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                                                                    Ce a însemnat acest proiect pentru tine? 

Isabella 

                                                                

Experienţa mea în România este aproape încheiată  şi 

pentru ultima dată vă relatez ce s-a mai întâmplat.    

La finalul acestei perioade pot spune cu siguranţă că 

această experienţă a meritat, fiind una intensă, bogată 

şi diferită de ceea ce mă aşteptam să fie. Îmi amintesc 

că în primele zile am stat de vorbă cu un fost voluntar şi m-am simţit încrezătoare când 

spuneam că această experienţă nu îmi va schimba viaţa: “Sunt convinsă că va fi 

interesantă şi plină de învăţăminte” am spus “dar la vârsta mea şi în comparaţie cu alte 

lucruri pe care le-am făcut, nu îmi va schimba viaţa.” Ei bine, a fost puţin arogant din 

partea mea să afirm asta şi fals, într-adevăr. Această mobilitate SEV m-a schimbat mult 

şi a transformat părţi din mine pe care le credeam de neschimbat. 

 În cazul meu, şocul cultural nu a fost atât de intens… Eu am cunoscut România, 

călătorind, vorbind cât de cât limba şi observând obiceiuri locale, astfel nu am 

experimentat o schimbare culturală semnificativă. Acest lucru s-a întâmplat pentru că 

nu am locuit într-un sat sau o zonă izolată şi nici nu am avut contact atât de mult cu 

comunitatea de minorităţi.  

 Este adevărat că am avut ocazia să descoperim o ţară minunată din punct de 

vedere al naturii şi cu o zestre post-comunistă relevantă, unde discrepanţele între cei 

bogaţi, clasa de mijloc şi partea săracă a populaţiei sunt semnificative şi uşor de 

observat până şi în Arad. Cu toate acestea, cu diferenţele şi particularităţile ei, România 

rămâne strâns corelată la cultura europeană vestică şi te poate învăţa să vezi conceptul 

de “Europa” diferit, ducând perspectiva europeană mai spre est. 

 M-am schimbat mult din punct de vedere profesional şi mi-am format idei noi 

despre ce înseamnă sistemul educaţional şi munca în folosul comunităţii. Nu este 

domeniul meu de studiu, dar lucrând cu copiii la şcoală m-a făcut să mă simt împlinită 

până în adâncul sufletului.  

 

 

 

8 luni în care ne-am distrat, 

am învăţat Portugheză, 

Engleză,    

 Spaniolă,   

 Italiană,   

 Germană 

Am dansat 

  Am colorat 

 

Am făcut lucru 

manual 

 

Am realizat campanii de 

responsabilitate socială 



                  Ce a însemnat acest proiect pentru tine? 

Ana 

Nu ştiu dacă cineva îşi mai aminteşte ultimul meu articol 
despre experienţa mea “Open Your Heart. Give Me Your 
Time”, dar acum la final, este un moment prielnic pentru de 
aducere aminte şi analiză a experienţei mele. 

Cred că în acest timp petrecut în România, am reuşit să mă 
adaptez la multe lucruri şi poate, am devenit o persoană 

mai flexibilă.  Este experienţa perfectă pentru viitorul meu şi cred în motto-ul 
“Adaptează-te, sau mori”.  

A fost o experienţă benefică, deoarece a constituit oportunitatea perfectă de a mă 
dezvolta personal în varii direcţii. Mi-am îmbunătăţit comunicarea în limba 
engleză, abilităţile sociale şi cel mai important, mi-am îmbunătăţit aptitudinile de 
profesor în contexte diferite. Sunt foarte bucuroasă că am putut lua parte la acest 
proiect. Îmi place atât de mult să pregătesc activităţi pentru copii. În cadrul 
proiectului am avut în fiecare zi întâlnire cu colegii mei pentru a pregăti activităţile 
pentru copii. Provocarea mea a constat în  a dezvolta jocuri şi activităţi de echipă 
pentru ei. 

 Primele luni au fost o perioadă de adaptare, iar acum am mai mult timp la 
dispoziţie pentru a mă cunoaşte mai bine- acest lucru se întâmpla deoarece 
persoane vin şi pleacă şi este dificil să îţi creezi crea o zonă de confort. De 
asemenea, mă simt foarte norocoasă să am o asemenea echipă. Colegii mei sunt 
diferiţi, dar toţi au diverse abilităţi şi acest lucru constituie combinaţia perfectă de 
a locui şi lucra împreună. Am învăţat multe de la ei. 

A fi în România a reprezentat oportunitatea perfectă pentru mine de a călători în 
diverse locuri. Am văzut atât de multe locuri în România şi alte ţări. Sunt foarte 
fericită că am venit aici pentru a învăţa, a cunoaşte oameni noi, a mă dezvolta şi 
vizita locuri. 

 

 

           Ce a însemnat acest proiect pentru tine? 

Jana 

Am ajuns aproape de finalul experienţei mele, într-un 
punct pe care nu mi-l puteam imagina acum opt luni. 
Cred că m-am schimbat mult în timpul petrecut în 
România şi sunt mândră de experienţa mea în această 
ţară. 

Am venit în România şi am fost cea mai tânără membră a grupului. Nu ştiam 
mare lucru despre viaţă. Am avut experienţe peste hotare şi interacţiuni cu alte 
culturi, dar nu am locuit în altă ţară în afară de Germania. De asemenea înainte 
nu am stat atât de departe de familia mea. Acum sunt mult mai responsabilă şi 
ştiu că mă pot baza pe mine însămi indiferent de situaţie. Am reuşit să îmi 
trăiesc viaţa pe cont propriu pentru opt luni, iar acest pas este unul foarte im-
portant pentru mine. 

