important thing is that 
she learnt a lot from this experience. 
Most importantly, she realized that 
she was capable of performing her 
work on a high level and the posi-
tive feedback gave her even more 
energy. Additionally, she realized 
the importance of dealing with 
other people’s opinion and react-
ing quickly in a right way. Now she 
feels more confident and knows that 
if she really wants something, it can 
happen. Creativity is limitless and 
people can do a lot from just a hint. 
Outcomes are very satisfying, but at 
the same time surprising because 
she has never seen anybody giving 
up or a person that has refused to 
participate in the activity. To see the 
change happening in the partici-
pants, made her realize that they, as 
organizers, did their job well.

“Many languages of journalism” can 
be regarded as a successful event, 
which was full of fun, debates and 
challenges. It showed us that you do 
not have to study journalism to make 
an interview or write quite good ar-
ticle. Meanwhile, the word “boring” 
did not exist. In the end, it was an 
opportunity to learn in an untypical 
way, so nothing better could have 
brought us together this summer!

Alexandra-Laura Ghitoi
Weronika Wilkos

Măriuca Duca
Serena Bizzarro

Sara Ferberuš
Jesús Carlos Hernando Pérez

Dominika Bezdeková

Alexandra-Laura Ghitoi
Weronika Wilkos

Măriuca Duca
Serena Bizzarro

Sara Ferberuš
Jesús Carlos Hernando Pérez

Dominika Bezdeková

zi pentru a face faţă obstacolelor 
folosindu-mă mereu de motivaţia şi 
de determinarea mea.

Sara, 26, Croaţia:  Dorinţa mea a fost 
să învăţ mai multe despre jurnalism 
şi despre munca în echipă. Aveam 
deja experienţă în a lucra în grupuri 
internaţionale, dar de fiecare dată 
este o nouă provocare să lucrezi cu 
oameni din diferite ţări, culturi şi con-
texte. De asemenea, a fost uimitor să 
vezi cum un grup de individualişti a lu-
crat la un proiect comun şi deşi nu ne 
plăcea ideea la început şi voiam să 
lucrăm singuri, la sfârşit am avut parte 
de multă distracţie împreună, aju-
tându-ne unul pe celălalt în acelaşi 
timp. Această experienţă m-a învăţat 
şi multe despre mine – cum lucrez 
în echipă, importanţa provocărilor 
intrinseci în vederea maturizării, pe ce 
să mă axez în viitoarea mea carieră 
şi că ar trebui să îmi exprim sentimen-
tele şi să fiu sinceră pentru a aplana 
conflictele mai bine.

Dominika, 18, Slovacia: În primul rând, 
a fost neaşteptat pentru mine, deşi 
a fost cel de-al patrulea schimb de 
tineri în care m-am implicat. Te-ai 
putea gândi că după ce participi de 
atâtea ori, ar putea deveni plictisi-
tor. Dar trebuie să aveţi încredere în 
mine, nu a fost deloc plictisitor! Am în-
tâlnit oameni uimitori aici, am învăţat 
lucruri despre alte ţări, culturi, tradiţii şi 
mâncare şi am rămas cu amintiri pen-
tru vecie. Off, ăsta e un clişeu. Hai să 
mergem la un nivel mai profund! Prin 
intermediul activităţilor am învăţat 
cum să îmi părăsesc zona de confort 
fără să ţip şi să alerg, cum să vor-
besc în public şi cum să mă exprim. 
De asemenea, am aflat cum să îmi 
organizez ideile pentru a avea sens. 
Aşa cum indică numele proiectului, 
am avut şansa de a vorbi în ”multele 
(pentru mine străine) limbi”. Adevărul 
este că experienţa nu a fost numai 
despre a aduna informaţie: ne-am şi 
distrat împreună şi trăind în diversitate 
ne-a ajutat să depăşim prejudecăţile 
din minţile noastre. Aş vrea să le spun 
mulţumesc tuturor care au făcut 
acest proiect de neuitat. Deci, a fost 
o provocare mare, amuzantă şi plină 
de aventuri care a durat zece zile, 
timp în care am învăţat, am vorbit, 
am dansat şi am scris multe articole. 
Oh, ţi nu pot uita să menţionez: am 
învăţat că sunt mai multe feluri de 
a prepara cartofi decât prăjiţi, pasaţi 
şi copţi. :D

Măriuca, 20, România: Provocarea 
pe care am întâlnit-o a fost să lucrez 
în echipe cu oameni din alte cinci 
ţări şi să învăţ cum să am răbdare şi 
atenţie pentru fiecare idee întrucât 
toată lumea avea o perspectivă 

interesantă despre orice. De aseme-
nea, am descoperit mai multe despre 
jurnalism: cum să scriem un articol, 
cum să recunoaştem diverse tipuri de 
materiale scrise şi cum să colaborăm 
eficient. În viitor, aş dori să folosesc 
tot ce am învăţat în organizaţia mea, 
în special în workshop-uri şi în tabăra 
unde sunt voluntară, unde lucrez 
alături de copii şi adolescenţi. Sper 
ca în viitor să folosesc şi cuvintele noi 
pe care le-am învăţat în diferite limbi 
când voi merge în ţara lor de origine.

Totodată, le-am luat interviuri şi 
organizatorilor pentru a vedea ce 
provocări au întâmpinat ei în timpul 
proiectului. 

Marcin a spus că cel mai provoca-
tor aspect a fost să combine toate 
ideile participanţilor, să le transforme 
în realitate şi să evite forţarea unor 
puncte de vedere. El a zis că deşi ve-
nim din culturi diferite, măcar a existat 
dorinţa de a lucra împreună, lucru 
care a condus la rezultate minunate. 
Marcin va aplica experienţa dobân-
dită în proiect prin a le da participan-
ţilor mai mult spaţiu şi prin a încerca 
să combine ţările nordice şi sudice 
pentru a confrunta culturi, puncte de 
vedere, limbi etc. În concluzie, lui i-au 
plăcut foarte mult rezultatele proiec-
tului şi a fost satisfăcut deoarece toa-
tă lumea părea fericită şi în acelaţi 
timp evaluarea zilnică a demonstrat 
că am învăţat mult unii de la ceilalţi. 
Aleksandra susţine că proiectul în sine 
a fost o provocare. Deşi a partici-
pat în proiecte similare şi a ajutat în 
câteva, de această dată a avut în 
premieră rolul de organizator. Cum 
ea a condus atelierele, s-a simţit mai 
responsabilă şi i-a fost greu să prezică 
rezultatele finale întrucât ele depin-
deau enorm de participanţi. Într-un 
asemenea context, o limbă străină ar 
putea fi o barieră deoarece uneori 
este dificil să ne exprimăm aşa cum 

dorim. Cel mai important lucru este 
că a învăţat foarte multe din aceas-
tă experienţă. În plus, ea a realizat 
că este capabilă de a munci la un 
nivel foarte înalt, feedback-ul pozitiv 
primit dându-i energie. Totodată, ea 
a realizat importanţa contactului cu 
opiniile altor persoane şi acţionării 
rapide în direcţia corectă. Acum se 
simte mai încrezătoare şi ştie că dacă 
vrea ceva cu adevărat, se poate 
întâmpla. Creativitatea nu are limite 
şi oamenii pot să construiască foarte 
multe doar de la un singur indiciu. 
Rezultatele sunt satisfăcătoare, dar în 
acelaşi timp şi surprinzătoare pentru 
că ea nu a văzut pe nimeni abando-
nând sau refuzând să participe la ac-
tivităşi. A vedea schimbarea având 
loc în interiorul participanţilor a făcut-
o să realizeze că ei, ca organizatori, 
şi-au făcut treaba bine. 
”Multe limbi ale jurnalismul” poa-
te să fie considerat un proiect de 
succes, care a fost plin de momente 
amuzante, dezbateri şi provocări. 
Ne-a arătat că nu trebuie să studiezi 
jurnalismul pentru a lua un interviu 
sau pentru a scrie un articol destul 
de bun. În acelaşi timp, cuvântul 
”plictisitor” nu a existat. La final, a fost 
o oportunitate de a învăţa într-un 
mod atipic, deci nimic mai bun nu 
ar fi putut să ne adune împreună în 
această vară!
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Are	we	the	witnesses	of	 
the	educational	revolution?

Suntem	martorii	unei	revoluţii	
educaţionale?

In view of a constantly develop-
ing world, education is particularly 
important. New technologies have 
led to many difficulties among 
youth. Consequently, it has become 
almost impossible to stay focused 
for a given period of time. Due to 
those challenges we observe a new 
phenomenon known as “non-formal 
education”, but does everybody 
know how this method works?

Non-formal education is a way of 
learning in funny and creative way 
as opposed to learning in formal 
institutions such as schools and 
universities. They both have advan-
tages and disadvantages and there 
is a great debate on which is better. 
While formal education includes 
rules and a program that every 
student should follow, non-formal 
education allows learning at your 
own pace and the results depend 
on how much effort you’re willing to 
put into it.

There are many pros to formal 
education, the traditional method 
of gaining knowledge: it develops 
concrete skills, gives easier access 
to the labour market, the results can 
be ranked and measured more 
objectively (e.g. university rank-
ings) and finally, it teaches young 
people to complete their tasks and 
have things done. A lot of people 
say that formal education teaches 
how to function in a formal envi-
ronment and they emphasise the 
importance of having a routine and 
being able to concentrate.

On the other hand, school pro-
grammes are being made by 
politicians rather than education 
experts and the methods of learning 
in classes are being chosen by the 
professors, but they don’t always 
work for all students. Some would 
also argue that formal education 
kills creativity and puts students in 
frames; the students are often moti-
vated by exams and grades rather 
than knowledge and improvement, 
which can often lead to stress and 
unhealthy competition.

On the contrary, non-formal edu-
cation has become a symbol of 
modern way of learning. It is based 

on promoting creativity and being 
open-minded. There is no pressure 
or grading system and the atmo-
sphere is more easy-going, which 
allows the participants to overcome 
the barriers of their comfort zones in 
a friendly environment. The method 
of learning relies more on practice, 
which makes it easier to remember 
what you learn. One of the core 
ideas of non-formal education is 
establishing your own goals, which 
is more stimulating than fulfilling the 
goals of the professors. It teaches 
the participants how to cooperate 
and work as a team, as opposed 
to formal education which usu-
ally requires working individually. 
Furthermore, non-formal education 
helps students forming their opinions 
thanks to the constant exchange of 
ideas. 

On the other hand, some believe 
that it doesn’t give concrete and 
reliable results, especially because 
it is conducted by unexperienced 
people in certain fields with no 
teaching background. Non-formal 
education isn’t an option for ev-
eryone and it can be perceived as 
boring if repeated over the time. 
The strongest argument against 
non-formal education is that it 
doesn’t give any practical skills. It 
can’t replace formal education 
when it comes to applying for a job: 
many companies don’t take it into 
consideration. Finally, non-formal 
education is completely dependent 
on formal one as it is based on ex-
change of the knowledge that was 
already gained at schools.

Maybe the best option would be 
to combine both of the methods? 
Non-formal education is an inno-
vative way of teaching and it can 
undoubtedly provide freshness to a 
traditional point of view. It is impos-
sible to put one style over the other. 
According to scientists, methods 
of teaching should be suited to 
individual characteristics of pupils. 
What will the future bring? Hope-
fully, we will be able to combine the 
best parts of each method to make 
education more suitable for a big-
ger variety of students. There is no 
discussion about the fact that the 

instruments used by mentors should 
follow the world which has evolved 
into a new form which was never 
seen before.

În perspectiva unei lumi în continuă 
dezvoltare, educaţia este importan-
tă în mod particular. Noile tehnologii 
au condus la numeroase dificultăţi 
printre tineri. În consecinţă, a devenit 
aproape imposibil să rămâi concen-
trat pentru o perioadă mai lungă de 
timp. Din cauza acestor provocări, 
observăm un nou fenomen cunos-
cut ca “educaţie non-formală”, 
dar ştie cineva cum funcţionează 
această metodă, de fapt?

