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Mă numesc Marua MASSRI și sunt studentă anul II la Universitatea Ecologică din București, Facultatea de Educație Fizică și Sport, 
specializarea Kinetoterapie și Motricitate Specială.
În vara anului 2016 prin programul Erasmus+ am făcut un stagiu de practică la o clinică de referință pentru recuperare neuro-funcțională 
din centrul Franței. Alături de colegul și prietenul meu, Tudor FICA, student anul II la Educaţie Fizică şi Sport, am fost stagiari în cadrul 
secțiilor de terapie sportivă și kinetoterapie.
Dorința noastră permanentă de cunoaștere și învățare și oportunitatea pe care ne-a oferit-o Universitatea Ecologică din București, ne-au 
ajutat să acumulăm noi informații profesionale și culturale și ne-au dat șansa de a ne îmbunătăți cunoștințele teoretice și practice deja 
dobândite.
Această posibilitate corespunde pasiunilor noastre și obiectivelor profesionale viitoare în domeniul Recuperării Fizice și Sportive.
Încă din primul an de studii am realizat importanța pe care o are în formarea noastră profesională o experiență într-o țară a Comunității 
Europene dar și șansa de a descoperi diferențele și asemănările culturilor română și franceză, odată cu tehnologia modernă în domeniul 
recuperării medico-sportive.
Maturizarea profesională și încrederea câștigată în această perioadă, a fost îmbogățită cu  foarte mulți noi prieteni și colegi de diferite 
naționalități (portughezi, polonezi, brazilieni, algerieni) ce aveau aceeaşi profesie ca noi și care au descoperit România prin prisma 
povestirilor noastre, iar noi le-am descoperit țările și cultulura prin prisma lor.
Erasmus+ reprezintă alături de extraordinarele cunostinte teoretice și practice, descoperirea esenței dezvoltării ca individ: crearea unei 
mari familii profesionale la nivel mondial. Această familie este formată din profesorii și cadrele de specialitate din țările natale, colegii 
și prietenii de aici, la care se alătură profesorii, cadrele și colegii cunoscuți în experiența Erasmus care, la rândul lor au ramificații 
profesionale în toata lumea...
Astfel se interacționează cu o forță uriașă la nivel profesional cât și inter-uman de-a lungul tuturor zonelor geografice ale lumii, având 
ca numitor comun pasiunea pentru studiu într-un anumit domeniu, fără să se țină cont de deosebiririle de rasă, cultură, religie, sex.
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