Luând parte la acest proiect am învăţat cum să mă descurc în afara zonei mele 
de confort.  La început nu ştiam nici măcar un cuvânt în limba română şi nu 
aveam idee ce sunt acelea activităţi educaţionale nonformale. Cu toate acestea, 
copiii au fost bucuroşi de fiecare dată, oferindu-ne afecţiunea lor încă de la în-
ceput.  Sunt recunoscătoare pentru echipa mea de aici. Ca şi grup am petrecut 
foarte mult timp împreună - lucrând, locuind şi chiar în timpul liber- am devenit 
ca o familie. Ştiu că dacă am o problemă mă pot baza pe ajutorul lor şi am avut 
de învăţat câte ceva de la fiecare. 

Am avut ocazia să cunosc mulţi oameni – voluntari din alte ţări, români din 
toate generaţiile, turişti, studenţi.  

Am vizitat o mulţime de locuri, învăţând despre diverse culturi şi personalităţi. 
Seviciul European de Voluntariat în România mi-a oferit 
multe experienţe şi sunt fericită că am ales să particip în 

acest proiect! 



             Ce a însemnat acest proiect pentru tine? 

Joao 

Acest nou capitol al vieţii mele, munca de 

voluntariat, a început în luna noiembrie. Precum 

orice început, nu aveam nici cea mai vagă idee încotro mă îndrept, sau ce voi face, 

în afara informaţiilor primite înainte de plecare. 

De îndată ce am ajuns, am avut parte de un pozitiv şoc cultural, fiind înconjurat de 

toate aceste persoane venite din toate colţurile Europei, cu poveşti diferite faţă de 

ale mele, dar care au venit aici pentru a face acelaşi lucru - voluntariat într-o ţară 

străină. 

Primul lucru care s-a întâmplat în momentul sosirii, a fost aprecierea diferitelor 

realităţi şi culturi, dar de asemenea, o apreciere a propriei tale entităţi – nu m-am 

simţit nici unde altundeva mai portughez ca în România! Partea socială şi schimbul 

de informaţii între voluntari au fost părţi importante ale acestui proiect. Am 

învăţat foarte multe lucruri despre gastronomie, limbi străine, moduri de 

realizarea a lucrurilor, perspective, expresii… o continuă, fascinantă şi fără final 

listă de lucruri noi gata să fie cunoscute.  

Am avut posibilitatea de a vizita alte ţări, mi-am făcut prieteni noi care vor face 

parte din viaţa mea de acum înainte, am avut parte de toate aceste experienţe 

empirice doar pentru că am luat decizia de a veni aici. O altă parte frumoasă a  

acestei experienţe, au fost copiii, beneficiarii acestui proiect de voluntariat. 

Prezenţa unui voluntar aici nu va avea un impact imediat şi nu va crea o diferenţă 

notabilă, dar ceva se schimbă când începe să îţi fie apreciată munca.  În astfel de 

proiecte nu doar tu oferi afecţiune ci şi copiii îţi oferă în schimb, pot spune că m-

am simţit de multe ori o persoană nouă şi plină de energie. 

Va fi greu să închei acest proiect şi cel mai probabil, nu-i voi mai vedea niciodată 

pe copii. Când îmi va fi dor, voi privi înapoi la momentele petrecute împreună şi 

voi zâmbi, sperând să crească şi să devină oameni de calitate. 

 

Am încercat să lucrăm cu copiii cât de bine am putut, inventând activităţi noi şi 

furnizându-le educaţie nonformală.  A fost frumos şi am învăţat multe de la co-

legii mei şi de la oamenii frumoşi care m-au înconjurat (doamna profesor Anne, 

persoana responsabilă pentru noi în şcoală). Am muncit mult pentru copii, iar ei 

ne-au răsplătit cu entuziasm, curiozitate, afecţiune şi inteligenţă. 

Din acest punct de vedere am acumulat noi abilităţi şi de asemenea, am învăţat 

cum să mă comport cu copiii şi tinerii într-un cadru educaţional. Mi-a plăcut 

foarte mult acea parte specifică din munca de voluntar, de a oferi afecţiune şi 

atenţie copiilor noştri. 

Învăţând cum să te comporţi într-o echipă (locuind, muncind şi petrecând timpul 

liber cu aceleaşi persoane) este o parte a experienţei pe care nu o poţi evita.   

Colegii mei, Ana, Jana şi Joao au fost minunaţi. Ei reprezintă una dintre cele mai 

frumoase amintiri ale mele şi faptul că ne-am înţeles atât de bine este ceva de 

care mă simt foarte mândră. 

La modul general, experienţa SEV m-a schimbat. Am învăţat mai multe lucruri 

despre mine şi cum să accept zi după zi şi pas cu pas, situaţiile care nu mi-au 

plăcut. Mă simt mai tolerantă faţă de ceilalţi, mai înţelegătoare şi puţin mai 

critică, totodată.  

Realitatea este atât de complexă şi fiecare dintre noi are o cale diferită, dar la fel 

de intensă, de urmat. Am devenit mai umilă deoarece am suferit puţin, dar mă 

simt mai vie şi deschisă la ceea ce urmează să se întâmple în viaţa mea! 

 


