„ERASMUS” PENTRU O ZI, „ERASMUS” PENTRU TOTDEAUNA

Ce înseamnă programul Erasmus pentru studenții europeni? Pentru o studentă din Franța, este
o amintire prețioasă: experiența Erasmus a depășit așteptările. Un student portughez scrie pe
blogul său că anul Erasmus a reprezentat „anul tuturor experiențelor”.
Peste 90 % din universitățile europene rezervă anual un număr de locuri pentru „studenții
Erasmus”. Cifrele sunt grăitoare. Atât universitățile, cât și studenții consideră că Erasmus este
o experiență pozitivă de dezvoltare personală.
De la crearea sa, în 1987, peste două milioane de tineri au beneficiat de acest program.
Studenții au astfel posibilitatea de a urma cursuri la o universitate din străinătate pentru
perioade cuprinse între trei luni și un an. Studenții Erasmus învață să se descurce într-un oraș
nou, într-o universitate nouă. Studiază într-o limbă pe care, uneori, nu o stăpânesc foarte bine.
Au colegi de multe naționalități și învață de la fiecare câte ceva. Pe lângă excelenta experiență
academică, fiecare învață câte ceva despre viață. Cum spui „bună ziua” în suedeză, turcă,
norvegiană sau română, cum se prepară paella. Cum se spune o vorbă bună unui coleg căruia
îi este dor de casă.
Studenții Erasmus sau „erasmușii”, cum am văzut că își spun cu umor studenții români, sunt o
comunitate unită. Mulți spun că și-au găsit o a doua familie în locul unde au petrecut stagiul
Erasmus sau că și-au făcut prieteni pe viață. Studenții din anii trecuți dau cu plăcere informații
celor care doresc să plece într-un stagiu. În plus, datorită internetului, distanța fizică parcă
dispare. Comunicarea este mai ușoară și mai plăcută. Pe site-uri web oficiale, grupuri
Facebook, forumuri și bloguri, informația despre Erasmus circulă fără probleme.
Pe lângă experiența de viață de neuitat, „Erasmus” pare să fie și un cuvânt magic în
curriculum vitae. Studiile arată că studenții care au participat la acest program își găsesc mai
ușor un loc de muncă. Firmele apreciază experiența de studii în străinătate. Se consideră că
tinerii care au studiat în străinătate comunică mai ușor, sunt deschiși către colaborare și
înțeleg alte culturi și obiceiuri.
Dacă citești impresii ale studenților din anii trecuți, mulți dintre ei spun că după experiența
Erasmus s-au întors acasă simțindu-se studenți europeni și internaționali.
Un mesaj pentru cei încă nehotărâți? „În Erasmus, te simți ca acasă!”

