În săptămâna 24 august – 1 septembrie 2019, în Oxford, Marea Britanie, s-a desfășurat
tabăra „Oxford for Romania Summer School”. Din cei 24 de participanți din întreaga țară, un
singur elev din Gorj a fost selectat și anume Robert Ștefan Șandru, elev în clasa a XII-a C,
la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu”.
L-am rugat să își scrie impresiile și rolul pe care această școală de vară l-a avut în
viața lui. Vă invit să citiți cele scrise, în speranța că în anul 2020 și mai mulți elevi ai
colegiului „Ecaterina Teodoroiu” vor participa la această tabără:
Am aflat despre acest proiect încă de acum doi ani când, înainte de vacanţa de vară,
căutam oportunităţi prin intermediul cărora să mă dezvolt. Eram în clasa a Xa în acea vreme,
un lucru important de reţinut este că pot aplica doar elevii de clasa a Xa şi a XIa. Am
considerat atunci că este prea din scurt, nu ştiam multe lucruri despre proiect şi nici nu
cunoscusem pe cineva care să fi participat, chiar dacă trecuseră deja 2 ediţii de Oxford for
Romania, dar am fost hotărât ca în ediţia următoare să aplic. Între timp am "cules" mai multe
detalii, am aflat care este procesul de aplicare, am urmărit activitatea de pe paginile de
socializare şi auzeam doar lucruri pozitive, uneori chiar la superlativ, despre "această
săptămână la Oxford" lucru ce m-a făcut să-mi creez aşteptări mari. Am aplicat cu multă
încredere, primul pas fiind reprezentat de completarea unui formular online, pentru care
trebuie să îţi dedici timp şi atenţie 100% deoarece un formular bine scris poate fi "biletul tău
de aur". Important este să rămâi sincer, indiferent de cât de mult ţi-ai dori să "înfloreşti"
anumite lucruri. Autenticitatea şi originalitatea sunt lucruri care te vor avantaja. Din numărul
total de formulare (care depăşeşte câteva sute) se selectează câteva zeci. Următoarea etapă de
selecţie este reprezentată de interviurile video online cu 2 dintre mentorii şcolii de vară. Un
lucru sigur este că dacă ajungi în acest punct o să ai emoţii indiferent de cât de calificat te
consideri sau de cât de multă experienţă ai. Dar emoţiile trec repede deoarece o să porţi o
discuţie naturală cu 2 oameni deosebiţi care nu-şi doresc altceva decât ca tu să te simţi bine
încât să dai 100% din ceea ce poţi.
Dacă ai trecut de etapa formularelor, de interviuri şi ai primit mail-ul în care ţi se
spune că ai fost acceptat, eşti unul dintre cei 24 de tineri pentru care viaţa o să se schimbe.
Pentru că ziceam despre aşteptări mari, în momentul în care am conştientizat că o să fac parte
din cea de-a patra ediţie a Oxford for Romania Summer School deja aşteptările mele
explodaseră: "WOW, Anglia, Oxford, oameni de ştiinţă, cursuri, activităţi". Oricât de mari au
fost aşteptările, nici nu se compară cu ce s-a întâmplat de fapt.
Până în ziua când ne-am întâlnit în aeroport nu cunoscusem pe nimeni, iar atunci nam putut decât să remarc: "Ce diferiţi sunt toţi!". Şi, într-adevăr, eram 24 de tineri din toate
colţurile ţării, proveniţi din medii diverse, care nu mai interacţionaseră înainte, fiecare având
o oarecare reţinere, pe care îi aştepta o săptămână întreagă plină de experienţe care să le arate
că în toată diversitatea asta existau lucruri pe care le au în comun, dar şi lucruri care îi fac
speciali.
