
 
Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Νάντια Σιδέρη-Μανώκα 

Email: zasm0@yahoo.gr 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Jan Evangelisty Purkyne University in 

Usti  nad Labem (www.ujep.cz) 

Περίοδος Φοίτησης: 14/2/2011-30/6/2011 

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Cave Ecology, Psychology, Environmental 

Humanities, Politics, Economics & Organization of national parks & protected 

landscape areas, Transportation & Environment 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Στην Αγγλική 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης:  Κυρίως εργασίες, μία παρουσίαση & 

εργαστηριακή δουλειά 

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

Erasmus co-ordinator: Miloslav Kolenaty (Miloslav.Kolenaty@ujep.cz ) 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

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

σχεδόν 2,5 ώρες 

Που έμενα: Στην εστία του πανεπιστημίου επί πληρωμή μικρού ποσού (σχεδον 

120 ευρώ μηνιαίως) 

Που έτρωγα και τι: Στο σπίτι ή και έξω σε ποίκιλα ρεστωράν (υπήρχε και η 

δυνατότητα λέσχης) 
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Που έπινα και τι: Στο μπαρ κάτω απ’την εστία και σε καφετέριες διάφορα 

πράγματα 

Τι ξόδευα: Περίπου 550 ευρώ το μήνα συνολικά 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Μαθήματα Wing Tsung 

(πολεμική τέχνη) και ταξίδια 

 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο:  

 Άριστες υλικοτεχνικές υποδομές, αρκετά χαλαρό πρόγραμμα για τους ερασμίτες, 

όχι άψογη γνώση της Αγγλικής απ’όλους τους καθηγητάς 

 

 

 

Από την πόλη: 



Αν και βιομηχανική περιοχή και βομβαρδισμένη κατά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, η 

πόλη διατηρούσε τον Ευρωπαϊκο της χαρακτήρα με πληθώρα όμορφων κτιρίων, 

μεγάλων εκτάσεων πρασίνου και εντυπωσιακή αρχιτεκτονική. Ήτο τοποθετημένη 

δίπλα σε ποτάμι με πάπιες και κύκνους. Οι συγκοινωνίες ήταν συχνές και 

συνεπέστατες 

 

 

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

 Το καλύτερο ντονερτζίδικο πανευρωπαϊκά με τον πιο εθιστικό γύρο. 

…Γιατί ένας γύρος την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα! 



 

Μεγαλώνει, μεγαλώνει γερά παιδιά!!! 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

Φίλους απ’όλες τις γωνιές του πλανήτη, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις 

μου, ανεξαρτησία, μεγαλύτερη ευχέρεια στην επικοινωνία με άλλες γλώσσες και 

πρώτη εμπειρία συγκατοίκησης 



 

 

 

 

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

Μια αξέχαστη εμπειρία που θα επαναλάμβανα ευχαρίστως 


