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Περίοδος πρακτικής: 1-10-2012 έως 29-04-2013 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

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

απευθείας πτήση από Αθήνα προς Νίκαια (2 ώρες και 45 λεπτά) 

Που έμενα: ενοικίαση ιδιωτικού χώρου (35 τμ.) 

Που έτρωγα και τι: τα μεσημέρια στη δουλειά παράγγελνα συνήθως μακαρονάδες 

και στο σπίτι μαγείρευα κυρίως κοτόπουλο   

Που έπινα και τι: νερό-χυμούς που αγόραζα από το σουπερ μάρκετ και καφέ 

που έφτιαχνα στη δουλειά 

Τι ξόδευα: μηνιαίως (μαζί με το ενοίκιο 750 ευρώ) 1000 ευρώ  

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): εκδρομές με τραίνο και 

φωτογραφήσεις τοπίων 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Plan Bleu: αρκετά συνεργάσιμο προσωπικό με διάθεση για βοήθεια, 

ελεύθερες επιλογές στη θεματολογία, ζεστό κλίμα. 

 

http://www.planbleu.org/


Από την πόλη: η Νίκαια είναι μια πανέμορφη και ζεστή για τους Έλληνες πόλη 

καθώς φιλοξενεί αρκετούς Έλληνες. Οι δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις 

ποικίλουν καθώς είναι μια πόλη περίπου 350.000 κατοίκων. 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

H πρακτική Erasmus αποτέλεσε μοναδική εμπειρία ζωής για μένα, καθώς πέραν 

της εργασιακής εμπειρίας μου χάρισε σημαντικούς φίλους, ευκαιρία ανακάλυψης 

νέων χωρών και τρόπων ζωής, βελτίωση της αγγλικής γλώσσας καθώς και λήψη 

βασικών γνώσεων της γαλλικής γλώσσας. 

Ωστόσο υπήρχαν κάποιες  δυσκολίες  όσον αφορά  στην προσαρμογή  σε μια ξένη 

χώρα, στην εύρεση  κατοικίας  και στην επικοινωνία καθώς δε γνώριζα τη 

γαλλική γλώσσα. 

Το πρόγραμμα  Εrasmus με βοήθησε μέσα από τις εμπειρίες  που απέκτησα να 

αντιληφθώ τις δυνατότητες μου και να μάθω να τις αξιοποιώ τη μελλοντική μου 

επαγγελματική κατάρτιση. 

Το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε οποιονδήποτε θέλει να συνδυάσει την εργασιακή 

εμπειρία με τη φοιτητική ζωή και είμαι στη διάθεση οποιουδήποτε χρειαστεί 

βοήθεια σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus Placement. 


