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Am să fac uz de “maşina timpului” ca să mă întorc chiar și pentru o scurtă povestire, în vara anului 2012. Simt înca mirosul  Greciei, al 
mării și al prafului de pe drum, căci așa începe experiența mea de la sfârșitul lui iulie al anului mai sus pomenit, în cadrul  Arhipelagos 
Institute of Marine Conservation. Institutul se află pe insula Samos, una dintre insulelele situate în Marea Egee și oferă stagii care au loc 
în bazele de cercetare şi staţiile amplasate pe şapte insule.
Era prima mea experienta de acest gen, ca studentă a Universității Ecologice din București, efectuând un stagiu de plasament, cu bursa 
acordată de programul Erasmus. Mă întrebam ce caut eu acolo, care va fi aportul meu în cadrul Institutului, dat fiind faptul că eu eram 
studentă a Facultății de Psihologie.
Arhipelagos Institute oferă oportunități pentru studenți și absolvenți de a dobândi o experiență de lucru multidisciplinar în cercetarea 
și conservarea mediului. Experiența mea a început într-o zi de vară, în momentul în care am pus piciorul pe insulă și comitetul de 
primire, format din Valia Stefanoudi, ne-a urat Welcome! În următorul moment aveam să-i întâlnesc și pe ceilalți studenți care lucrau în 
bibliotecă, fiecare dintre ei la câte un proiect. Aveam să aflu că erau studenți din toată lumea, că eram cu toții 40, că veniseră ca și mine 
într-un stagiu de plasament. Am întâlnit oameni minunați, cu experiențe de viață interesante, de la care am aflat lucruri noi, alături de 
care m-am bucurat, am lucrat, ajutat la păstrarea valorilor și conservarea mediului acestei insule. Proiectul nostru a fost bine primit de 
către cei de la institut, a fost o statistică care a ajutat Primăria din Samos să cunoască fluența de turiști care au pășit în acel an pe insulă 
și nu numai. Munca studenților din institut, ca de altfel și a noastră cât am stat acolo, a fost să menținem echilibrul ecosistemului.
Am reușit să cunosc tradiții, culturi diferite, să învăț și altă limbă decât limba maternă, am vizitat insula, întalnind oameni frumoşi, calzi, 
binevoitori, cu alte cuvinte m-am simtit ca acasă.
Prima zi la institut a fost o nedumerire dar ultima a fost cu regretul că trebuia să revin acasă. Știam că voi pleca mai bogată de acolo, că 
în mod sigur nu voi uita ceea ce am învațat și nici ce plus am adus noi, echipa de studenți români care a participat la programul Erasmus.
Când m-am întors, am relatat colegilor experiența trăită de mine pe parcursul celor 3 luni, care m-a fascinat, mi-a adus un plus în viața 
mea de student și nu numai.
Aș recomanda cu siguranță oricui își dorește să trăiască o experiență unică, un stagiu de plasament prin programul Erasmus. Este pe 
departe cea mai autentică experiență, este unică!