Educaţia non-formală este un 
metodă de învăţare într-un mod 
distractiv şi creativ, spre deosebire 

de învăţarea în instituţii formale, cum 
ar fi şcolile sau universităţiile. Ambele 
au avantaje şi dezavantaje şi există 
o dezbatere complexă despre care 
este mai bună. În timp ce educaţia 
formală include reguli şi un program 
pe care fiecare student trebuie să 
îl urmeze, educaţia non-formală 
permite învăţarea în ritm propriu şi re-
zultatele depind de cât de mult efort 
eşti dispus să investeşti.

Există mai multe avantaje ale edu-
caţiei formale, metoda tradiţională 
de a câştiga cunoştinţe: dezvoltă 
abilităţi concrete, oferă acces mai 
uşor la piaţa muncii, rezultatele pot fi 
cuantificate într-un mod mai obiec-
tiv (ex. clasamentul universităţilor) şi, 
într-un final, învaţă tinerii să îşi finalize-
ze sarcinile. Mulţi spun că educaţia 
formală te învaţă cum să funcţionezi 
într-un mod formal şi subliniază im-
portanţa unei rutine şi a abilităţii de 
a te concentra.

Pe de altă parte, programa şcolară 
este creată de politicieni şi nu de 
experţi educaţionali, iar metodele 
de învăţare la clasă sunt alese de 
către profesori, însă ei nu lucrează 
întotdeauna pentru studenţi. Unii ar 
spune, de asemenea, că educaţia 
formală ucide creativitatea şi pune 
studenţii în tipare. Studenţii sunt ade-
sea motivaţi de examene şi note, 
şi nu de cunoştinţe şi îmbunătăţire, 
ceea ce duce câteodată la stres şi 
competiţie nesănătoasă. 

În mod contrar, educaţia non-forma-
lă a devenit un simbol al modalităţii 
moderne de învăţare. Este bazată 
pe promovarea creativităţii şi pe a fi 
deschis la minte. Nu există presiune 
sau un sistem de gradaţie, iar atmo-
sfera este mai degajată, ceea ce 
le permite participanţilor să depă-
şească barierele zonelor de confort 
într-un mediu prietenos. Metoda de 
învăţare se bazează mai mult pe 
practică, ceea ce face mai uşor să 
îţi aminteşti ce înveţi. Una dintre idei-
le de bază ale educaţiei non-forma-
le este stabilirea propriilor tale obiec-
tive, ceea ce e mai stimulant decât 
atingerea obiectivelor profesorilor. 
Participanţii învaţă să coopereze şi 
să lucreze ca o echipă, spre deose-
bire de educaţia formală, care de 

obicei necesită lucrul individual. De 
asemenea, educaţia non-formală 
ajută studenţii să îşi formeze propriile 
opinii datorită schimbului continuu 
de idei. 

De cealaltă parte, unii consideră 
că nu oferă rezultate concrete şi de 
încredere, în special pentru că este 
coordonată de oameni neexpe-
rimentaţi în anumite domenii, fără 
istoric în predare. Educaţia non-for-
mală nu este o opţiune pentru orici-
ne şi poate fi percepută ca plictisi-
toare, dacă este folosită prea mult. 
Cel mai puternic argument împotri-
va educaţiei non-formale este că 
nu oferă abilităţi practice. Nu poate 
înlocui educaţia formală când vine 
vorba de a aplica pentru un loc de 
muncă: multe companii nu o iau 
în considerare. Nu în ultimul rând, 
educaţia non-formală este complet 
dependentă de cea formală, fiind 
bazată pe schimbul de cunoştinţe 
dobândite deja în timpul şcolii.

Poate cea mai bună opţiune ar fi 
combinarea celor două metode? 
Educaţia non-formală este o formă 
inovativă de predare şi poate 
oferi fără niciun dubiu o revigorare 
punctului de vedere tradiţional. 
Este imposibil să le suprapui. Potrivit 
oamenilor de ştiinţă, metodele de 
predare ar trebui să fie adaptate la 
caracteristicile individuale ale elevi-
lor. Ce va rezerva viitorul? Adoptând 
o perspectivă fericită, vom fi ca-
pabili să combinăm cele mai bune 
părţi ale fiecărei metode pentru a 
face educaţia mai potrivită pentru 
o varietate mai mare de studenţi. 
Nici nu încape în discuţie faptul că 
instrumentele utilizate de mentori ar 
trebui să fie adaptate lumii care a 
evoluat într-o formă pe care nu am 
mai întâlnit-o până acum.

Blanka Zantara
Nicola Kopij Zanin

Weronika Wilkos
Karla Matulina

Blanka Zantara
Nicola Kopij Zanin

Weronika Wilkos
Karla Matulina
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Sailing	into	the	foreign	 
waters	of	Erasmus+

Navigând	pe	apele	străine	
ale	Erasmus+-ului

Erasmus+ is not a holiday; however, it may be if you want to. It could be the best party 
of your life and at the same time one of the most fruitful periods in your student career. 
In the end, it’s only you who decides in which direction your ship will sail.

Erasmus+ nu este o vacanţă; totuşi, ar putea fi dacă vrei. Ar putea fi cea mai bună 
petrecere a vieţii tale, şi în acelaşi timp una dintre cele mai roditoare perioade din 
cariera ta de student. În final, numai tu poţi decide în ce direcţie va naviga corabia ta.

There are four of us. Each of us has a 
different background, culture, expe-
rience and personality. And so, each 
of us sees Erasmus+ differently.

Cpt. Paula (Spain): Let’s be hon-
est, in Spain there’s a widespread 
conception of the Erasmus+ pro-
grams: PARTY. For me, it was more 
about meeting people from all over 
the world and letting their culture 
embrace me. With the passing time, 
I saw a foreign country becom-
ing my own, fears becoming my 
strengths. A new me was emerging 
from a deep sea of unknown pos-
sibilities, taking control of the ropes 
to adjust the sails to the foreign wind. 
I was sailing towards unexplored 
waters and I was scared, scared 
that I would lose myself in trying to 
overcome the waves. The further I 
went from my people -my comfort 
zone- the more I learned. I’ll always 
remember the day I dreamed in 
French as the day I started owning 
the waters I once feared. I was given 
a huge opportunity and I definitely 
can say that I made the most of it. I’ll 
always be grateful for that! 

Cpt. Serena (Italy): I’m in the middle 
of my first Erasmus+ experience and 
I’m feeling different emotions. On one 
hand I know I’m doing a lot for myself: 
I’m trying to break barriers, because 
I’m realizing that most of them are 
only in my mind, and this exchange 
is helping me to not underestimate 
myself and to fight against my shyness 
and my timidity. On the other hand, 
I know that there are a lot of obsta-
cles, that every day we have to face 
something new: it can be scary, but 
it’s okay because through it we can 
learn, we can change, we can grow. 
Erasmus+ also teaches you to com-
pare yourself with other people, to 
appreciate someone who is different 
from you. This is my first experience 
but it isn’t my last, and in the next one 
I hope I’ll continue to grow, to learn, 
to improve myself through my passion 
and my motivation.

Cpt. Ania (Poland): New people 
scare me. The same goes for new 
situations. This is exactly what Eras-
mus+ is offering you since the very 
first day. To experience it fully I had 
to leave my comfort zone, some-
thing I thought I wasn’t good at, but 
was ready to try. Every Erasmus+ is 
different, but each time I expect the 
same things. Usually I hope for the 
people to be nice, for them to like 
me, and that together we will create 
something amazing, something that 
will stay with me longer than the few 
days of the project. At first everyone 
is confused and unsure, but that’s 
normal, and the feeling passes as 
fast as it appears. You just have to 
let it go. I never thought that I could 
change in such a short time and that 
this change could be permanent. 
But it is, and I’m glad somebody 
pushed me out of my comfort zone 
to experience the world that lurks 
behind the corner. 

Cpt.	Laura (Romania): I will always re-
member how I had to wait 24 hours 
for my 18th birthday to apply to an 
Erasmus+ experience. I was tremen-
dously excited about getting to 

know other cultures in an interna-
tional context while also improving 
various skills. Thankfully, I got accept-
ed and this is how my relation with 
Erasmus+ began.  

I have to admit that after only ten 
days I was an upgraded version of 
myself. I was more understanding 
with others, more willing to listen to 
them, more adaptable in mixed na-
tionalities situations and more curious 
about the cultures around the world. 

I promised myself that experience 
will not be a singular case, so here I 
am again in a wonderful Erasmus+ 
project! 

Four opinions. Four experiences. 
The link in between is one non-formal 
education project, Erasmus+. There 
may be a lot of obstacles along the 
way, however none of them is inde-
structible. Erasmus+ is empowering 
you by raising your self-esteem and 
by making you explore your ‘hidden’ 
skills. Through Erasmus+ you discover 
you can do the things you never 
imagined yourself doing.

Noi suntem patru. Fiecare dintre noi 
are un alt trecut, altă cultură, altă 
experienţă ţi altă personalitate. Ast-
fel, fiecare dintre noi vede Erasmus+ 
diferit. 

Cpt. Paula (Spania): Să fim oneşti, în 
Spania există această misconcep-
ţie despre programele Erasmus+: 
PETRECERE. Pentru mine, a fost mai 
mult despre a întâlni oameni din 
toată lumea şi a lăsa cultura să mă 
„îmbrăţişeze“. Cu trecerea timpului, 
am văzut cum o ţară străină a deve-
nit a mea, cum temerile au devenit 
punctele mele tari. Un nou sine a 
ieşit la suprafaţă din marea adâncă 
a posibilităţilor necunoscute, pre-
luând controlul frânghiilor velelor în 
faţa vântului. Navigam înspre ape 
necunoscute şi mi-era frică, frică de 
faptul că aş fi putut să îmi pierd sine-
le în încercarea de a depăşi valurile. 
Cu cât mergeam mai departe de 
oamenii mei – zona mea de con-
fort, cu atât mai multe învăţam. O 
să îmi amintesc mereu ziua în care 
am visat în franceză ca ziua în care 
am început să deţin apele de care 
cândva mi-era frică. Mi-a fost dată 
o oportunitate imensă şi cu siguranţă 
pot spune că am profitat la maxim 
de ea. O să fiu mereu recunoscătoa-
re pentru asta!

Cpt. Serena (Italia): Sunt în mijlocul 
primei experienţe Erasmus+ şi simt 
diferite sentimente. Pe de-o parte, 

ştiu că fac multe pentru mine: încerc 
să înving bariere, deoarece realizez 
că majoritatea dintre ele sunt numai 
în mintea mea, şi acest schimb mă 
ajută să nu mă subestimez şi să lupt 
împotriva timidităţii. Pe de altă parte, 
ştiu că sunt multe obstacole, că 
în fiecare zi trebuie să ne izbim de 
ceva nou: poate fi înspăimântător, 
dar e OK pentru că prin intermediul 
lor învăţăm, ne schimbăm şi creştem. 
Erasmus+ te învaţă şi să te compari 
cu alţi oameni, să îi apreciezi pe cei 
diferiţi de tine. Aceasta este prima 
mea experienţă, dar nu este ultima, 
şi sper ca în următoarea să continui 
să cresc, să învăţ, să mă îmbună-
tăţesc prin intermediul pasiunii şi 
motivaţiei mele. 

