
 
Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Σιετή Ναταλία  

Email: env05054@env.aegean.gr 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Wageningen University 

http://www.wageningenuniversity.nl/UK/ 

Περίοδος Φοίτησης: θερινό εξάμηνο 2008 - 2009 

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Development, Conflicts & Disasters, Nature 

versus Environment reasons (not) to care, Environmental psychology, Air 

Pollution: Exposure & Health effects, Human Resource Management, General 

Toxicology 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Αγγλικά - Επίπεδο Masters 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης:  Γραπτώς  

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

Jim Van Laar (erasmus co-ordinator) 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  Μυτιλήνη – Αθήνα, 

Αθήνα - Άμστερνταμ (αεροπορικώς 3hrs), Amsterdam – Εde/Wageningen 

(τρένο 50min) , Bus No. 88 (15min) 

Που έμενα: Εστία 

Που έτρωγα και τι:  Συνεστιάσεις και μαγειρέματα σε φοιτητικά σπίτια ή εστίες 



Που έπινα και τι: pubs:  εγκυκλοπαίδειες  για μπύρες, αντί για καταλόγους, 

μεγάλη ποικιλία μπυρών (De Vlaamsche Reus: πάνω απο 120 μπύρες), Gluhwein 

(ζεστό γερμανικό κρασί) 

Τι ξόδευα: νοίκια στην εστία 320euro/month + προσωπικά έξοδα (γενικά φθηνή 

ζωή ) 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): capoeira, jembe (African 

drums), ποδήλατο, ταξίδια!!, βόλτες,  πήγαινα σε: πολιτιστικές εδηλώσεις, 

συνέδρια, μουσεία, πάρκα/botanical gardens, συναυλίες, parties ...κα. 

 

 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: multicultural university: 150 εθνικότητες,  περίπου 

5,500 φοιτητές συνολικά, μεγαλεπίβολες εγκαταστάσεις & καταπληκτική 

αρχιτεκτονική κτιρίων και χώρου του Campus (FORUM Building,GAIA, LUMEN, 

LIFE etc.), υπερπλήρες και με πολλές επιλογές University Sports Centre, 

άραγμα στο γκαζόν γύρω απο τ campus και lunch breaks με συζητήσεις, 

http://www.droevendaal.nl/ 

 

Από την πόλη: Wageningen = City of Life Science, η κεντρική πλατεία με την 

εκκλησία στη μέση και γύρω γύρω cafes & bars/pubs, Open Markt, πάρα πολύ 

πράσινο, κλασικά όπως όλλες οι Ολλανδικές πόλεις είχε ανεμόμυλο απο τον 

οποίο μπορούσες να αγοράσεις «σπιτικά» οργανικά προϊόντα (αλέυρι, μαγιά, 

βότανα), φοιτητούπολη «φτιαγμένη» γύρω απο το πανεπιστήμιο, ευχάριστη 

κοινωνική ζωή, γραφικά σπίτια, κανάλια, είναι στο κέντρο και κοντά σε 

όλα..μπαίνεις σε ένα τρένο και πάς σύντομα σε αλλες πόλεις της Ολλανδίας  ή σε 

Βέλγιο, Γαλλία etc.  



 

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

QUEENS DAY (30/4) , 5TH  of MAY: Liberation Day  stages, events και 

μουσική σε όλη την πόλη, COUNTER CULTURE FESTIVAL, PINK POP 

FESTIVAL, πικ-νικ με τη συνοδεία κιθάρων στον Rhine river, BBQs, εκδρομές 

με τρένα, βόλτες παντού με ποδήλατa, η παρέα μου!! 

 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

Εκτίμησα τις δυνάμεις μου, μοναδική εμπειρία που αν δεν είχα πάει θα μετάνιωνα,  

γνώρισα ανθρώπους απο όλο τον κόσμο και βίωσα «απο μέσα» τον τρόπο ζωής, 

τις αντιλήψεις τους και πως αυτές διαμορφώθηκαν, όχι μόνο εκπαιδευτική  

εμπειρία, αλλά και κοινωνική  και πολιτισμική, προωθεί τον ευρωπαικό τρόπο 

σκέψης 

 

 

Μέρος απο το Campus 