Primul contact cu Oxford a fost reprezentat de un sentiment destul de diferit deoarece
în acel mediu simţi că totul se încadrează perfect. Datorită unor reguli arhitecturale bine puse
la punct şi al unui simţ civic deosebit, Oxford îşi păstrează farmecul de demult, încadrând
perfect construcţiile şi infrastructura modernă. La prima plimbare pe o stradă la întâmplare
din oraş am observat, pe o uşa care nu ieşea în evidenţă, o plăcuţă pe care scria "Department

of Computer Science". Trei uşi mai în faţă "Departament of Philosophy". Tot oraşul este
împânzit de astfel de departamente unde excelenţa este ceva obişnuit. Orașul și Universitatea
Oxford sunt ceva într-adevăr diferit pentru cineva care a crescut în România, dar, așa cum
aveam să-mi dau seama în scurt timp, Oxford nu e despre locație, clădiri, arhitectură, ci
despre oamenii care trăiesc, se dezvoltă și aduc un plus la dezvoltarea umanității. La fel se
poate spune și despre Oxford for Romania deoarece, în afara cursurilor și informațiilor
diverse în domenii ca economia, fizica, dezvoltarea personală, matematica aplicată, etica,
dezbaterea, astrofizica, literatura, genetica, neuroștiințele și multe altele, a fost o experiență
care ne-a adus aproape de oamenii minunați care ne prezentau aceste lucruri. M-am gândit
inițial să scriu despre aceste cursuri și ce lucruri faine am învățat, dar consider că a vorbi
despre oamenii din spatele acestui program, despre mentorii școlii de vară și despre
conexiunile care s-au format între ei și participanți.
În această perioadă, la 17-18 ani, adolescenții sunt puși în situația în care trebuie să ia
niște decizii destul de importante în ceea ce privește viitorul lor, și chiar dacă toată lumea
spune că trebuie să faci ce vrei, întrebarea este: Cum știi ce vrei să faci? Încet apare presiunea
examenelor, admiterilor și multe alte lucruri care trebuie făcute sau pe care ți-ai dori să le faci
și o să te regăsești într-o situație comparabilă cu o avalanșă în care, dacă vrei să scapi cu viață,
trebuie să continui să te miști repede fără să te uiți înapoi. Cel puțin așa se simte pentru mine.
Experiența școlii de vară de la Oxford a însemnat o gură de aer înainte de această “avalanșă”
și cumva mi-a arătat direcția în care pot să alerg și să scap cu viață, dar în același timp să mă
pot bucura de peisaj. În afara acestei metafore vreau să subliniez faptul că a fi înconjurat de
oameni fericiți, care se bucură de ceea ce fac în fiecare zi și care se bucură de oamenii din
jurul lor, de ceea ce îi înconjoară, fără a fi înconjurat de opulență, te pune pe gânduri și îți dă o
nouă perspectivă. Nu pot explica de ce sau cum te influențează deoarece acest lucru depinde
de fiecare persoană.
Lucrul de care mi-a fost cel mai frică atunci când știam că trebuie să mă întorc înapoi
acasă și o să mă întrebe oamenii: “Cum a fost? Ce ai făcut? Povestește-ne!”, iar eu n-o să pot
descrie în cuvinte ce am simțit și ce am trăit în acest program care schimbă vieți și care le
oferă tinerilor din România “o gură de aer”. Am avut câteva situații în care încercam să
descriu cum m-am simțit și ce am trăit, dar e imposibil să o faci fără să sune prea siropos,
fantastic, greu de crezut sau ireal. A fost toate aceste lucruri, și chiar mai mult de atât.
Tot ce pot să fac acum e să promovez acest proiect, să îndemn adolescenți așa ca mine
să participe și să îndemn persoane mature cu posibilități să susțină acest proiect prin donații
pentru ca fiecare tânăr să beneficieze de o bursă completă, de care vă asigur că vor fi cei mai
bine investiți în educația cuiva. Pentru mine “Oxford for Romania Summer School” a fost o
experiență care mi-a schimbat viața, care mi-a adus persoane minunate alături și m-a ajutat să
“respir” înainte să încep această fugă nebună. Pentru asta o să rămân veșnic îndatorat
persoanelor care au început acest program și celor care s-au alăturat pe parcurs, mentorilor
școlii de vară, voluntarilor alumni, celor implicați în strângerea de fonduri, donatorilor și
participanților.