Cpt. Ania (Polonia): Oamenii noi mă 
sperie. Acelaşi lucru merge şi pentru 
alte situaţii. Asta este exact ceea 
ce Erasmus+ îţi oferă încă din prima 
zi. Pentru a trăi la maxim experienţa 
a trebuit să îmi părăsesc zona de 
confort, ceva la care credeam că 
nu voi fi bună, dar eram pregătită 
să încerc. Fiecare proiect Erasmus+ 
este diferit, dar de fiecare dată mă 
aştept la aceleaşi lucruri. De obicei, 
mă aştept ca oamenii să fie drăguţi, 
ca ei să mă placă şi ca împreună 
să creăm ceva uimitor, ceva ce va 
rămâne cu mine mai mult decât 
cele câteva zile ale proiectului. La 
început toată lumea este confuză şi 

nesigură, dar este normal şi senti-
mentul dispare la fel de rapid cum 
a apărut. Trebuie doar să renunţi 
la el. Nu credeam niciodată că aş 
putea să mă schimb într-un timp atât 
de scurt şi că această schimbare 
ar fi permanentă. Dar este, şi sunt 
bucuroasă că cineva m-a împins în 
afara zonei mele de confort pentru 
a experimenta lumea care pândeş-
te la colţ. 

Cpt.	Laura (România): O să îmi 
amintesc mereu cum a trebuit să îmi 
aştept aniversarea de 18 ani timp 
de 24 de ore ca să pot aplica la un 
program Erasmus+. Eram extrem de 
entuziasmată să cunosc alte culturi 
într-un context internaţional în timp 
ce mi-aş fi îmbunătăţit şi diverse alte 
abilităţi. Din fericire, am fost accep-
tată şi aşa a început relaţia mea cu 
Erasmus+. 

Trebuie să recunosc că după numai 
zece zile eram o versiune îmbunătă-
ţită a mea. Eram mai înţelegătoare 
cu ceilalţi, mai dispusă să îi ascult, 
mai adaptabilă în contextul unor 
situaţii cu naţionalităţi diverse, şi mai 
curioasă despre culturile din întreaga 
lume.

Mi-am promis că acea experienţă 
nu avea să fie un caz singular, deci 
iată-mă din nou într-un minunat pro-
iect Erasmus+!

Patru opinii. Patru experienţe. Le-
gătura dintre toate este un singur 
proiect de educaţie non-formală, 
Erasmus+. Deşi s-ar putea să fie multe 
obstacole de-a lungul drumului, 
niciunul nu este indestructibil. Eramus 
te motivează prin faptul că îţi creşte 
încrederea în tine şi prin faptul că te 
face să îţi explorezi abilităţile ascun-
se. Prin intermediul Erasmus+ desco-
peri că poţi face lucrurile pe care nu 
te imaginai vreodată făcându-le.

Paula Vera Cerezo
Anna Sienkiewicz

Serena Bizzarro
Alexandra-Laura Ghitoi

Paula Vera Cerezo
Anna Sienkiewicz

Serena Bizzarro
Alexandra-Laura Ghitoi
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Non-formal	education Educaţia	non-formală

Go	non-formal!	 
Exceed	your	horizons!

Alege	non-formalismul!	 
Lărgeşte-ţi	orizonturile!

Non-formal education is a way 
where we can learn more different 
things and learn how to apply them. 
It is original, open-minded and we 
learn through fun, without any stress.

We are able to spread our views, 
recognize new skills, constantly 
challenge ourselves. We feel free 
and comfortable sharing our ideas, 
experiences and different points of 
views.

There is no limits and boundaries in 
developing our skills. For example, 
a kind of non-formal education is 
Erasmus+. It provides many projects 
with the purpose to strengthen 
education and embrace new op-
portunities. 

Non-formal education is seen as the 
“ideal” form of education. It can be 

any organized educational activ-
ity outside the established formal 
system. Flexibility in organization and 
methods are some of the main facts 
in non-formal learning.

Non-formal way of education helps 
us to build a new world made by 
a community of youth formed with 
this stimulating way of learning.

Educaţia non-formală este o moda-
litate prin care putem învăţa diferite 
lucruri, cât şi în ce fel să le aplicăm. 
Este o modalitate originală, deschi-
să şi se învaţă într-o manieră distrac-
tivă ţi fără vreun fel de stres.

Ne este permis să ne împărtăşim vi-
ziunile, să recunoaştem noi abilităţi, 
provocându-ne constant pe noi 
înşine. Ne simţim liberi şi confortabil 
atunci când ne exteriorizăm ideile, 
experienţele şi diverse puncte de 
vedere.

Nu există limite sau graniţe în ceea 
ce priveşte dezvoltarea competen-
ţelor noastre. Spre exemplu, Eras-
mus+ este un mijloc de educaţie 
non-formală. Acesta pune la dispo-
ziţia tinerilor o mulţime de proiecte 
cu scopul de a îmbunătăţi educaţia 
şi de a îmbrăţişa noi oportunităţi.

Educaţia non-formală este văzută 
ca o formă ideală de educaţie. 
Aceasta poate îmbrăca forma unei 
activităţi educaţionale organizate în 
afara sistemului de instituţii formale. 
Flexibilitatea organizării şi a meto-
delor sunt câteva dintre punctele 
centrale ale învăţării non-formale. 
Modul de educare non-formal ne 
ajută să construim o nouă lume al-
cătuită dintr-o comunitate de tineri 
formaţi prin acest mod de învăţare 
stimulator.

Have you ever thought about learn-
ing by practicing rather than from 
your school books? Do you want 
to learn and have fun at the same 
time? 

If your answer is “yes”, then non-
formal education within Erasmus+ 
projects is the right choice for you!

To us participating in such a project 
was a perfect opportunity to learn a 
lot of new things, meet new people, 
make friends and escape from the 
formalism imposed by the educa-
tional system. 

Learning in a non formal environ-
ment allowed us to think out of 
the box, discover abilities that we 
weren’t aware of, improve our skills 
and push our limits in order to de-
velop ourselves. Personally, we have 
tried this innovative way of educa-
tion and from our point of view we 
can say that the results were very 
satisfying because in a short period 

of time we acquired much more 
experience and knowledge than 
we did in school. 

What we liked the most about non 
formal education is that no one put 
pressure on us, everyone has equal 
chances to express themselves, 
people that don’t know you are 
supportive and the activities we 
have been involved in made us 
discover that our creativity has no 
limits.

Moreover, besides learning new 
things in an interactive way, we 
had a great time together, we 
had the chance to find out more 
about other cultures, we learned 
to respect other people’s opinions 
and tolerate them even if they are 
totally different from ours. 

Participating in this project also 
made me realize that cooperation 
leads to better results and although 
it may seem hard to work with 

unknown people, you are inte-
grated in the group and everything 
goes natural. 

All in all, such an opportunity should 
not be missed as you can do many 
things you never thought you were 
able to, you get to know yourself 
better or you can reinvent yourself 
day by day, you brake the barri-
ers you built for yourself and in one 
word, you grow!

Te-ai gândit vreodată la un mod de 
a învăţa bazat pe practică în locul 
manualelor şcolare? Vrei să înveţi şi 
să te distrezi în acelaşi timp? Dacă 
răspunsurile tale sunt „DA!”, atunci 
educaţia non-formală prin inter-
mediul programelor Erasmus+ este 
alegerea potrivită.
Pentru mine, participarea într-un 
asemenea proiect a fost oportunita-
tea perfectă de a învăţa o mulţime 
de lucruri noi, de a cunoaşte oameni 
noi şi a lega noi prietenii, dar şi de a 
evada din formalismul impus de siste-
mul educaţional.
A învăţa într-un mediu non-formal 
mi-a permis să-mi dezvolt un mod de 
gândire diferit de clişeele sociale, să 
descopăr abilităţi pe care nu eram 
conştientă că le deţin, să-mi îmbună-
tăţesc competenţele şi să îmi testez 
limitele cu scopul de a mă dezvolta.
Personal, am încercat acest mod 
inovativ de a învăţa şi, din punctul 
meu de vedere, rezultatele obţinute 

au fost satisfăcătoare deoarece 
într-o perioadă scurtă de timp am 
câştigat mai multă experienţă şi 
cunoştinţe decât am acumulat pe 
băncile şcolii.
Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult în 
legătură cu educaţia non-formală 
este faptul că nimeni nu a pus niciun 
fel de presiune asupra mea, că 
toata lumea are şanse egale pentru 
a-şi exprima opiniile, că ai sprijinul 
unor oameni pe care nu îi cunoşti, iar 
activităţile în care am fost implicaţi 
ne-au demonstrat faptul că spiritul 
nostru creativ nu are limite.
Mai mult, pe lângă faptul că am în-
văţat lucruri noi într-un mod interac-
tiv, am petrecut momente minunate 
împreună, am avut şansa de a 
cunoaşte mai multe lucruri despre 
alte culturi, am învăţat să respectăm 
părerile celorlalţi şi să le acceptam 
chiar dacă sunt diferite de propriile 
opinii.
De asemenea, participarea în acest 

proiect mi-a confirmat faptul că 
rezultatele cele mai bune se obţin 
prin cooperare şi, chiar dacă poate 
părea dificil să lucrezi împreuna cu 
persoane pe care nu le cunoşteai, 
integrarea în noul grup are loc într-o 
manieră naturală.
Aşadar, o astfel de oportunitate nu 
ar trebui trecută cu vederea deoa-
rece poţi ajunge să realizezi lucruri 
pe care credeai că nu le poţi face, 
ajungi să te cunoşti mai bine pe tine 
însuţi ori te poţi reinventa cu fiecare 
zi care trece, dobori barierele pe 
care şi le-ai impus şi, într-un cuvânt, 
creşti.

“Learning by doing…” „A învăţa făcând…”

Salvatore Giannuzzi
Ivana Šestan

Alexandra Prítoková
Salvatore Giannuzzi

Ivana Šestan
Alexandra Prítoková

Claudia-Ionela Ciausu
Ivana Čanađija

Ján Šebo
Laura Rueda Díez

Claudia-Ionela Ciausu
Ivana Čanađija

Ján Šebo
Laura Rueda Díez
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Experiencing	Multiculturality	
through	Journalism
In the era of globalization and multiculturality young people have the opportunity to 
develop themselves while taking part in international projects which are focused on 
non-formal education. This kind of project was taking place in Zakopane between 
22 July and 31 July. There were 36 participants from 6 countries: Spain, Croatia, 
Romania, Slovakia, Italy and Poland. The name of the project was Many Languages of 
Journalism (MaLaJo).

The project was organized by young 
people with an idea and experi-
ence in non-formal education. They 
were inspired by their friend from 
Italy who in a previous project man-
aged to learn Polish very fast. They 
were impressed by his achievement 
and they thought that it would be 
interesting to gather people from 
different countries and create an 
interactive framework, do they 
could learn different languages in 
the same casual way their Italian 
friend did. They said that, regard-
ing the topic of the project, they 
decided to combine journalism and 
languages because different forms 
of journalism, like videos, columns 
and interviews can be very useful 
when someone has to express or say 
something in a different language. 
Their purpose was to encourage all 
the participants to free themselves 
of all their insecurities, while staying 
open to propositions coming from 
the participants. - We are so happy 
because the people are so involved, 
and the project is working very well.

Participants were very different, from 
people who have already been on 
few projects to people who have 
never participated in one, from 
people who just finished high schools 
to people who finished their stud-
ies. While some of them had mixed 
feelings at the beginning and they 
didn’t know if their expectations 
will be fulfilled, in the end they all 
agreed that they would participate 
in another projects. Their motivation 
and goals were different, some of 
them wanted to learn new lan-
guages, some wanted to meet new 
people, and some of them wanted 
to incorporate what they learned in 
their professional career. As for the 
fear of the unknown local partici-
pants were less afraid to come, while 
participants from other countries 

felt insecure because they didn’t 
know what to expect. The organiz-
ers prepared a lot of diversified 
activities, taking into consideration 
opinions of the participants. The most 
popular activities were: the speaker 
competition, where they had to 
write speeches in their national 
languages, and then present it in a 
non-native language. Laura (Roma-
nia) -  I liked this activity because 
it made me get out of my comfort 
zone which is Latin languages as I 
had to read a speech in Polish. Oth-
ers enjoyed writing articles in English 
and translating them into their native 
languages because they realized 
that the meaning of the text chang-
es from language to language, and 

they had to find the best way to 
express the same idea.

