
 

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο :  Βαλεντίνα Τζορέλα  

Email: env09087@env.aegean.gr 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Plant Research International, 

Wageningen University 

Περίοδος Φοίτησης: 31/08/13 έως 31/12/13 

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Δεν παρακολούθησα μαθήματα αλλά είχα την 

επιλογή να πηγαίνω σε διαλέξεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων  

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Αγγλικά 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης:   

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

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

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

Μακρύς ο δρόμος....Αν και έψαχνα καιρό πριν για φτηνά αεροπορικά εισιτήρια δεν 

είχα κατορθώσει να βρω!  Οπότε 10 μέρες πριν αποφάσισα να πάω από τα 

Γιάννενα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, να πάρω το πλοίο για Βενετία και από εκεί 

αεροπλάνο για Εindhoven(φθηνό εισιτήριο) και μετά τρένο για κοντινή πόλη στο 

Wageningen !!!!! Εκτιμώμενη διάρκεια 42 ώρες..... 

Που έμενα: Άλλαξα τρία δωμάτια...Θέλει αρκετό ψάξιμο να βρεις δωμάτιο στην 

πόλη λόγω της μεγάλης προσέλευσης φοιτητών την έναρξη της ακαδημαϊκής 

χρονιάς 



Που έτρωγα και τι: Συνήθως μαγείρευα αλλά υπήρχαν εστιατόρια  χαμηλές 

τιμές...Το κινέζικο που σέρβιραν ήταν εξαιρετικό με 3.25 ευρώ η μερίδα! 

Που έπινα και τι: Όχι πολλές επιλογές για εξόδους στην πόλη μόνο λίγα μικρές 

μπυραρίες. Πιο σύνηθες είναι η διοργάνωση δείπνων και πάρτυ σε σπίτια! 

Μπύρες!! 

Τι ξόδευα: Περίπου 600 ευρώ το μήνα 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Ποδηλασία, yoga, 

παραδοσιακούς χορούς, μαθήματα ακαδημαϊκής γραφής, ενασχόληση σε τοπική 

περιβαλλοντική οργάνωση, εκδρομούλες τα σαβ/κα 

 

 

 

 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: Η πρώτη ανάμνηση « Πολύ φιλικό και θερμό κλίμα.» 

 Μετά θα έλεγα ότι αποτελεί ένα πράσινο πανεπιστήμιο, ιδανικό για όσους 

ασχολούνται με το Περιβάλλον και τη Γεωπονία.  

 

 

 

 

Από την πόλη:Τόσο μικρή για να πιστέψεις ότι ζούνε τόσες πολλές εθνικότητες! 

Πολυπολιτισμική που αγγαλιάζει ο διαφορετικό και σέβεται την κάθε κουλτούρα! 

 

 

 



 

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

 

 

Ta δείπνα που έπρεπε κάθε φορά να τους μαγειρέψω κάτι Ελληνικό!!!!  

Κι όμως μου άρεσαν τόσο πολύ! 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

Πραγματοποίησα το όνειρο μου να ζήσω για λίγο καιρό στο εξωτερικό μόνη μου 

Βελτίωσα τα αγγλικά! ( Όσοι δεν γνωρίζετε ξεκινήστε σήμερα κιόλας ) 

Εντάχθηκα σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον 

Γνωριμίες 

Διεύρυνα τους ορίζοντες μου  

Έγινα πιο δυνατή 

Και πιο συνεπής ..... 

 

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

Τολμησέ το, είναι μεγάλη πρόκληση ! 


