
 

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

Όνομα - Επώνυμο : Emeliyanova Alexandra 

Email: env09021@env.aegean.gr, storm77r@mail.ru 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): L’Unité Mixte de Recherche 

Ecophysiologique er Génomique Fonctionnelle de la Vigne (UMR EGFV) 

http://www6.bordeaux-aquitaine.inra.fr/egfv/ 

Περίοδος Φοίτησης: 6 μηνες 

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Εδαφολογια στο Πανεπιστημιο Bordeaux Sciences 

Agro (Στα πλαίσια της πρακτικής μου άσκησης, Placement)  

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Γαλλικά 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: Δεν εξετάστηκα  

Ποιος ο “άνθρωπος-κλειδί” στο Ίδρυμα (αν θυμάσαι δώσε και το e-mail του): 

Kees Van Leeuwen, vanleeuwen@agro-bordeaux.fr 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  αεροπλάνο, 3 ώρες 

απευθείας πτήση 

Που έμενα: Στις φοιτητικές εστίες Bordeaux Sciences Agro 

Που έτρωγα και τι: Στην καντίνα ΙΝRA, στο οποίο εντάσσεται και το ερευνητικό 

κέντρο της Αμπέλου όπου πραγματοποίησα την πρακτική άσκηση, πλήρες γεύμα 

(μεσημεριανο) 

Που έπινα και τι: κρασί, wine bars  

Τι ξόδευα: 700-800 ευρώ μηνιαίως 

mailto:env09021@env.aegean.gr


Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): ταξίδια στις γύρω περιοχές της 

Γαλλίας και στις γειτονικές χώρες, τοπικά πολιτιστικά δρώμενα 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: 

Από μαθήματα-ευκολία στη μετάδοση διδακτικής ύλης και εφαρμοσμένη 

επιστημονική γνώση 

Από τον φορέα υποδοχής-πολλά project όσον αφορά στην προσαρμογή της 

τοπικής αμπελοκαλλιέργειας κι οινοπαραγωγής στην κλιματική αλλαγή, συμμετοχή 

πολλών χορηγών σε κάθε project (κρατικοί, ιδιωτικοί), επάρκεια εξοπλισμού, 

προθυμία όλων των μελών του ερευνητικού κέντρου να μου δείξουν/εξηγήσουν 

καθετί άγνωστο για μένα 

 

Από την πόλη: 

Η πόλη έχει ενταχθεί στην UNESCO, με έντονη τοπική παράδοση όσον αφόρα 

στην αμπελουργία, γαστρονομία, αρχιτεκτονική, ακόμη και τη γλωσσά 

 

Τι θα μου μείνει αξέχαστο: το πειραματικό χωράφι (εργασίες πεδίου), η ομάδα 

του εργαστηρίου 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: πολλές εντυπώσεις, νέες 

εμπειρίες, νέες γνωριμίες, πολλές γνώσεις σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 

(φαινολογια της αμπέλου, οινολογία) και χρήση στατιστικών λογισμικών 

(διαχείριση δεδομένων), προσέγγιση άλλης κουλτούρας/νοοτροπίας  

 

Ελεύθερο βήμα (ή αλλιώς πες ότι άλλο θέλεις εσύ): 



Αυτό που είναι πραγματικά απίστευτο είναι ότι συμμετέχοντας στο πρόγραμμα 

Erasmus βγαίνεις κερδισμένος σε πολλά επίπεδα (μαθαίνεις να εντάσσεσαι σε μια 

διαφορετική κοινωνία και χώρο εργασίας, αποκτάς νέες δεξιότητες και γνώσεις, 

μαθαίνεις άλλη γλωσσά και ανακαλύπτεις την ανθρώπινη επικοινωνία χωρίς 

σύνορα, κανείς φίλους σε πολυπολιτισμικό πλαίσιο) 

 

 

 


