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Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Δεν παρακολούθησα μαθήματα, ήμουν placement 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα:  

Ποιος ο τρόπος εξέτασης:   

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

άνθρωπος-κλειδί ήταν η καθηγήτρια Εlda Gaino (gaino@unipg.it).  

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  Με ιδιωτικό 

αυτοκίνητο από Βόλο μέχρι Αθήνα. Με αεροπλάνο από Αθήνα μέχρι Ρώμη και στη 

συνέχεια τρένο μέχρι την Περούτζια (8 ώρες διάρκεια) 

Που έμενα: Σε εστία 

Που έτρωγα και τι: Στη λέσχη, στην οποία μπορούσες να επιλέξεις ανάμεσα σε πολλές 

επιλογές(από πίτσα μέχρι κρέας) και στην εστία που μαγειρεύαμε. 

Που έπινα και τι: Στη λέσχη από νερό μέχρι αναψυκτικό και στο δωμάτιο χυμούς και 

νερό.  

Τι ξόδευα: Το δωμάτιο που πλήρωνα, το σούπερ μάρκετ, και ότι ψώνιζα από έξω. 
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Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Όσο υπήρχε ελεύθερος χρόνος τις 

καθημερινές και όσο το επέτρεπε και ο καιρός πήγαινα καμιά βόλτα στο κέντρο της πόλης 

για ψώνια, καφέ κλπ. 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: Οι καθηγητές όλοι ήταν πολύ καλοί και εξυπηρετικοί. 

Βοήθησαν πάρα πολύ ειδικά τις πρώτες μέρες εκεί. Κατά την διάρκεια της πρακτικής μου 

δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσω και κάποιο μάθημα βιολογίας και εντυπωσιάστηκα 

από τον τρόπο που το διδάσκουν. Κάθε φοιτητής έχει το δικό του μικροσκόπιο και έβλεπε 

αναλυτικά αυτά που ο καθηγητής δίδασκε, πάντα υπό την επίβλεψή του. Με υποδέχτηκαν 

στο πανεπιστήμιο πολύ καλά και κανένας από τα παιδιά που κάνανε το μεταπτυχιακό τους 

εκεί δεν με είδε ανταγωνιστικά. Το περιβάλλον εργασίας ήταν άψογο. Σίγουρα, στο 

Πανεπιστήμιο κέρδισα μια εμπειρία, δίπλα σε πολύ αξιόλογους καθηγητές, που με 

βοήθησαν να προσαρμοστώ ακόμα πιο γρήγορα.   

 

Από την πόλη: Η πόλη ήταν τόσο γραφική. Χτισμένη σαν μέσα σε κάστρο δεν έχανε 

καθόλου από το μεσαιωνικό στυλ που έχει και σε ορισμένα σημεία το μάτι σου χανόταν 

στο βάθος όπου μπορούσες να δεις όλη την Umbria.Το περιβάλλον της ήταν πολύ 

¨γοητευτικό¨ και αμέσως μόλις έκανες μια βόλτα ένιωθες σαν να ήσουν σε άλλη εποχή, 

ιδιαίτερα όταν πραγματοποιούνταν ορισμένες εκδηλώσεις, όπως η γιορτή για την 

Πρωτομαγιά, στην pόλη Assisi. 



 

 

 

 



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

τις εκδρομές που κάναμε, αν και ήταν ελάχιστες, για να μαζέψουμε δείγματα. Ήταν μια 

εμπειρία που δεν θα μου δοθεί στην Ελλάδα. Επίσης, αξέχαστη θα μου μείνει και η θέα 

από ένα συγκεκριμένο σημείο της πόλης που πραγματικά μαγευόσουν. 

 

 

 

 

 



Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: Aπό την συμμετοχή μου στο 

Erasmus κέρδισα την εμπειρία της πρακτικής στο εξωτερικό και την ευκαιρία να δω πως 

λειτουργούν τα πανεπιστήμια στο εξωτερικό και ποιες είναι οι απαιτήσεις σε ένα τέτοιο 

εργασιακό περιβάλλον. Μαθαίνεις να συνεργάζεσαι με ανθρώπους διαφορετικούς από 

εσένα, που έχουν συνηθίσει σε διαφορετικούς ρυθμούς.  

Μαθαίνεις ποια είναι τα όριά σου και μέχρι που μπορείς να φτάσεις για να καταφέρεις 

αυτό που σου έχουν αναθέσει. Σίγουρα δεν είναι εύκολο αλλά αν υπάρχει θέληση, όλα 

γίνονται! Γενικά, μέσα από όλο αυτό βγήκα πιο δυνατή, πιο σίγουρη για τον εαυτό μου 

και κέρδισα πράγματα τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο!! 

 

Ελεύθερο βήμα (ή αλλιώς πες ότι άλλο θέλεις εσύ): Πραγματικά ήταν μια απόφαση 

το Erasmus  που θα μου μείνει αξέχαστη. Πέρασα πολύ ωραία και όλοι ήταν πολύ 

πρόθυμοι στο να βοηθήσουν σε όποιο πρόβλημα και αν είχα. Σίγουρα θα το πρότεινα και 

σε άλλου φοιτητές γιατί είναι μια εμπειρία που δεν παρουσιάζεται εύκολα αφού 

αποφοιτήσεις. Στην αρχή είναι λίγο δύσκολα μέχρι να προσαρμοστείς, αλλά η εμπειρία 

που αποκτάς είναι τόσο καλή που θα το θυμάσαι μετά. 

Ελπίζω, να μπορέσω να επιστρέψω κάποια στιγμή στην Ιταλία και να συνεργαστώ με τους 

καθηγητές σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα και να εμπλουτίσω έτσι ακόμα περισσότερο 

τις γνώσεις μου! 

 

 

 


