Am început vara în stilul Next Junior…

…Şi nu mă pot gândi la un mod mai plăcut de a începe cea mai aşteptată perioadă a anului.
Ce este Next Junior?
Ei bine, Next Junior este un program anual organizat de ANOSR – Alianţa Naţională a
Organizaţiilor Studenţeşti din România, un training pentru noii recruţi din organizaţii în vederea
asigurării continuităţii mişcării studenţeşti.
Cine au fost organizatorii?
Anul acesta, conducerea ANOSR a colaborat cu OSUT – Organizaţia Studenţilor din Universitatea
de Vest Timişoara, pentru a pune la cale cinci zile de neuitat. Next Junior 2012 a avut loc în
perioada 5-9 iulie, la Poiana Mărului, judeţul Caraş-Severin.
Deşi, la sosire, Poiana Mărului mi s-a părut un loc uitat de lume şi chiar m-am temut că nu o să
avem semnal telefonic, timp de cinci zile a devenit un fel de "centru al pământului" datorită
trainerilor, care ne-au ţinut mereu în priză şi ne-au furnizat informaţii interesante.
Ce am învăţat?
Pe partea aceasta ar trebui să insist cel mai mult (şi pe partea cu distracţia, care nu avea cum să
lipsească) deoarece am aflat atât de multe informaţii despre importanţa mişcării studenţeşti din
România.
Ni s-a povestit despre începuturile organizaţiilor studenţeşti, odată cu apariţia primelor universităţi
din ţară şi despre câte obstacole au avut de depăşit primii lideri care au luptat pentru drepturile
studenţilor.
Apoi am incercat să vedem ce înseamnă ANOSR într-o dezbatere public gen " Cine suntem noi?" şi
am intrat foarte bine în pielea actorilor cu care se confruntă ANOSR, printr-un joc de rol foarte
interesant, în care una dintre grupe, Ministerul Educaţiei, trebuia să aloce un surplus de 0,5 % din
PIB către ceilalţi actori: sindicatele profesorale, consiliul rectorilor şi federaţia studenţească. A fost
interesant să observ desfăşurarea procesului de negociere, unde au apărut alianţe secrete, intrigi şi
trădare.
Am mai invăţat cum trebuie organizat un protest pentru a avea rezultate cât mai bune şi care sunt
metodele alternative de protest.
Fiecare organizaţie participantă şi-a prezentat activitatea şi proiectele desfăşurate şi am fost
mândra să observ că, deşi OSE are o vărstă relativ fragedă comparativ cu alte organizaţii, avem
multe proiecte, care se adresează atât dezvoltării profesionale a studenţilor, cât şi apropierii,
cunoaşterii celorlalţi membri. De menţionat că ceilalţi participanţi au manifestat interes faţă de
cutia noastră cu sugestii.

Reuşitele ANOSR de-a lungul timpului mi s-au părut de-a dreptul uluitoare iar membrii BC-ului şi
trainerii sunt fantastici. Au reuşit să ne insufle dorinţa de a face mai mult pentru studenţii pe care îi
reprezentăm, bazându-ne pe cei patru piloni dupa care fiecare organizaţie îşi ghidează activitatea :
democraţia, deschiderea, independenţa şi reprezentativitatea.
Cum ne-am distrat?
Ne-am distrat foarte bine !! Fiind atât de mulţi şi din toate părţile ţării, fiecare şi-a adus contribuţia
la ceea ce urma să fie cea mai frumoasă experienţă.
La început timizi, dar dornici să ne cunoaştem, şi apoi încrezători, parcă simţeam că ne cunoaştem
de o viaţă întreagă. Cred că asta a fost esenţa evenimentului Next Junior 2012 : oameni diferiţi care
devin o unitate.
Trezirea într-un mod zgomotos este marcă înregistrată Next Junior. Fie portavoce cu sirenă, fie
oale şi cratiţe, cei care erau surprinşi dormind în momentul deşteptării, aveau parte de o mare
sperietură. Şi nu vă închipuiţi că stingerea se dădea devreme. Fiecare seară a avut o petrecere
tematică, astfel că cei mai petrecăreţi au experimentat sintagma "Eu la Next Junior nu dorm".
Cântecele în jurul focului de tabără şi jocurile interesante au fost alte elemente care au condimentat
această experienţă.
Distracţia a culminat cu competiţia montană "Capture the flag", şi când zic montană mă refer că a
chiar avut loc în munţi. Am fost împărţiţi în patru echipe : Taurii, Lupii, Leii şi Vulturii. Fiecare
aveam o bază, un steag şi un scop : capturarea celorlalte steaguri şi a cât mai multor prizonieri. A
fost interesant să punem la cale tactici, să formăm alianţe secrete şi să ne apărăm cât mai bine
steagul, urmând semnificaţia celor trei cuvinte de căpătâi care au fost atribuite fiecarei echipe.
Au fost multe jocuri interesante şi distractive organizate cu scopul de a ne arăta că cele mai bune
rezultate sunt obţinute în echipă şi comunicarea este cheia atingerii obiectivelor.
Am mai avut parte de încă un botez, asemănător cu cel din OSE, în sensul că am fost aranjaţi în şir
unul cîte unul, legaţi la ochi şi purtaţi prin cele mai periculoase locuri posibil. Insă ei s-au dovedit
mai duri, deoarece la final fiecare boboc a primit şi câte un pahar de apă în faţă. Unică experienţă.
Acesta a fost modul ANOSR de a ne ura bun venit în mişcarea studenţească.
Nu aş vrea să uit să le menţionez pe fetele din organizare care s-au ocupat de hrănirea noastră,
aproximativ 70 de oameni înfometaţi după atâtea activităţi fizice şi intelectuale. A fost o muncă
grea.
In final, aş vrea să mulţumesc BC-ului OSE pentru şansa de a fi acolo, de a cunoaşte atâţia
oameni minunaţi şi de a învăţa lucruri noi care să mă motiveze.
Recomand tuturor membrilor OSE să participe la cât mai multe evenimente ANOSR, pentru că
vom avea doar de câştigat.
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