Impresii program ERASMUS – LLP

Sunt slt. PATRAUCEAN Viorica şi am efectuat un an de
substituţie în cadrul programului european ERASMUS-LLP la
ENSEEIHT, Toulouse, în perioada septembrie 2007-iunie 2008.
Participarea în programul ERASMUS este o experienţă pe care
niciun student nu ar trebui să o rateze. Argumentele aparţin atât planului
personal, cât şi profesional. Acest stagiu de pregatire te ajută să descoperi
care este gradul tău de flexibilitate, cât de uşor te adaptezi la un nou stil
de viaţă, la un nou sistem de învăţământ. Eşti pus în situaţia de a
comunica şi de a interacţiona cu oameni noi, diferiţi din punct de vedere
cultural. Această experientă te provoacă să te descurci de unul singur,
departe de familie şi de vechii prieteni. Singura soluţie a unui student
Erasmus este să fie deschis la nou, să înveţe şi să accepte noile reguli ale
sistemului în care a intrat. Rigiditatea şi conservatorismul nu au ce să
caute în dicţionarul studentului Erasmus. Trebuie să profiti la maxim de
oportunitatea pe care o ai de a descoperi o lume nouă.
Odată ajuns în noul oraş, sfatul meu este să încerci să descoperi alţi
români. Aceştia te vor putea ajuta cu formalităţile locale, gen conturi
bancare, asigurări de sănătate, etc. E bine să descoperi compatrioţi, mai
ales dacă ai probleme de comunicare în noua limbă. Însă important este
să nu rămâi la acest nivel. Ai ales să fii student Erasmus pentru a
descoperi o nouă cultură. Fii, aşadar, sociabil cu localnicii şi încearcă să
stabileşti legături de prietenie cu ei. Încearcă să descoperi modul lor de aşi petrece timpul liber, de a interacţiona cu oamenii. În acest fel, vei putea
vedea diferenţele dintre cultura ta si cea nou întâlnită, vei putea sa-i vezi
punctele bune sau slabe. Vei învăţa să apreciezi mai bine ceea ce ai avut
şi ai lăsat în urmă.
Pe toată perioada stagiului, trebuie să profiţi de timpul liber pentru
a explora noile locuri. Vizitează tot ce ai ocazia şi adună-ţi un bagaj
serios de amintiri de suflet...acestea nu o să-ţi fie cântărite la aeroport la
întoarcere. Învaţă tot ce ţi se oferă: sporturi noi, discipline noi. Să nu te
dai înapoi de la nicio experienţă mai specială sau ciudată care îţi iese în
cale. Gândeşte-te că poate nu o să mai ai ocazia de a o repeta.
În concluzie, eşti student Erasmus pentru a te lua la întrecere cu
tine însuţi, pentru a-ţi verifica posibilităţile de adaptare şi de a trăi cu
adevărat. La sfârşit vei vedea această experienţă ca pe o provocare din
care ai ieşit învingător.