Young people of the 21st century 
have many opportunities to broaden 
their horizons and they can do it 
through formal as well as non-formal 
education. And it is up to them to 
choose the path that they want to 
follow, and make the best of it.

Karla Matulina
Claudia-Ionela Ciausu

Klaudia Brázdilová
Anna Sienkiewicz
Ivana Čanađija

Juan Martín Aguilera Martín
Salvatore Giannuzzi

Experimentând	multi- 
culturalitatea prin  
intermediul	jurnalismului
În era globalizării şi a multiculturalismului, tinerii au diverse oportunităţi de a se dezvolta 
prin participarea în proiecte internaţionale, care se bazează pe mijloace non-formale 
de a învăţa. Un astfel de proiect s-a desfăşurat în Zakopane, Polonia, între 22-31 iulie 
şi a reunit 36 de participanţi din 6 ţări: Spania, Croaţia, România, Slovacia, Polonia şi 
Italia. Proiectul s-a intitulat „Multe limbi ale jurnalismului”.

Proiectul a fost organizat de tineri 
cu idei inovative şi experienţă în 
domeniul educaţiei non-formale. 
Aceştia au fost inspiraţi de implica-
rea într-un astfel de proiect, în tim-
pul căruia unul dintre participanţi, 
italian de origine, a reuşit să înveţe 
limba poloneză într-un timp foarte 
scurt. Fiind impresionaţi de reuşita 
prietenului lor, au hotărât că ar fi o 
experienţă interesantă să aducă la 
un loc tineri din ţări diferite şi să cre-
eze un mediu de învăţare interactiv, 
astfel încât aceştia să înveţe limbi 
străine într-o atmosferă prietenoa-
să, precum amicul lor din Italia. De 
asemenea, au afirmat că, în ceea 
ce priveşte subiectul proiectului, au 
decis să îmbine aspecte legate de 
jurnalism şi de limbile străine deoa-
rece a deţine cunoştinţe despre 
formele diferite ale jurnalismului 
poate constitui un avantaj pentru 
o persoană care doreşte să se 
exprime într-o limbă străină. Scopul 
organizatorilor a fost acela de a 
încuraja participanţii să se elibereze 
de complexe, dar în acelaşi timp să 
rămână deschişi către propunerile 
organizatorilor în ceea ce priveşte 
activităţile desfăşurate. „Suntem 
foarte mulţumiţi deoarece partici-
panţii au fost foarte implicaţi şi pro-
iectul s-a desfăşurat ca pe roate”.

Proiectul a constituit un mozaic de 
personalităţi, de la tineri cu o vastă 
experienţă în domeniul proiectelor 
internaţionale la tineri pentru care 
proiectul din Zakopane a consti-
tuit o noutate, de la tineri liceeni 
la absolvenţi de studii universitare. 
Deşi, sentimentele unora dintre ei 
cu privire la participarea în acest 
proiect au fost dintre cele mai diver-
se la început, pornind de la teama 
că aşteptările nu vor fi îndeplinite, 
la finalul proiectului cu toţii şi-au 

exprimat dorinţa de a lua parte din 
nou la un proiect internaţional.

Motivaţia şi obiectivele acestora 
au fost diferite, întrucât unii dintre ei 
şi-au dorit să înveţe limbi noi, unii şi-
au dorit să cunoască mai bine alte 
culturi, în timp ce alţii au avut ca 
obiectiv acumularea de cunoştinţe 
pe care să le aplice în carierele lor 
viitoare. Cât despre frica de necu-
noscut, participanţii locali au avut 
mai puţine emoţii în legătură cu 
participarea în acest proiect decât 
participanţii din celelalte ţări, aceş-
tia din urmă neştiind că îi aşteaptă 
la sosire. 

Organizatorii au pregătit diferite ac-
tivităţi, luând în considerare opiniile 
participanţilor. Cele mai populare 
dintre acestea au fost competiţia 
discursurilor, constând în redactarea 
unui discurs in limba naţională, iar 
apoi prezentarea acestuia în una 
din celelalte 5 limbi străine ramase. 
Laura din Romania a relatat: „Mi-a 
plăcut această activitate deoare-
ce m-a făcut să-mi părăsesc zona 
de confort, respectiv limbile latine, 

a trebuit să citesc un discurs în 
limba poloneză”. Alţi participanţi au 
fost atraşi de redactarea articole-
lor în limba engleză şi traducerea 
acestora în limba naţională, aşa 
au descoperit faptul că înţelesul 
unui text se poate schimba de la o 
limbă la alta, provocarea constând 
în găsirea unei forme de exprimare 
astfel încât ideea iniţială să rămână 
neschimbată. 

Tinerii acestui secol se bucură de 
o multitudine de oportunităţi pentru 
a-şi extinde orizonturile, atât prin 
intermediul educaţiei formale, cât şi 
prin intermediul celei non-formale. 
Rămâne la latitudinea acestora să 
aleagă calea pe care îşi doresc să o 
urmeze şi să o valorifice la maximum.

Karla Matulina
Claudia-Ionela Ciausu

Klaudia Brázdilová
Anna Sienkiewicz
Ivana Čanađija

Juan Martín Aguilera Martín
Salvatore Giannuzzi
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The	magic	of	a	team Magia	unei	echipe
36 people from 6 countries met in Zakopane, an ideal environment for learning. We all 
came here prepared to have our expectations met. From learning a foreign language 
to learn what non-formal education is, from discovering new things to sit all day at  
a boring presentation – we all had a different idea about this expedition. Some of us 
had previous experience in other projects, some of us were involved for the first time in 
an international exchange, but we all came with an open heart and thinking out  
of the box.

36 de oameni din 6 ţări s-au adunat în Zakopane, un loc potrivit pentru învăţare. Toţi 
am venit aici pregătiţi pentru a avea aşteptările îndeplinite. De la a învăţa o limbă 
străină la a afla ce înseamnă educaţia non formală, de la a descoperi lucruri noi 
la a sta toată ziua asistând la o prezentare plictisitoare - cu toţii aveam idei diferite 
despre ce va însemna aceasta expediţie. Unii dintre noi aveau experienţă cu proiecte, 
alţii erau pentru prima oară la un proiect ce priveşte schimbul internaţional, dar cu toţi 
am venit cu inima deschisă şi gândind în afara cutiei.

On the first day, along five other com-
patriots we were asked to talk about 
rules and expectations. When we 
talk about rules, think about flexibility 
that was only limited by our creativity, 
think about very few frames - be-
cause we, everyone of us, are creat-
ing this project. We had together 
come upon the point where lines 
should be drawn. We were here to 
learn while having fun, but respecting 
others’ boundaries and time during 
the activities. We had to mix with the 
other teams to get out of the com-
fort zone and to meet new people. 
”I had to try to accept everyone” 
said Claudia (Italy). Different back-
grounds, cultures and language bar-
riers didn’t stop us to come together 
as a team from the very first hours of 
our arrival in Zakopane.

Each morning started with an ener-
gizer - an exercise made to wake us 
up, smile and learn something new 
all together. We were ”playing” in an 
environment that made us feel safe 
from the beginning and we were 
starting to feel like part of the team 
quite rapidly. Ania (Poland) told us 
„I never felt the impressions of the 
first day”. The „stage” of the project 
is a cottage and it’s garden – our 
symbol of land unity – a place to 
share our opinions - our safe place 
away from home! In this little ”locus 
amoenus” any fears we were facing 
like public speaking, difficulty on 
communication with the others and 
closing in national groups, as well as 
cultural shock could be easily over-
come with smiling, encouragement 
between each other to leave our 
comfort zones.

Our expectations from home were 
adapted to the new team building. 
One of us wanted to see Morskie 
Oko and the group voted to go 
on the trip, so the organisers ar-
ranged the schedule and moved 
things around to make it happen. 
Ola, leader of Polish team said: ”It is 
about showing people possibilities 

that they have inside of them, but 
they are not aware of”. On the road 
to the top lake, we had the best 
team building ever - we were smil-
ing, the group adapt to the slowest 
climber. Serena (Italy) was out of 
her comfort zone and the whole 
team gathered around her. ”I was 
very happy because they were very 
kind to me” Serena said to us, ”and 
they helped me when I was losing 
my motivation and my determina-
tion. I’ll be always thankful for this”. 
The debriefing of that day was full 
of emotions and talks about the 
amazing panorama, as well as the 
strengths and the team cooperation 
during the trip.

The proposal from the organisers to 
have a secret friend and take care 
of him/her for the whole project was 
outstanding. This made us learn how 
to interact with unknown person 
and think about him/her through-
out the day. The main thought was 
giving a little gift that would make 
somebody’s day better – like a 
chocolate or a small motivation 
line on a post-it. ”When you see the 
envelope full is like…wow…surprise!” 
says Ján (Slovakia) ”and when my 
secret friend is happy it also makes 
me happy!”

We asked the coordinator of the 
project, Marcin, why is team work 
important for him and why the proj-
ect had as a main point at the be-
ginning to make a strong group that 
works as a whole since they were 
people with different grounds and 
different expectations. ”Because I 
am an individualist,” Marcin said, 
”and because after few years of fo-
cusing on working alone, I found out 
that I can not make it all by myself 
– so it is better to divide tasks and to 
find some solutions in a team, even 
if at the beginning it is harder. And 
even if we are arguing it is more ef-
fective and you gain something for 
yourself, but as well for the team”.

”We are united, being united is the 

best thing in this project” said Juan 
(Spain). Common goal is important, 
to respect each other’s opinion 
and to be able to give the best 
from you and be aware that all the 
team members are equal. Working 
in a team means to open yourself 
to others, to learn how to listen and 
not put labels and through this to 
find your own values and your own 
potential: this is what happened in 
Zakopane.

În prima zi, alături de alţi 5 compatrioţi 
am fost rugaţi să vorbim despre reguli 
şi aşteptări. Când discutăm despre 
reguli, gândeşte-te la flexibilitatea 
limitată doar de propria creativitate, 
gândeşte-te la câteva cadre - pentru 
că noi,  iecare în parte, dezvoltăm 
acest proiect. Am ajuns împreună la 
limita unde se trage linie. Eram aici 
pentru a învăţa în timp ce ne distram, 
dar respectând graniţele şi timpul 
celorlalţi pe parcursul activităţilor. A 
trebuit să ne amestecăm cu celelalte 
echipe, să ieşim din zona de confort şi 
să cunoaştem oameni noi. „A trebuit 
să încerc să accept pe fiecare”, ne-a 
spus Claudia (Italia). Experienţele şi 
culturile diferite, sau barierele lingvisti-
ce nu ne-au împiedicat să nformăm 
o echipă încă de la primele ore 
petrecute în Zakopane.
Fiecare dimineaţa începea cu un 
energizer - un exerciţiu făcut să ne 
trezească, să ne facă să zâmbim 
şi împreună să învăţăm ceva nou. 
Ne „jucam” într-un mediu care ne 

făcea să ne simţim în siguranţă încă 
din debutul zilei şi că suntem parte a 
echipei, într-un ritm rapid. Ania (Po-
lonia) ne-a spus: „Nu am simţit nici o 
clipă presiunea primei zile”. „Scena” 
proiectului este o căsuţă şi grădina 
ei - simbolul unităţii noastre - un loc 
unde să ne împărtăşim opiniile - locul 
nostru sigur departe de casă. În acest 
mic „locus amoenus” orice frică am 
fi avut în ceea ce priveşte vorbitul în 
public, dificultăţi în comunicarea cu 
alţii, formarea de bisericuţe, sau şocul 
cultural puteau foarte uşor trecute cu 
vederea prin zâmbete, încurajări din 
partea grupului la părăsirea zonei de 
confort.
Aşteptările avute la plecarea de 
acasă au fost adaptate în faţa 
echipei noi formate. Unul dintre noi a 
vrut să vadă Morskie Oko şi grupul a 
votat să se facă în echipă. Ola, lide-
rul echipei poloneze ne-a spus: „Este 
vorba despre a le arăta oamenilor 
capacităţi care există în interiorul lor, 
dar de care ei nu sunt conştienţi”. În 
drum spre lacul din vârful muntelui, 
am avut parte de cea mai bună 
experienţă de consolidare a echipei 
- zâmbeam, grupul s-a adaptat la 
cel mai lent căţărător. Serena (Italia) 
a ieşit din zona ei de confort şi grupul 
a strâns rândurile în jurul ei. „Am fost 
foarte fericită pentru că au fost foar-
te drăguţi cu mine”, ne-a declarat 
Serena „şi m-au ajutat atunci când 
eram pe cale să îmi pierd motivarea 
şi determinarea. Voi fi mereu recu-
noscătoare pentru asta”. Debriefing-
ul acelei zile a fost plin de emoţii şi 
discuţii despre panorama superbă, 
precum şi despre punctele forte şi 
cooperarea echipei pe întreaga 
durată a excursiei. 

