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Urmeaza sa citesti un scurt rezumat al celei mai frumoase perioade din viata mea. Am
sa presar (la intamplare, pentru ca asa a si inceput totul), printre randuri, si cateva
fotografii adunate in ultimul an, fotografii care acum fac acest testimonial atat de greu
de redactat. Greu de redactat pentru ca mi-au venit in minte atat de multe amintiri
frumoase si oameni speciali ce imi lipsesc atat de tare.

Vara aceasta, timp de 3 luni, am facut un al doilea stagiu de practica prin intermediul
programului ERASMUS+, program care mi-a schimbat viaţa în bine inca de anul trecut
si care o face in continuare. Experienţa mea a avut loc în Bilbao, oras situat intr-un loc
minunat numit Tara Bascilor, localizat in nordul Spaniei. Era 10/06/2018 când am ajuns
acolo, cunosteam deja orasul si oamenii speciali ce ma asteapta acolo. Sergio Romero,
mentorul din cadrul companiei la care urma sa fac practica m-a asteptat in acea
dimineata la iesirea din aeroport pentru a ma conduce pana la noua mea casa iar in
acest fel, o noua aventura a inceput.

Marturisesc ca experienta de anul acesta a depasit-o pe cea de anul trecut pentru ca a
fost, asa cum o numesc eu, mai multiculturala. Am avut 3 colegi de apartament geniali,
doi din Spania si un Italian cu care am ras, am petrecut, am gatit, am impartasit foarte
multe momente frumoase si care timp de 3 luni au fost ca o familie pentru mine. Fiecare
zi in parte a fost o aventura, desigur, nu in birou, acolo unde totul era pus la punct si
unde eu stiam exact ce am de facut si care-mi este deadline-ul. In realitate, doar acolo
stiam si imi doream sa stiu exact ce am de facut, in rest am improvizat, m-am lasat dus
de val. Iar valul acesta m-a purtat catre persoane si experiente minunate.

La locul de munca lucrurile au decurs perfect, m-am integrat foarte repede deja
cunoscandu-l pe Sergio, mentorul meu, pe parcursul primei mele mobilitati Erasmus+.
Ce-i drept, mi-au placut sarcinile atribuite, pot spune ca s-au pliat foarte bine pe
aptitudinile mele si in mod cert, tot ce am facut acolo, am facut cu placere. De la
mentenanta paginii Web si a celei de Facebook, pana la elaborarea strategiei de
marketing pentru a inchiria camerele gestionate de companie si inchirierea propriu zisa
a acestora, totul a fost o incantare pentru mine. Probabil si pentru ca pentru ca face
asta, a trebuit sa comunic in permanenta cu studentii Erasmus ce urmau sa vina in
Bilbao anul acesta, vorbindu-le despre experienta mea acolo si despre experienta
Erasmus in general, lucru pe care eu nu-l pot considera munca, pentru mine a fost o
placere.

Si asa a venit ziua de 11/09/2018, a venit momentul sa plec, sa ma despart cu lacrimi in
ochi atat de persoanele pe care le stiam de mai bine de un an de zile, cat si de oamenii
minunati pe care ii cunoscusem in ultima luna petrecuta acolo. Au fost 3 luni ce au
trecut prea repede, mai repede decat mi-as fi dorit. Fiind inconjurat in permanenta de
oameni speciali, bucurandu-ma de fiecare zi in parte, invatand lucruri noi zi de zi, mi-as
fi dorit sa pot opri timpul in loc. Daca ar exista profesia de student Erasmus, as aplica
pentru job fara sa stau pe ganduri. Dar stiu, asa ceva nu este posibil, nu exista locul de
munca perfect. Pentru mine, programele Erasmus+, iti ofera oportunitati de neratat,
pentru ca sunt experiente unice, inegalabile. Chiar si acum, dupa aproape de 11 luni de
mobilitate adunate, as pleca si maine intr-o noua experienta. Pana atunci, ma voi
inconjura de studenti Erasmus aici, in tara mea. Pentru ca deja imi lipsesti, Erasmus!
Ne vedem in curand!

P.S. Daca m-am pierdut in detalii si vrei sa te lamuresc in vreo privinta sau pur si simplu
vrei sa aflii mai multe despre ce presupune experienta Erasmus, haide afara cu mine si
prietenii mei ex-Erasmus. Ne cunoastem, radem, glumim si iti povestim (probabil
zambind excesiv) despre ce presupune viata de student Erasmus. Inca mai stai pe
ganduri? "Ivan Ionut" <ionutivn@yahoo.com>

