
 

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Μιζεράκης Βαγγέλης-Λουκάς 

Email: env10057@env.aegean.gr 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Πανεπιστήμιο Ζυρίχης 

http://www.zhaw.ch/de.html 

Τμήμα: (http://www.iunr.zhaw.ch/de/science/institute-

zentren/iunr/studium/umweltingenieurwesen.html)  

Περίοδος Φοίτησης: 3 τρίμηνα 

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα:  

- Gewasserkologie und Revitalisierung 

- Naturgefahren und Schutzwald 

- Wildtiermanagement 

- Urban Forestry 

- Grun und Gesundheit 

- Grundlagen Biologische Landwirtschraft und Hortikultur 2 

- Outdoor Education 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Γερμανικά 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης:  Κυρίως συνδιασμός γραπτών εξετάσεων και εργασιών. 

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

Η υπεύθυνη Erasmus ” Cornelia Soland ” (soco@zhaw.ch) 

 

 

http://www.zhaw.ch/de.html
http://www.iunr.zhaw.ch/de/science/institute-zentren/iunr/studium/umweltingenieurwesen.html
http://www.iunr.zhaw.ch/de/science/institute-zentren/iunr/studium/umweltingenieurwesen.html


 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  Αεροπορικώς με 

ενδιάμεση στάση στην Γερμανία. (Ελλάδα-Γερμανία : 2μιση ώρες, Γερμανία-

Ελβετία: μισή ώρα) 

Που έμενα: Σε δωμάτιο μονοκατοικίας (Συγκατοίκηση φοιτητών) 

Που έτρωγα και τι:  Άλλοτε μαγείρευα, άλλοτε στην λέσχη του Πανεπιστημίου 

Που έπινα και τι: - 

Τι ξόδευα: περίπου 350 ευρώ/μήνα για ενοίκιο +/- 300 ευρώ υπόλοιπες ανάγκες 

(τιμές Ελβετίας) 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): τον πρώτο καιρό αρκετές 

εκδρομές και συναντήσεις σε σπίτια το βράδυ με Ερασμιώτες και προς το τέλος, 

που είχα πλέον ενταχθεί για τα καλά στην φοιτητική κοινωνία των Ελβετών, 

απίστευτα πολλές και συχνά πρωτότυπες δραστηριότητες, όπως αναριχήσεις, 

ποδηλατοδρομίες, κολύμπι στην παγωμένη λίμνη της ζυρίχης, ομαδικά 

μαγειρέματα και πολλές ώρες συζητήσεων και γέλιου. (πλέον μιλούσα κι εγώ την 

Ελβετική διάλεκτο μαζί τους) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο:   

Απίστευτη οργάνωση και προσεγμένη δόμηση του προγράμματος Σπουδών, με 

πολύ καλή ισσοροπία θεωρητικού και πρακτικού μέρους στα μαθήμάτα καθώς και 

πολλές εκπαιδευτικές εκδρομές. Μεγάλο πνεύμα συνεργασίας μεταξύ φοιτητών 

(όχι μόνο μεταξύ των «παρεών» αλλά κυριολεκτικά μεταξύ όλων των φοιτητών) 

Υπήρχε επίσης ενα πολύ ζεστό κλίμα μεταξύ φοιτητών και καθηγητών, 

ενδιαφέρον, αλληλοβοήθεια, σεβασμός. Όμορφη εντύπωση μου είχε κάνει το οτι 

οι φοιτητές μιλούσαν με τους καθηγητές στον ενικό.  

Η «αξιολόγηση μαθημάτων» στο τέλος κάθε τριμήνου γινόταν εκτός απο γραπτώς 

και προφορικώς μεταξύ συζήτησης φοιτητών με τους καθηγητές, πράγμα πολύ 

δυναμικό και παραγωγικό για την δομική ποιότικα κάθε μαθήματος. 

Το περιβάλλον του πανεπιστημίου ήταν καταπράσινο και ζωντανό (δάσος 

ποταμάκια, λιμνούλες κλπ.) με πολλούς λειτουργικούς χώρους αναψυχής.  

 

Από την πόλη: 

Η μικρή πόλη στην οποία μέναμε και στην οποία ήταν το τμήμα μου στο 

πανεπηστήμιο Ζυρίχης ήταν το «Waedenswill». Μια ήσυχη, πράσινη και φιλόξενη 

πόλη, όπως σχεδόν κάθε μικρή πόλη της Ελβετίας.  Η νυχτερινή ζωή ήταν 

σχεδόν ανύπαρκτη, με μερικές εξαιρέσεις, όπως γιορτές, φοιτιτικές 

δραστηριότητες κλπ. 

 

 

 



Τι θα μου μείνει αξέχαστο (αν μπορείς δείξτο με μια φωτογραφία): 

Οι συναντήσεις με τους Ερασμιώτες  

 

 

Η κατασκευή Iglou και η τριήμερη διανυκτέρευση σε αυτό (μάθημα “Outdoor 

Education”) 

 



 

Η τελευταία μου μέρα με τους Ελβετούς φοιτητές (όπως και οποιαδήποτε άλλη 

μέρα μαζί τους)  

 

 

 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

Εμπειρίες, γνώσεις, εκπαίδευση, φιλίες, καινούργιες ιδέες για τα μελλοντικά μου 

σχέδια και σίγουρα πολλές πολλές όμορφες αναμνήσεις. 

 

 

 

 

 

 



 

Η εμπειρία του Εράσμους ως παράδειγμα  παραγωγικότητας και συνεργατικής 

μάθησης: 

Χάρη σε ένα μάθημα, στο “Gewasserkologie und Revitalisierung” ανακάλυψα το 

μαγάλο μου ενδιαφέρον για τα βενθικά μακροασπόνδυλα (Makrozoobenthos) των 

γλυκών υδάτων. (Τα βενθικά μακροασπόνδυλα χρησιμοποιούνται ως δείκτες 

ποιότητας του νερού)   

Ο μεγάλος μου αυτός ενθουσιασμός με κίνησε στο να μεταφέρω αυτές τις γνώσεις 

που είχα προσκομήσει, και στους εδώ συμφοιτητές μου. Πράγμα που κατάφερα να 

κάνω μέσω του μαθήματος Υδατικά Οικοσυστήματα, διοργανώνοντας μια 

εκπαιδευτική εκδρομή στο καταρακτάκη του Μαν’κάτσα στο Μανταμάδο. 

Φτάνοντας στο πεδίο χώρισα τους συμφοιτητές μου σε 3 ομάδες, οπου η κάθεμία 

θα έκανε την δική της δειγματοληψία, αναγνώριση των συλλεχθέντων δειγμάτων 

της και τέλος αντιστοίχηση των δειγμάτων σε ποιότητα ύδατος (μέσω κλειδών 

αναγνώρισης και Index που χρησιμοποιούσαμε στην Ελβετία). 

 

 



 

 

 



 

  

Υ.Γ.:  Ο μέσος όρος της ποιότητας του νερού που βρέθηκε απο τις τρείς ομάδες 

είχε τιμή 3.  (1= Unpolluted Water,  8= Highly Polluted Water) 

=> Κολυμπιέται, καλύτερα όμως δεν πίνεται. 