Propunerea organizatorilor de 
a avea un prieten secret şi de 
a avea grijă de el/ea pe toată peri-
oada proiectului a fost extraordina-
ră. Acest lucru ne-a făcut să învăţăm 
cum să interacţionăm cu o persoa-
nă despre care nu ştiam nimic şi să 
ne gândim la el/ea pe durata zilei. 
Idea principală era de a oferi un 

mic cadou care îi va face cuiva ziua 
mai bună - cum ar fi o ciocolată 
sau câteva rânduri despre inspiraţie 
scrise pe un post-it. „Când vezi plicul 
plin este….ce tare…o surpriză!”, ne 
spune Ján (Slovacia) „şi când văd 
că am un prieten secret fericit mă 
face şi pe mine să fiu la fel!”
L-am întrebat pe coordonatorul 
proiectului, Marcin, de ce este 
important pentru el lucrul în echipă 
şi de ce primul lucru pe care proiec-
tul l-a avut în vedere a fost sudarea 
unui grup puternic care lucrează ca 
un întreg din moment ce acesta era 
format din oameni cu experienţe 
şi aşteptări diferite. ”Pentru că sunt 
individualist,” ne-a declarat Marcin 
„şi după ce ani întregi m-am con-
centrat pe a lucra solitar, am realizat 
că nu le pot face pe toate singur - 
aşa că e mai bine să împarţi sarcinile 
şi să găseşti soluţii în echipă, chiar 
dacă la început poate fi mai dificil. 
Chiar dacă ne certăm, este mult mai 
eficient şi câştigi ceva pentru tine, 
dar şi pentru echipă”.

„Suntem uniţi, şi a fi uniţi este cel mai 
frumos lucru al acestui proiect” ne-a 
spus Juan (Spania). Ţelul comun este 
important, respectul pe care îl avem 
unii faţă de alţii, faptul că putem 
să dăm ce-i mai bun în noi şi să ne 
amintim în permanenţă că toţi mem-
brii echipei sunt egali. A lucra în echi-
pă înseamnă să fii deschis cu ceilalţi, 
să înveţi să asculţi şi să nu etichetezi 
şi printre toate acestea să îţi găseşti 
valorile şi potenţialul: asta este ceea 
ce s-a întâmplat în Zakopane. 

Paula Vera Cerezo
Ana-Maria Marin

Karla Matulina
Ángel Mateo Reina

Milan Cák
Ivana Šestan

Nicolò Beda Zantomio
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Wake	up!	 
Times	have	changed

Trezeşte-te!	 
Timpurile	s-au	schimbat

It’s Monday and the alarm clock 
goes off. It’s way too early and you 
struggle to open your eyes. But you 
have no choice. It’s a school day. 
You stumble out of the bed and 
onto the street. What a wonderful 
beginning of the day! You can’t tell 
if you are going to classes or on an 
assembly line. Teachers mistake your 
brain for processed meat and they 
push their fingers inside, trying to im-
press “2+2=5”, but for you it always 
be four, mostly because you’re not 
even paying attention.

It’s still Monday and you wake up 
at a reasonable time. It was just 
a nightmare, fortunately. Break-
fast is until ten, so you still have 
time. The sun is shining, birds are 
singing, THAT’S an amazing day! 
You’re learning something you are 
interested in, with diverse people 
motivated to participate. Nobody 
forces you to come, but you choose 
to, because you see this as an op-
portunity.

These are the experiences of the 
two competing paradigms in 
today’s educations systems, one 
which has been around since the 
19th century and is based on the 
industrial mode of production, and 
the other, which is both new and 
based on actual human experienc-
es with learning. You can probably 
guess which is which.

Despite the fact that even just by 
observing children learning to walk, 
talk and go potty, it is clear that 
the human capacity for learning is 
best utilized and developed in non-
formal environments, mostly due to 
the inertia of educators, the formal 
approach is used universally in all 
areas of education.

In non-formal education on the 
other hand it is up to you to decide 
the way you want to learn, live and 
spend your time. No one tries to 
change your ideas forcefully, you 
just share them with others, so we 
all can learn from each other and 

develop together. We can grow 
up as people through developing 
empathy, knowledge and mu-
tual understanding. In non-formal 
education, as opposed to formal 
education, you are encouraged 
to cooperate and personal re-
sponsibility for one’s own learn-
ing is achieved through making 
the learning process an entirely 
individual experience, and not a 
standardized production process. 
Non-formal education can be the 
best way for learning self-discipline, 
as it is necessary for the learning 
process, whereas discipline through 
punishments from educators in for-
mal systems discourage this type of 
responsible behavior.

Even in traditionally formal systems, 
skills such as mathematics can be 
learned through exercises in which 
the non-formal approach works 
better, that is, participants learn 
more easily when discussing tasks 
between themselves and choosing 
tasks based on what interests them 
and what they find difficult, as well 
as their personal goals.

Tomorrow is Tuesday. You hope 
you won’t have a headache after 
Spanish cultural evening. You’re 
not done with the learning, and 
you never will be. You have to be 
ready to learn not only what you 
came here to learn, but also about 
the cultures of other participants. 
You have to learn how they walk, 
talk and go party. And you want 
to. And you will, despite not having 
homework, fixed tasks or exercises – 
life is one long learning process.

E luni şi alarma de la ceas porneş-
te. E mult prea de dimineaţă şi abia 
reuşeşti să îţi deschizi ochii. Dar nu 
ai de ales. E o zi de şcoală. Te ridici 
din pat şi mergi pe stradă. Ce înce-
put minunat pentru o dimineaţă! 
Nu reuşeşti să îţi dai seama dacă 
mergi la şcoală sau la o fabrică. 
Profesorii consideră creierul tău 
drept carne de procesat şi îşi pre-
sează degetele pe el, încercând să 
imprime 2+2=5, dar pentru tine va fi 
mereu patru, în mare pentru că nu 
le acorzi suficientă atenţie.

E tot luni şi tu te trezeşti la o oră 
rezonabilă. A fost doar un coşmar, 
din fericire. Micul dejun durează 
până la zece, aşa că încă ai timp. 
Soarele străluceşte, păsările cântă, 
ASTA e o zi minunată! Înveţi ceva 
ce te interesează, cu oameni 
diferiţi, motivaţi să participe. Nimeni 
nu te forţează să participi, dar e 
alegerea ta, deoarece vezi asta 
ca pe o oportunitate.

Acestea sunt impresiile celor două 
paradigme aflate în competiţie în 
sistemul educaţional din zilele noas-
tre, una care a fost înde-aproape 
încă din secolul 19 şi bazată pe 
modelul industrial de producţie, şi 
celălaltă, care e nouă şi bazată pe 
reala experienţă umană în învă-
ţare. Probabil că reuşeşti să îţi dai 
seama singur care e care.

Doar observând copii învăţând 
să meargă, să vorbească sau să 
folosească oliţa, e clar că această 
capacitate umană pentru învăţare 
e cel mai bine folosită şi dezvoltată 
în contexte non-formale. În ciuda 
acestui fapt, în mare datorită inerţi-
ei educatorilor, abordarea formală 
e universal folosită în toate ariile 
educaţionale.

În educaţia non-formală, pe de 
altă parte, e responsabilitatea ta să 
decizi modul în care vrei să înveţi, 
să trăieşti şi să îţi petreci timpul. 
Nimeni nu încearcă să îţi impună 
unele idei cu forţa, ci tu pur şi sim-
plu împărtăşeşti cu ceilalţi, astfel în-
cât toţi învaţă unii de la alţii şi cresc 
împreună. Putem creşte ca oameni 
dezvoltând empatie, cunoaştere şi 
înţelegere reciprocă. În educaţia 
non-formală, spre deosebire de 

educaţia formală, eşti încurajat să 
cooperezi iar responsabilitatea per-
sonală pentru învăţare e obţinută 
prin creearea unui context de învă-
ţare individual, nu printr-un proces 
standardizat. Educaţia non-formală 
poate fi cel mai bun exemplu de 
a fi responsabil de propria învăţa-
re, aşa cum e şi necesar defapt, 
în timp ce disciplina obţinută prin 
folosirea pedepselor în educaţia 
formală descurajează acest tip 
responsabiltate.

Chiar şi în sistemul tradiţional for-
mal, abilităţi ca matematica pot 
fi învăţate prin exerciţii non-forma-
le, care pot asimilate chiar mai 
bine astfel, ceea ce înseamnă că 
participanţii învaţă mai uşor când 
discută sarcinile între ei, când aleg 
sarcini bazate pe interesele proprii 
şi bazate pe ceea ce consideră 
ei dificil, precum şi acele sarcini în 
acord cu propriile scopuri.

Mâine e marţi. Speri că nu o să ai o 
durere de cap în urma serii cultu-
rale spaniole. Nu ai terminat cu 

învăţarea şi nu vei termina nicioda-
tă. Trebuie să fii pregătit să înveţi nu 
doar acele lucruri pentru care eşti 
pregătit să le înveţi, ci de aseme-
nea, şi despre alte culturi şi partici-
panţi. Trebuie să înveţi şi cum merg, 
cum vorbesc şi cum petrec. Şi vrei 
asta. Şi vei face asta, chiar dacă 
nu o să ai teme de casă, sarcini 
clare şi fixe sau exerciţii – viaţa e un 
proces lung de învăţare.

Juan Martín Aguilera Martín
Claudia Mantini
Dajan Plačković

Štefan Štec

Juan Martín Aguilera Martín
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Štefan Štec
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Unforgettable	adventure O	aventură	de	neuitat
Erasmus+	projects	are	getting	more	
popular	by	every	day	-	that’s	a	
fact.	Well,	facts	are	good	and	we	
all	love	them,	but	we	always	like	to	
check	out	on	some	of	them.	Be	it	for	
the	sake	of	real	verification	of	what	
was	said,	to	learn	something	new	or	
simply	to	have	some	fun	–	it’s	who	
we	are.	So,	to	do	the	“verification”,	
we	embarked	on	a	journey	to	the	
beautiful	mountain	countryside	of	
Zakopane,	Poland	during	the	warm	
summer	days	of	July,	2016.	It	was,	
before	we	got	to	know	anything	
else,	a	chance	to	at	least	attenu-
ate	the	feeling	of	heat	and	constant	
sweating	we	were	encountering	in	
our	countries/cities.	And	it	really	
worked!	But	hey,	believe	it	or	not,	
enjoying	the	weather	was	the	last	
on	our	list	(also,	let	it	be	known,	
it	was	a	bit	rainy!)	because	the	
activities	we	passed	through	and	
the	people	we	got	to	know	“rented”	
our	attention	for	a	whole	10	days	
which	challenged	us,	expanded	our	
knowledges	and	perspectives	to,	
in	the	end,	motivate	us	to	write	this	
reportage.

