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Mă bucur că am avut şansa să beneficiez de bursa Erasmus. Am petrecut trei luni în Grecia într-un loc extraordinar, stimulator pentru 
ştiinţă. De ce trebuie să profiți de această bursă? Pentru că îți oferă șansa de a pleca și de a te bucura de o experiență de neuitat. Nu numai 
că vei avea parte de amintiri inedite, ci te vei întoarce un om schimbat. Pentru mine, această experiență s-ar putea numi Vise într-o lume 
de culise.
Am aflat de această bursă de la doamna profesoară de limba engleză. Dânsa mi-a povestit cu atâta plăcere despre lucrurile pe care le-a 
auzit de la alți studenți, precum și de la responsabilii acestui program. Atunci a luat naștere dorința mea de a pleca într-o țară straină iar 
la scurt timp am reușit să completez dosarul cu documentele necesare pentru această călătorie.
M-am simțit un om norocos dar totodată curajos, deoarece am îndrăznit să fac această deplasare încă din primul an de studenție. În ziua 
când am plecat, mi-am propus să fiu un student model și să învăț cât mai multe lucruri. La început eram puțin temător cu privire la acest 
tărâm necunoscut. Nu ştiam la ce să mă aștept de la Institut și conducerea acestuia. Iar în primele momente petrecute acolo, nu am fost 
foarte impresionat. Cu timpul însă, am început să descopăr adevăratul farmec al locului.
Fiind prima mea deplasare în străinătate, m-am acomodat mai greu dar am avut ambiţie și nu m-am lăsat descurajat. Cu prilejul acestei 
plecări, am descoperit că mobilitatea m-a ajutat atât pe plan profesional, prin numeroasele cunoștințe pe care le-am dobândit, cât și pe 
plan personal, datorită prieteniilor pe care le-am legat. Această experienţă m-a făcut să mă cunosc mai bine pe mine însumi și să-mi 
doresc mai mult de la viață.
În decursul acestei perioade, am cunoscut oameni excepţionali şi am aflat foarte multe lucruri noi din experienţele lor. Am aflat ce 
înseamnă cu adevărat multiculturalitatea. Am fost martor la diverse tradiţii și obiceiuri și am văzut pe propria piele cât de ospitalier este 
poporul grec. Am fost fermecat de atmosfera plăcută și de căldura sufletească cu care am fost întâmpinat.
Prima mea scufundare în Marea Mediterană m-a surprins cu totul! Nu îmi imaginam că lumea subacvatică este atât de magică. Am putut 
admira diversitatea faunei şi vegetaţiei, de care m-am îndrăgostit pe loc. Marea este, într-adevăr, un regat al lui Poseidon care te vrăjește 
de fiecare dată. 
În ceea ce privește domeniul de practică, am avut la dispoziție o săptămână pentru a-l alege. Lucru care mi s-a părut dificil, însă până 
la urmă am decis să fac parte din echipa ce se ocupa cu agricultura. Printre activități s-au numărat monitorizarea plantelor şi strângerea 
seminţelor pentru anul următor. Spre norocul meu, nu am întâmpinat probleme în acest domeniu. Dimpotrivă, am avut mai mult timp 
să descopăr insula şi localnicii.



Pe parcursul  stagiului m-am implicat şi în alte domenii, mai mult sau mai puţin. Descoperirea cameleonilor mici şi firavi mi-a dat un 
impuls de a învăţa mai multe lucruri despre aceste vieţuitoare. M-au fascinat atât de tare încât nu am ratat nicio expediție nocturnă. Iar 
peisajele marine de care m-am bucurat în ultima lună parcă îmi luaseră minţile, nu pot explica în cuvinte cât de mult m-au impresionat. 
Locul acela este un vis ce merită trăit.
Pe data de 30 septembrie mi-am luat rămas bun de la voluntari. Mă atașasem de fiecare în parte, cu fiecare am împărtășit amintiri fru-
moase. Am pornit spre casă cu dorinţa de a reveni în acest loc. Chiar dacă doar în gânduri. 
Fiţi Erasmus şi trăiţi-vă visul!


