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O experiență de genul acesta este o experienta unică datorită formatului în care se prezintă… departe de casă, pe picioarele tale, fără 
niciun sprijin de la prietenii care de obicei săreau să te ajute acasă…practic te arunci cu capul înainte fără să cunoști nimic din ce se 
află în fața ta. Și așa ajungi să vezi că te poți susține singur în anumite momente în care nu știai că o poți face, că și acolo, departe de 
casă, există prieteni, oameni deosebiți care te pot ajuta și susține când ai nevoie, începi să capeți ÎNCREDERE în oameni și dacă mai 
era cazul, în tine. 
Tot ce am experimentat aici a fost diferit... modul de predare al profesorilor, sistemul de învățământ, relațiile inter-umane, tinerii din 
toate țările Europei, chiar și din Africa, India și alte continente... dar când ne amestecam într-o petrecere în vreun club diferențele rasiale 
dispăreau complet. 
Lecțiile pe care le înveți într-o astfel de mobilitate sunt multe și complexe, scot la suprafața personalității toate micile egoisme și defecte, 
cei din jur te reflectă, daca eşti băiat deștept, faci și o schimbare.
Cine crede că Erasmus are legatură exclusiv cu școala, se înșeală. Are legatură cu omul din tine, cu acea parte care poate să comunice, 
să locuiască, să împărtășească experiențe de scoală, muncă, distracție, dragoste și cu alte nationalități ceea ce m-a dus la trăirea directă 
a faptului că suntem cu toții parte din aceeasi mare famile, că indiferent de credințe, culoare, rasă sau alte diferențe exterioare suntem la 
fel, iubim la fel, simțim la fel. Mai pregnant ca în această mobilitate nu am simțit asta niciodată. 
Am auzit des expresia Aventura Erasmus… da, este o Aventură într-adevăr, pentru că ritmul de viață este diferit, nopți albe presărate cu 
tot felul de experiențe fericite, este ca o vacanță alături de multi tineri dornici de distracție, călătorii în țările vecine, dormit la grămadă, 
mâncat pe unde apuci, cluburi până când închizi ușa dimineața cu DJ-ul și tot asa...
Și ce să crezi, mai faci și școală și într-un format diferit de ce ai făcut până acum, cel puțin eu. Profesorii au alt stil de a preda, te 
motivează, îți dau proiecte să cauți tu să le faci, să le înțelegi, e o plăcere comparativ cu modelul “eu vorbesc, tu redai ca un papagal la 
examinare.”
Deci, personal recomand tuturor și nu vă gândiți la vârstă, personal am aproape 40 de ani și tot pe val a fost Erasmusul.