One place, 6 countries (Poland, 
Slovakia, Croatia, Italy, Romania, 
Spain), 10 days, 36 people. The Pol-
ish Tatra mountains are a really nice 
place to see (fact checked and 
confirmed by millions!) but, in the 
same time, they represent a perfect 
location for these types of projects 
which are based on teamwork, mu-
tual help and understanding while 
sometimes having to leave the 
comfort zone. You live in the same 
cottage/inn/hotel during the whole 
project with all the participants, 
you dine together, you use foreign 
languages in every kind of situation 
and you are in a position in which 
you can act, grow and mature. The 
participants are frequently young, 
ambitious people who have one 
sole goal – TO LEARN. And learning 
is one of the foundations of Eras-
mus+ projects so we could say that 
we’ve got a pretty good combina-
tion here. 

But let’s get a bit more detailed, 
shall we? Our hotel (which is called 
“Willa Józef”) is located in the 
already mentioned Tatra mountains 
in the city of Zakopane. A really 
nice place, it had good, clean 
rooms (even equipped with a TV!) 
which varied from 2 to 4-bed ones. 

Immediately upon our arrival we ex-
perienced the touch of Erasmus+ on 
our newbie skins by being assigned 
a task of sharing a room with a per-
son we just met in the bus who was, 
at the same time, from a foreign 
country. Through this, we are sure, 
the comfort zones of some of the 
participants had been breached. 
With that being done, the rooms 
being found and taken, the project 
could start. Our “workplace” was 
situated a couple of meters from 
the hotel, in a typical Polish moun-
tain wooden cottage which, we ad-
mit, will be deeply missed. It was a 
place of hard work before anything 
else; we passed through innumer-
ous workshops, took part in a bunch 
of activities, had some unforget-
table energizers (and, when it was 
needed, punishments), learned a lot 
of new ways of expressing and tak-
ing a stand for ourselves and got to 
meet people with different perspec-
tives, histories and knowledges. 

How	the	project	was	born

To find out how this project was 
created, we talked with the “brains” 
of the association that brought 
us here, Marcin and Ola from the 

European Center for Youth Initia-
tives. According to them, planning 
this project was a very long process. 
Marcin wrote down the first ideas in 
August 2015 and then, every time 
some new things came into their 
minds, they put them on paper. The 
deadline was on February 2016, but 
actually it all started during one of 
their projects, when a participant 
from Italy also spoke Polish. He gave 
them the idea of maybe making a 
project with languages and letting 
the people learn them. Later, they 
added journalism to this idea to 
make it more interesting. Their goal 
was to promote non-formal educa-
tion and Erasmus+ possibilities. 

Marcin told us about the problems 
of non-formal education and why 
they decided to start this project: “I 
was posting about this everywhere 
and talking with student commit-
tees at the universities to let students 
know about the possibilities, but 
some people were still surprised 
that they exist”. According to Ola, 
people weren’t trusting them, so 
they came up with something that is 
not actually made by them, but by 
the participants of the project. That 

Proiectele	Erasmus+	devin	din	ce	
în	ce	mai	populare	pe	zi	ce	trece	–	
acesta	este	un	fapt.	Ei	bine,	reali-
tatea	arată	bine	şi	ne	place,	însă	
adevărul	este	că	trebuie	să	verifi-
căm	unele	fapte.	Fie	numai	pentru	
plăcerea	de	a	verifica,	ori	pentru	a	
învăţa	ceva	sau	numai	pentru	a	ne	
distra,	este	ceea	ce	facem.	Aşa-
dar,	pentru	a	verifica	acest	lucru	
pe	cont	propriu,	ne-am	îmbarcat	
într-o	călătorie	către	minunata	
zonă	montană	a	oraşului	Zakopa-
ne,	din	Polonia,	pe	durata	zilelor	
călduroase	de	vară	ale	lui	iulie	
2016.	A	fost,	înainte	să	cunoaştem	
orice	altceva,	o	şansă	să	atentuăm	
senzaţia	de	căldură	şi	umezeală	
din	ţările	şi	oraşele	noastre	natale.	
Şi	a	funcţionat,	într-adevăr!	Dar,	
hei,	crezi	sau	nu,	să	ne	bucurăm	
de	vreme	a	fost	ultimul	lucru	de	pe	
lista	noastră	(de	asemenea,	ca	să	
se	ştie,	a	plouat	puţin),	deoarece	
activităţile	prin	care	am	trecut	şi	
oamenii	pe	care	i-am	cunoscut	
ne-au	captat	atenţia	pentru	10	zile	
întregi	şi	ne-au	provocat,	ne-au	
extins	cunoştinţele	şi	perspectivele,	
de	asemenea,	pentru	a	ne	motiva	
să	scriem	acest	reportaj.

Un loc, 6 ţări (Polonia, Slovacia, Cro-
aţia, Italia, România şi Spania), 10 
zile, 36 de oameni. Munţii Tatra din 
Polonia sunt un loc minunat de vizi-
tat (fapt verificat şi confirmat de mi-
lioane de oameni!), dar, în acelaşi 
timp, reprezintă o locaţie perfectă 
pentru astfel de proiecte bazate pe 
muncă în echipă, ajutor reciproc şi 
înţelegere reciprocă, în timp ce, în 
acelaşi timp, trebuie să îţi părăseşti 
zona de confort. Trăieşti în aceeaşi 
pensiune pe durata întregului pro-
iect, împreună cu toţi participanţii, 
mâncaţi împreună, folosiţi limbi 
străine în orice fel de situaţie şi eşti 
într-o poziţie în care acţionezi, creşti 
şi te maturizezi. Participanţii sunt 
de obicei tineri şi ambiţioşi şi au un 
singur ţel: de a ÎNVĂŢA! Şi învăţatul 
este una dintre fundaţiile programu-
lui Erasmus+, deci putem spune că 
avem o combinaţie destul de bună 
în această situaţie.

Dar să intrăm în detalii, nu? Hotelul 
nostru (numit Willa Jozef), este lo-
calizat în munţii Tatra, pe care deja 
i-am menţionat, în oraşul Zakopane. 
Un loc într-adevăr plăcut, cu came-
re curate (echipate şi cu televizor!), 
camere având între 2 şi 4 paturi. 

Imediat după sosire am experimen-
tat pe pielea noastră de începători 
atingerea Erasmus+, fiind însărcinaţi 
să împărţim camera cu o persoană 
pe care abia am cunoscut-o, o 
persoană dintr-o ţară străină. Prin 
aceasta, suntem siguri, zonele de 
confort ale participanţilor au fost 
depățite. Ulterior, după ce ne-am 
găsit şi însuşit camerele, proiectul 
a putut începe. „Locul nostru de 
muncă” era situat la câţiva metri de 
hotel, într-o cabană mică de munte 
tipic poloneză, de care, recunoaş-
tem, ne va fi dor. A fost un loc unde, 
înainte de orice altceva, multă 
muncă a fost depusă; am trecut 
prin numeroase workshopuri, am 
luat parte în nenumărate activităţi, 
am avut câteva (activităţi) ener-
gizante de neuitat (şi, când a fost 
nevoie, pedepse), am învăţat multe 
în moduri noi de a ne exprima şi a 
lua atitudine pentru noi înşine şi, de 
asemenea, am avut oportunitatea 
de a cunoaşte oameni noi cu per-
spective, istorii şi cunoştinţe diferite. 

Cum	s-a	născut	proiectul 

Pentru a afla cum a fost creat acest 
proiect, i-am întrebat pe „creierii” 
asociaţiei care ne-a adus aici, Mar-
cin şi Ola, de la Centrul European 
de Iniţiative pentru Tineri. Potrivit lor, 
plănuirea acestui proiect a repre-
zentat un proces foarte lung. Marcin 
a scris primele idei în august 2015 şi 
apoi, de fiecare dată când ceva 
nou le venea în minte, îl puneau pe 
hârtie. Termenul limită a fost februa-
rie 2015, dar de fapt totul a început 
în timpul unuia dintre proiectele 
lor, când un participant din Italia 
vorbea, de asemenea, poloneză. 
El le-a dat ideea să facă poate un 
proiect cu limbi străine pentru a lăsa 
şi alţi oameni să le înveţe. Ulterior, 
ei au adăugat jurnalismul pentru a 
face această idee mai interesan-
tă. Scopul lor era să promoveze 
educaţia non-formală şi posibilităţile 
Eramus+. 

Marcin ne-a povestit despre pro-
blemele educaţiei non-formale 
şi de ce au decis să demareze 
acest proiect: „Postam despre asta 
peste tot şi vorbeam cu comitetele 
studenţeşti din universităţi pentru a-i 
informa pe studenţi despre posibi-
lităţi, dar câţiva oameni erau încă 
surprinşi că acestea există”. Potrivit 
Olei, oamenii nu aveau încredere în 
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way, people believed in this project 
more, because the story was not 
being told by the organizers, but 
by the participants themselves, by 
those who were part of a team with 
one great result. 

That result is a final brochure, which 
gathers the work of the participants 
from all 6 countries. Shaped in ver-
sions translated in all six languages, 
in order to promote it in every 
participant country, the brochure 
has the aim to clarify what was the 
project about, what non-formal 
education is, how to use non-formal 
education and what kind of possi-
bilities exist through it. 

Biggest	challenges

When gathering 36 different people 
from 6 countries for only 10 days, 
problems can appear. But MaLaJo 
was an exception, according to the 
organizers. The most important chal-
lenge for them was the integration 
of the participants, but the partici-
pants solved that themselves. After 
only two days of the project, they 
were integrated and were working 
together, being involved, even with-
out the implication of Marcin and 
Ola, nobody was feeling bad in the 
company of another and they were 
a real team, not only a group. “We 
had the impression that they knew 
each other before, even though be-
fore they only had contact through 
Facebook”, Marcin told us. 

What	did	the	participants	think

We asked some participants what 
did they think about this project. 

Dajan, one of the participants, 
said that for him the experience of 
Erasmus+ has been really satisfac-
tory and he liked it because he 
could learn more about non-formal 
education, he had had the op-
portunity to know more about new 
languages or improve them in a “no 
stress” way, but also find out about 
new cultures and countries. Alex-
andra told us that the project is so 
well organized but she would have 
liked to have more free time and 
longer breaks. Blanka said that she 
would obviously like to do another 
Erasmus+ and other participants are 
preparing other Erasmus+ projects 
right now. “This was the best experi-
ence in my life. I learned a lot from 
this, I learned that I can do much 
more, I can be who I want to be”, 
Serena told us.  Claudia, a law stu-
dent, said she learned a lot about 
journalism, she got to know people 
from other countries and made new 
friends. For Paula, all activities were 
really well prepared. “I really like this 
environment and my expectations 
have been met”, she told us.

Results	

According to Ola, the biggest result 
was that everybody worked and 
they were happy to do it. “I was 
impressed that nobody gave up, 

nobody said that they are not go-
ing to do something, because they 
are not able or because they don’t 
want to do it, everybody worked as 
a big team. For us it is the best result, 
because people are growing and 
developing. 

The goals were the exchange of 
languages, ideas, knowing cultures, 
building a team and, as organizers 
said, some of them were already 
reached and some are on the best 
road. According to Marcin and Ola, 
the biggest goal that they reached 
is that they showed people that 
they can do anything they want, 
that they should believed in them-
selves more. That wasn’t the official 
goal, but it´s much more satisfying. 

