TESTIMONIALE
Într-o lume în care tehnologia, relațiile interumane și cele geopolitice se află într-o
continuă dezvoltare, multora dintre noi ne place să ne identificăm drept travel addicts, oameni
care sunt permanent în căutare de noi aventuri, noi locuri de vizitat și culturi unice de apreciat.
Însă această pasiune de a călători are de multe ori un preț pe care nu toți îl pot plăti. Pe cât de
metaforic sună, pe atât de non-metaforic este de fapt, căci resursele financiare fac parte dintre
principalele motive pentru care acest hobby des întâlnit nu poate fi fructificat la capacitate
maximă.
Astfel, printre categoriile de oameni care au șansa de a se bucura de o experiență
interculturală deosebită și de a avea o susținere financiară parțială, sunt studenții Programului
ERASMUS+ sau erasmuși cum ne place nouă să ne numim. Orice student a auzit de acest
program european și i-a trecut prin minte, fie și în treacăt, să își încerce la un moment dat
norocul. Cu toate acestea, implicațiile vin la pachet cu două întrebări principale De ce? și De ce
nu?, întrebări prin intermediul cărora evaluăm atât beneficiile, cât și riscurile pe care ar trebui să
ni le asumăm. De multe ori, răspunsurile descurajează și anulează intenția potențialului student
ERASMUS+ de a se înscrie în program, fapt care nu tocmai contribuie la dezvoltarea personală.
De aceea, sfatul meu este să vă gândiți bine la cât de mult vă doriți să aveți parte de această
experiență, este esențial să fiți cât mai siguri de ambițiile și scopurile voastre.
Mulți erasmuși ar spune că viața de student nu-i completă dacă nu treci și prin asta. Eu,
însă, nu voi spune acest lucru, căci viața de student este la fel de completă cu sau fără această
experiență pe care, în mod personal, o consider un bonus de care fie alegem să profităm, fie nu.
Eu am ales să profit. Așa am ajuns la Universitatea Turība din Riga, Letonia unde am avut
ocazia să testez pe pielea mea un sistem de învățământ diferit de cel din România și unde am
cunoscut oameni interesanți din toate colțurile lumii, India, Georgia, Peru, Coreea de Sud etc. Pe
lângă acestea, numeroasele muzee și atracții turistice nu lasă de dorit, interesul acordat
turismului fiind ieșit din comun. Prin urmare, peisajele din orașul Sigulda și de pe Plaja Jūrmala,
Laima Chocolate Museum, Pauls Stradiņš Museum for History of Medicine și Riga's Motor
Museum sunt doar câteva dintre locurile pe care un rezident temporar trebuie neapărat să le
viziteze, în afară de cluburile din Old Town, desigur.
Un lucru este sigur, cine decide să plece cu Programul ERASMUS+ se va maturiza
automat, fiind supus la necesitatea de a învăța să se descurce singur dacă nu a fost nevoit deja.
Însă dificultatea nu constă neapărat în a-ți găti, a-ți face curat, a te întreține sau a-ți calcula la
sânge banii și cheltuielile, ci în a te descurca într-o societate diferită de cea de acasă, în a te
adapta, efort care pentru unii ar putea fi colosal, în timp ce pentru alții nu. Din fericire, mă
număr printre cei care nu au avut parte de un șoc cultural, iar capacitatea de adaptare nu a
reprezentat un impediment în acest mediu guvernat de idei inovative și oportunități.
În cele din urmă, depinde de perspectiva fiecăruia. Dorința de noi experiențe culturale și
lecții de viață este puternică, iar argumentele contra reprezintă doar încă un motiv să accepți

provocarea. Veți întâmpina dificultăți mai mult sau mai puțin semnificative, zile bune, zile grele,
așa cum se întâmplă în viață, indiferent de țata, orașul sau satul în care de afli. Totul este să fiți
dispuși să îmbrățișați aceaste impasuri, să le transformați în oportunități de învățare și dezvoltare
pe toate planurile.
În cele din urmă, adevărul este că experiența ERASMUS poate fi descrisă ca fiind unică și
extraordinară, presărată cu lecții de viață și interacțiuni interculturale ieșite din comun, iar dacă vă
gândiți să vă încercați norocul și vă doriți cu ardoare aceste lucru, încercați! Ar fi păcat să rămâneți
cu regretabila întrebare „Cum ar fi fost dacă…?”
TALPĂU DOINA GEORGIANA

