
Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Tριανταφύλλου Νικόλας 

Email: ntriantafyllou@hotmail.com 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα):Wageningen University, www.wur.nl 

Περίοδος Φοίτησης: 03/08-07/08 

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Επικοινωνία   

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Αγγλικά  

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: Ομαδική και Ατομική εργασία, Συμμετοχή στο μάθημα 

και στις εκδρομές πεδίου   

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

Jim Van Laar (EnvironmentalSciences.Studentexchange@wur.nl 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  2 ώρες και 45 λεπτά 

Αθήνα Αmsterdaam  και με τρένο μετά 55 λεπτά στο Ede-Wageningen 

Που έμενα: Εστία 

Που έτρωγα και τι: Μαγείρευα συνήθως 

Που έπινα και τι: Αφθονη φτηνή μπύρα απίστευτης ποιότητας , μόνο 2.40 ευρώ 

το 1 λίτρο παρακαλώ.  

Τι ξόδευα: 650 ευρώ το μήνα 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Γνώριζα νέα παιδιά από όλον 

τον κόσμο και εκδρομές. 



 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: 

Οι υποδομές των κτηρίων και των υπηρεσιών ηταν άψογες, ένιωθες πως ήσουν 

μέσα στην πηγή της έρευνας και της γνώσης. Αυστηροί οι Ολλανδοί όσο αφορά 

στο θέμα του χρόνου και των προθεσμιών 

Από την πόλη: 

Πλήρη αρμονία μεταξύ ανθρώπων και φύσης, ποδηλατόδρομοι παντού, κανάλια 

παντού, <αχ αυτός ο Ρήνος τι μας έκανε> 

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

Κάθε στιγμή ήταν και μια ξεχωριστή εμπειρία!!!!!!!!!!  

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: Αυτοπεποίθηση, γνώρισα 

καλύτερα τον εαυτό μου, νέες κουλτούρες που άλλες μου ταίριαζαν και άλλες όχι 

και να είμαι πιο οργανωτικός στην δουλεία μου και πιο υπεύθυνος.  

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

Η ζωή είναι δύσκολη αλλά παράλληλα πολύ γλυκιά και ενδιαφέρουσα, όλοι είμαστε 

ίδιοι δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις στον κόσμο, και πρέπει να προσπαθούμε 

για την βελτίωση αυτού του πλανήτη συλλογικά σε όλους τους τομείς ο καθένας 

από το δικό του βήμα. 

Σας το συνιστώ παιδιά να ζήσετε μια τέτοια εμπειρία ζωής   

 

 

 

 

 