All in all, MaLaJo´s most important 
result are the learning outcomes. 
It´s about what people gain for 
themselves: changing their attitude, 
being more open, being more able 
to do something and getting experi-
ence.
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ei, aşa că au venit cu ceva care nu 
este de fapt făcut de ei, ci de către 
participanţii din proiect. Astfel, oa-
menii credeau în acest proiect mai 
mult, deoarece povestea nu era 
spusă de organizatori, ci chiar de 
participanţii, de cei care erau parte 
dintr-o echipă cu un rezultat măreţ.

Acest rezultat este o broşură finală, 
care adună munca participanţilor 
din toate cele 6 ţări. Modelată în 
versiuni, traduse în toate cele şase 
limbi, pentru a promova materialul 
în fiecare ţară participantă, broşura 
are scopul de a clarifica despre ce 
era vorba în proiect, ce este edu-
caţia non-formală, cum să folosim 
educaţia non-formală şi ce tip de 
posibilităţi există prin intermediul ei.

Cele	mai	mari	provocări

Când aduni 36 de oameni diferiţi 
din 6 ţări pentru 10 zile, probleme 
pot apărea. Dar MaLaJo a fost o 
excepţie, potrivit organizatorilor. 
Cea mai importantă provocare 
pentru ei a fost integrarea partici-
panţilor, dar participanţii au rezolvat 
asta pe cont propriu. După numai 
două zile de proiect, erau integraţi 
şi munceau împreună, fiind impli-
caţi, chiar şi fără ajutorul lui Marcin 
şi Ola, nimeni nu se simţea rău în 
compania altcuiva şi erau o adevă-
rată echipă, nu doar un grup. „Am 
avut impresia că se cunosc între ei 
dinainte, chiar dacă nu mai avuse-
seră contact decât prin intermediul 
Facebook”, ne-a spus Marcin.

Ce	cred	participanţii

I-am întrebat pe participanţi ce 
cred despre acest proiect.

Dajan ne-a spus că, pentru el, expe-
rienţa Erasmus+ a fost într-adevăr 
satisfăcătoare şi a putut învăţa mai 
multe despre educaţie non-formală, 
a avut oportunitatea să afle mai 
multe despre noi limbi străine şi să le 
îmbunătăţească într-un mod „ne-
stresant”, dar şi să afle, de aseme-
nea, despre culturi noi şi despre ţări. 

Alexandra ne-a spus că proiectul 
este bine organizat, dar i-ar fi plăcut 
să aibă mai mult timp liber şi pauze 
mai lungi. 

Blanca ne-a spus că ar participa cu 
siguranţă într-un nou program Eras-
mus+, iar alţi participanţi pregătesc 
deja proiecte Erasmus+. 

„Aceasta a fost cea mai bună 
experienţă din viaţa mea”, ne-a 
povestit Serena. Claudia, studen-
tă la drept, ne-a mărturisit că a 
învăţat despre jurnalism, a cunoscut 
oameni din alte ţări şi, şi-a făcut noi 
prieteni. 

Pentru Paula, toate activităţile au fost 
bine pregătite. „Îmi place foarte mult 
acest mediu şi aşteptările mele au 
fost îndeplinite”, ne-a spus ea.

Rezultate

Potrivit Olei, cel mai mare rezultat 
a fost că toată lumea a muncit 
şi toţi erau fericiţi să o facă. „Am 

fost impresionată că nimeni nu a 
renunţat, nimeni nu a spus că nu au 
de gând să facă ceva pentru că 
nu sunt capabili sau pentru că nu 
vor, toată lumea a muncit precum 
o mare echipă. Pentru noi este cel 
mai important rezultat pentru că 
oamenii cresc şi se dezvoltă. 

Ţelurile au fost schimbul de limbi 
străine, de idei, cunoaşterea cul-
turilor, construirea unei echipe şi, 
precum organizatorii ne-au spus, cel 
mai important ţel pe care l-au atins 
este acela de a le arăta oamenilor 
că fiecare poate face orice do-
reşte, că fiecare trebuie să creadă 
în sine însuşi mai mult. Acesta nu a 
fost scopul iniţial, dar este mult mai 
satisfăcător. 

În concluzie, cel mai important 
rezultat al MaLaJo este învăţarea. 
Este ceea ce oamenii câştigă pen-
tru sine însuşi: îşi schimbă atitudinea, 
sunt mai deschişi, sunt mai capabili 
să facă ceva şi câştigă experienţă.
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Different	perspectives	 
of	Non-formal	education

Perspective	diferite	asupra	
educaţiei	non-formale

Education needs a change. Non-
formal way is the solution. It is not for 
everyone, because it can be both 
- fun and challenge. It is based on 
good will and voluntary, so nobody 
is forced to be active in participa-
tion. There is no limit on what you 
can do: everything is up to you.

There are a lot of meanings and 
definitions of non-formal education. 
The best way to describe it is to pic-
ture a family portrait. Each family is 
proud of their portrait. They  live to-
gether everyday, exchange ideas, 
share experience. With that they 
always end up learning something 
new. This is a best way to grow up 
together. And growing up together 
is what non-formal education is all 
about.

Imagination, creativity, respect, 
tolerance, freedom of expression 
and thinking out of the box are all 
ingredients of this marble cake. 
Cake which gives us new friends, 
new skills or a lot of useful and 
amazing experience. This may hap-
pen within Erasmus+ projects which 
are focused mainly on intercultural 
exchange, learning new languages 
and foreign cultures. This type of 
project attracts great number of 
the Youth and the number is getting 
increasingly bigger. 

For someone who has never partici-
pated in this kind of projects, the first 
touch can be a shock. However, a 
positive one. Being in an intercul-
tural environment for a certain time 
is not a daily routine, but everyone 
can be involved in outstanding 
and unforgettable experience. On 
this type of projects, you choose to 
live, to spend time and have fun 
together with people from different 
cultures, who often become friends 
for life. To start this kind of experi-
ence, someone has to have will to 
challenge himself. And challenging 
yourself everyday is the best way 
to improve your skills and attitudes. 
New people need the experience 
and help from someone who has 
experienced this alternative kind of 
education and fortunately there are 
always these types of persons.

First project is always a big chal-
lenge, but as time goes on, we 
extend our comfort zone and it 
is getting easier. Paradoxically, 
throughout the year, when you feel 
stress in your daily life, you miss so 
much this kind of lifestyle. You even 
can get an addiction to Erasmus+. 
This type of project is a good prepa-
ration to live and study abroad 
for a semester or even more.  In 
addition, this way of living in inter-
cultural environment is a proper 
way to learn how to co-operate, be 
flexible and responsible in the long 
run when, hopefully, we will work in 
international group of people. Team 
working is essentially required in this 
increasingly globalizing world. 

To sum up, every knowledge is useful, 
but not every way of gaining is effec-
tive. The same story is with a non-for-
mal education. It can be used in vari-
ous situations, but it still not proper for 
everyone. It demands going out of 
comfort zone, but if somebody does 
it, he can enrich his personality and 
background. That’s why we strongly 
recommend this unique opportunity 
to fully experience multicultural world 
to everybody who has ever wanted 
to work on himself and improve his 
assertiveness.

Educaţia are nevoie de o schim-
bare. Non-formalul este o soluţie. 
Poate fi în egală măsură, distractiv 
şi provocator – deci nu este pentru 
oricine. Se bazează pe bună-
credinţă şi voluntariat, aşa încât 
nimeni nu poate fi obligat să par-
ticipe. Nu există limitări în ceea ce 
poţi face: totul depinde de tine.

Sunt multe înţelesuri şi definiţii 
pentru educaţia non-formală. Cea 
mai bună cale de a descrie ceea 
ce înseamnă aceasta formă de 
educaţie este să ne imaginăm un 
portret de familie. Fiecare familie 
este mândră de el. Trăiesc împre-
ună în fiecare zi, schimbă idei şi 
împărtăşesc experienţe. Prin acest 
lucru învaţă de fiecare dată ceva 
nou. Este cea mai bună modalitate 
de a creşte împreună. Şi despre 
asta este vorbă în educaţia non-
formală!

Imaginaţie, creativitate, respect, 
toleranţă, libertatea de exprima-
re şi gândirea în afara cutiei sunt 
parte dintre ingredientele acestui 
tort de marmură. Prăjitura care ne 
oferă prieteni şi abilităţi noi pentru 
a le folosi, precum şi experienţe 
extraordinare. Acest lucru se poate 
întâmplă în proiectele Erasmus+ 
care se concentrează în principal 
pe schimbul intercultural, învăţarea 
de noi limbi şi culturi străine. Acest 
tip de proiect atrage un număr 
mare de tineri în prezent şi numărul 
acestora este în continuă creştere.

Pentru cineva care nu a participat 
niciodată la un astfel de gen de 
proiecte, prima întâlnire poate fi un 
şoc. Oricum, va fi unul pozitiv. Fiind 
parte dintr-un mediu intercultural 
pentru o perioadă de timp nu va 
deveni în nici un caz rutină, oricine 
se poate implica în experienţe de 
neuitat şi fantastice. În tipul acesta 
de proiecte, trăieşti, petreci timp şi 
te distrezi alături de oameni din cul-
turi diferite, care de cele mai multe 
ori îţi devin prieteni pentru toată 
viaţa. Pentru a începe o astfel de 
experienţă, cineva trebuie să fie 
pregătit pentru auto-provocare. Şi, 
autoprovocarea zilnică este cea 
mai bună metodă de a îţi îmbună-
tăţi abilităţile şi atitudinea. Oamenii 

noi au nevoie de informaţii şi ajutor 
de la cineva care a experimen-
tat această metodă de educaţie 
alternativă şi, din fericire în acest 
mediu dai mereu peste astfel de 
persoane. 

Primul proiect este întodeauna cel 
mai provocator, dar timpul zboa-
ră, ne extindem graniţele zonei 
de confort şi devine un pic mai 
uşor. Paradoxal, pe parcursul unui 
an, atunci când simţi stresul vieţii 
cotidiene, vei simţi lipsa acestui stil 
de învăţare. Poţi chiar să capeţi 
o dependenţă pentru Erasmus+. 
Acest tip de proiect te pregăteşte 
pentru a locui şi studia în străină-
tate pentru un semestru sau poate 
mai mult. Pe lângă aceasta, a trăi 
într-un mediu multicultural este cea 
mai potrivită metodă de a învăţa 
despre cooperare, a fi flexibil şi 
responsabil pe termen lung când, 
să sperăm, vom începe să lucrăm 
ca un grup internaţional. Lucrul 
în echipă este o cerinţă esenţială 
în această lume globalizată care 
creşte în continuu.

În concluzie, orice cunoştinţă este 
folositoare, dar nu orice modalitate 
este efectivă în a o obţine. Acelaşi 
lucru se poate spune şi despre edu-
caţia non-formală. Poate fi folosi-
toare în diverse situaţii, dar nu este 
potrivită pentru oricine. E nevoie să 
părăseşti zona de confort, şi dacă 
cineva o face, îţi poate îmbună-
tăţi personalitatea şi experienţa. 
Acesta este motivul pentru care 
recomandăm cu tărie aceasta 
oportunitate unică de a experie-
menta din plin lumea multiculturală 
pentru oricine şi-a dorit să lucreze 
la un mai bun sine şi să îţi îmbună-
tăţească asertivitatea.
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Igor Pekija
Jesús Carlos Hernando Pérez

Milan Cák

Bartłomiej Zając
Nicolò Beda Zantomio

Igor Pekija
Jesús Carlos Hernando Pérez

Milan Cák



30 31

ENG ROU

MaLaJo - POLAND Zakopane 2016 MaLaJo - POLAND Zakopane 2016

Dobro,	
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How to bring six different countries 
together? An Erasmus+ project can 
make this possible. Thirty six par-
ticipants, six from Poland, Croatia, 
Italy, Spain, Romania and the Slovak 
Republic each, have met in Zako-
pane to learn about languages and 
journalism in a non-formal way. In 
this project you can improve your 
creativity and skills. Non-formal 
education is a personal experience, 
in which you learn to be responsible 
for you own learning process and 
resource management. As Clau-
dia from Romania puts it: You can 
acquire knowledge in a non-stressful 
environment, not worrying if you will 
be judged; the process of learning 
comes naturally and in an interac-
tive way, so it’s easier to remember 
and apply knowledge.

The project was started by Marcin 
Księżopolski and Aleksandra “Ola” 
Kruszewska, who were inspired by 
how fast an Italian can learn Polish. 
After spending only one week with a 
foreign exchange student from Italy 
who had never had experience with 
Polish and watching him acquire 
near fluency, Marcin decided to 
give others the opportunity to share 
and learn his language and culture 
in a similar way. “Initially, the proj-
ect was all about languages, but 
after getting some input from Ola, 
we decided to add journalism to 
the mix,” says Marcin. Even though 
Marcin normally does this kind of 
project himself, this time it was not 
just a one man journey. Ola and 
Marcin worked together on logistics 
and schedule, but also integrated 

their own individual ideas into one 
common final draft, with Marcin con-
centrating on the language related 
activities, and Ola on journalism. 
Even though there were initially dif-
ficulties, caused by an unpredicted 
change from the two originally 
planned projects, Marcin and Ola 
managed to integrate it into a single 
ten day adventure. The stress of the 
preparations did not promise a good 
outcome, but as Ola says: “It’s all 
about the people you meet. Every-
one is so optimistic, involved, without 
everyone it does not work. Even 
though the outcome isn’t always as 
you expect it to be, it’s amazing! A 
perfect experience!” The success of 
the project can in part be attributed 
to the fact that participants took an 
active role even before the project 
began, being responsible for organiz-
ing workshops, cultural evening and 
even their own MaLaJo dictionary. 
However, the pre-project experience 
was not just a motivating precur-
sor to the exchange. Many of them 
had reservations before coming. As 
Serena sums it up: “Honestly, I was 
a bit scared of leaving my country. 
I didn’t know what could happen 
during the project, but I learned that 
I can really do what I want to do and 
this helped me a lot to break my bar-
riers and conquer my fears.”

The activities offered a chance for 
everyone to take an active part. As 
no two were similar, many par-
ticipants had trouble deciding on a 
favorite. When we asked Ján from 
Slovakia about his favorite activity, 
his answer was simply: “Oh, boy! The 
one with the balloons. Really funny 
and afterwards we had a discussion 
and I really learned a lot.” For Karla 
from Croatia and Juan from Spain, 
the Trust Bridge activity empow-
ered them the most, as it offered 
an opportunity to literally rely on 
each other’s abilities and strengths. 
Serena from Italy and Blanka from 
Poland really enjoyed the speaker 
competition, in which they had an 
opportunity to experience not only 
the wonderful sound of different 
languages, but also their tongue 
acrobatics. Even though some of the 
participants had never encountered 
journalism related topics before, 
the experience taught them how to 
cooperate, and it even changed 
some future plans. For example, the 
project inspired Serena to consider 
giving a chance to journalism in her 
studies, as a personal result of her 
experience.

Hearing all this, you might ask 
yourself: How is this learning? What 
purpose does it serve? As we talked 

with the participants, all of them 
described the days spent in Zako-
pane as a special and educational 
experience that made them gain 
a different perspective and new 
knowledge. People from all over the 
Europe who normally would never 
meet, forming friendships and close 
ties through sharing experience. 
About the newly formed relation-
ships, Serena tells us: “I love my 
feelings, my memories I have made 
here, they will certainly stay with me 
much longer than these few days.”

Regardless of the fact that the 
actual project is finished, partici-
pants still planned to play a little part 
in each other’s lives, despite the 
distance. As Marcin says: “All of the 
teams were really working and co-
operating. Everyone’s involvement 
was really good. I can’t say anything 
bad about the project. If I could stay 
young forever, I would just do this to 
participate in that kind of projects.” 
Whether it was dobro, bun, dobrze, 
dobre, bien or bene, it was definitely 
a good experience.

Cum să aduci împreună şase ţări 
diferite? O posibilitate este un proiect 
Erasmus+. Treizeci şi şase participanţi, 
câte şase tineri din Polonia, Croaţia, 
Italia, Spania, România şi Slovacia 
s-au întâlnit în Zakopane pentru a 
învăţa despre jurnalism şi limbi străine 
într-o manieră non-formală. Educaţia 
non-formală este o experienţă perso-
nală în care tu eşti singurul responsa-
bil de învăţarea ta.  Aşa cum menţio-
nează şi Claudia, din România: „Poţi 
acumula cunoştinţe într-un mediu 
de-stresant, fără să te îngrijorezi că 
vei fi judecat;  procesul învăţării vine 
naural, într-un mod interactiv, aşa că 
e mai uşor să îţi aminteşti şi să aplici 
cunoştinţele dobândite.”

Proiectul a fost iniţiat de Marcin 
Księżopolski şi Aleksandra „Ola” 
Kruszewska, inspiraţi de rapiditatea 
cu care un italian a reuşit să înveţe 
limba poloneză. După ce au petre-
cut împreună cu un student italian 
o săptămână din timpul lor, italianul 
neştiind mai nimic despre limba 
poloneză şi văzând cât de repede 
vorbeşte aproape fluent, Marcin a 
decis să ofere şi altora posibilitatea 
de a învăţa şi împărtăşi cultura şi 
limba poloneză. „Iniţial proiectul era 
doar despre limbi străine, dar după 
ce am primit idei de la Ola am decis 
să adăugăm în această poveste şi 
partea despre jurnalism,” spune Mar-
cin. Chiar dacă de obicei el lucrea-
ză singur la astfel de proiecte, de 
această dată nu a fost doar o aven-
tură solitară. Ola şi Marcin au lucrat 
împreună pentru partea de logistică 
şi program, dar au reuşit în acelaşi 
timp şi să integreze ideile personale 

într-un tot unitar, Marcin concetrân-
du-se mai mult pe partea de limbi 
străine în timp ce Ola pe partea de 
jurnalism. Chiar dacă iniţial au avut 
câteva dificultăţi, cauzate în mare 
de anularea unuia dintre cele două 
proiecte planificate, Marcin şi Ola au 
reuşit să integreze toate activităţile 
gândite într-o aventură continuă 
de zece zile. Stresul pregătirilor nu a 
fost un predictor foarte bun pentru 
proiect şi aşa cum zice şi Ola: „E totul 
despre oamenii pe care îi întâlneşti. 
Toată lumea e optimistă, implicată. 
Chiar dacă rezultatul diferă câte-
odată de planificare iniţială, tot e 
uimitor! E o experienţă perfectă!” 
Succesul proiectului poate fi parţial 
atribuit faptului că toată lumea a 
fost activ implicată, participanţii fiind 
responsabili de organizarea unui 
atelier de lucru, o seară culturală 
şi chiar de propriul dicţionar MaLa-
Jo. Cu toate acestea, experienţa 
predecesoare proiectului nu a fost 
un doar un precursor motivaţional 
pentru proiect. Mulţi participanţi au 
avut dubii înainte să vină. Aşa cum 
sumarizeză Serena: „Sincer, am fost 
un pic speriată plecând din ţară. 
Nu am ştiut ce s-ar putea întâmpla 
în timpul proiectului, dar am învăţat 
că pot într-adevăr să fac ceea ce 
îmi propun, iar acest lucru m-a ajutat 
mult să îmi cuceresc friciile şi să re-
nunţ la unele bariere.”

Activităţile au oferit şansa ca toţi să 
participe activ în proiect. Cum nici 
una dintre activităţi nu a fost similară 
cu cealaltă, mulţi participanţi au 
avut dificultăţi să se decidă asupra 
unei activităţi preferate. Când l-am 
întrebat pe Ján din Slovacia despre 
activitatea lui preferată, răspunsul lui 
a fost simplu: „Oh frate! Cea cu ba-
loanele. A fost chiar amuzant şi am 
învăţat foarte mult de acolo.” Pentru 
Karla din Croaţia, şi Juan din Spania 
„Podul Încrederii” le-a oferit cea mai 
multă încredere, dându-le o opor-
tunitate de a se baza literalmente în 
abilităţile şi punctele tari ale altora. 
Serena din Italia, şi Blanka din Polo-
nia au fost încântate de “Competiţia 
vorbitorilor”, activitate în care au 
avut oportunitatea de a experien-
ţia nu doar minunatele sunete ale 
diferitelor limbi străine, dar în acelaşi 
timp şi acrobaţiile lingvistice al limbii. 
Chiar dacă unii participanţi nu s-au 
mai întâlnit cu subiectul jurnalismu-
lui înainte, experienţa proiectului 
i-a învăţat cum să coopereze şi a 
schimbat chiar şi planuri de viitor. De 
exemplu, proiectul a inspirat-o pe 
Serena să considere serios aplicarea 
pentu studii jurnalistice ca rezultat 
al experienţei personale în cadrul 
proiectului.

Citind toate acestea te-ai putea 
întreba: Cum e asta învăţare? Care 
e scopul tuturor acestor lucruri? 
Vorbind cu participanţii, ne-am 
dat seama că toţi au descris zilele 
petrecute în Zakopane ca fiind o 
experienţă specială şi educaţională 
care i-a motivat să dobândească 
noi perspective şi cunoştinţe. Oa-
meni de peste tot din Europa care 
probabil nu s-ar fi întâlnit vreodată, 
au format prietenii şi legături puterni-
ce. Despre aceste noi relaţii formate, 
Serena ne spune:„Iubesc modul 
în care mă simt, amintirile pe care 
mi le-am făcut aici… cu siguranţă 
ele vor sta cu mine mai mult decât 
aceste câteva zile.”

Chiar dacă proiectul propriu-zis s-a 
terminat, participanţii încă plănuiesc 
să mai joace fiecare câte un mic rol 
din viaţa celuilalt, în ciuda distanţei.  
Cum spune şi Marcin: „Toate echi-
pele au fost muncitoare. Implicarea 
tutuor a fost foarte bună. Dacă aş 
putea fi tânăr pentru totdeauna, aş 
fi doar pentru asta!”  Fie că a fost 
bine, dobro, dobrze, dobre, bienor 
sau bene, a fost cu siguranţă o ex-
perienţă pe cinste!

Samuel Bud
Laura Rueda DIez

Claudia Mantini
Dajan Plačković

Alexandra Prítková
Štefan Štec

Samuel Bud
Laura Rueda DIez

Claudia Mantini
Dajan Plačković

Alexandra Prítková
Štefan Štec



ENG

MaLaJo,  
I’m In Love
/MaJaLo	workshop	song,	  
written	by	participants	of	exchange/

I don’t care I didn’t know you
Now we’re friends and I really like to
Learn new things with all of you
It’s MaLaJo, I’m in love

Monday it’s potatoes day
Tuesday, Wednesday all the same
Thursday we had funny games
It’s MaLaJo, I’m in love.

Marcin wait!
Someone always comes too late
But in the end everything is great

Interviews, cultural nights
Reportages and balloon’s fights
Articles and videos
It’s MaLaJo, I’m in love

Come on now and you will see
What non formal education means
Everything depends on you
It’s MaLaJo, I’m in love

Ola wait!
Italians are late again
Punishments are waiting them

Erasmus plus is always here
To make things more challenging
Connecting our languages
It’s MaLaJo, I’m in love

Croatia, Italy and Spain
Romania, Slovakia and Poland’s there
Zakopane, I don’t care
It’s MaLaJo, I’m in love

www.ecim.pl  - www.facebook.com/associationECIM/

And You? 
What do You think about MaLaJo,  
Erasmus+, language learning  
and non-formal education?  
Do not hesitate and share your opinion 
with us on our fanpage!

www.facebook.com/associationECIM/


