
 
Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Αναστασία Ζηκοπούλου  

Email: env08017@env.aegean.gr 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): The Hoge Veluwe National Park 

(http://www.hogeveluwe.nl/en/14) 

Περίοδος Φοίτησης: 1 Μαρτίου 2013 – 30 Ιουνίου 2013 

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Συμμετείχα στο πρόγραμμα Erasmus Placement. 

Δεν παρακολούθησα μαθήματα, αλλά έκανα πρακτική άσκηση.  

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Η συνεννόηση με τους υπεύθυνους ή/και 

τους άλλους εργαζόμενους γινόταν στα Αγγλικά. 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: Δεν εξετάστηκα σε μαθήματα. Από τον φορέα, μου 

ζητήθηκε να κάνω ένα inventory. Επίσης κανονίζαμε συναντήσεις για να κάνουμε 

απολογισμό της δουλειάς μέχρι στιγμής.   

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

κύριος Jacob Leidekker (Head of Operation) και ο κύριος Chris Rovekamp 

(αυτός που με καθοδήγησε και βοήθησε στην εργασία μου). 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

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

Αθήνα στο Amsterdam (3,5 ώρες), τρένο από το Amsterdam στο Ede (50’) και 

εκεί μας υποδέχτηκε ένας υπάλληλος του πάρκου και μας πήγε εκεί (15’). 

http://www.hogeveluwe.nl/en/14


Που έμενα: Ο φορέας μας παρείχε τη διαμονή. Ένα σπίτι δίπλα στα γραφεία της 

διοίκησης στο πάρκο. 

Που έτρωγα και τι: Μαγείρευα στο σπίτι. Το φαγητό έξω ήταν ακριβό για την 

ποσότητα και ποιότητα που προσέφερε. Τα περισσότερα που μπορούσες να βρεις 

ήταν έτοιμο-γρήγορο φαγητό και τις περισσότερες φορές τηγανιτό (με βασίλισσα 

την τηγανιτή πατάτα!).   

Που έπινα και τι: Δεν είχε νυχτερινή ζωή στην περιοχή. Κάποια σ/κ που 

επισκέφτηκα άλλες πόλεις, δοκίμασα φυσικά κάποιες από τις πολλές μπύρες της 

χώρας. Αλλά κυρίως έπινα καφέ (τον σερβίρουν σε τεράστια κούπα και κοστίζει 

3,25!)  

Τι ξόδευα: Περίπου 300 ευρώ το μήνα. Δεν είχα έξοδα διαμονής, οπότε είχα να 

φροντίσω μόνο για το φαγητό μου, να κρατήσω κάποια χρήματα ώστε τα σ/κ να 

κάνω εκδρομές και να πληρώσω για τις μετακινήσεις (αρκετά ακριβές και παρόλο 

που ήμουν φοιτήτρια, δεν δικαιούμουν έκπτωση! (Μόνο οι Ολλανδοί φοιτητές 

δικαιούνται ειδική κάρτα!) Και φυσικά προσπάθησα να κάνω και οικονομία! 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Τα σαββατοκύριακα 

επισκεπτόμουν τις πόλεις της Ολλανδίας! Εκμεταλλεύτηκα το πρόγραμμα 

CouchSurfing για να βρω κάποιον να με φιλοξενήσει, και έτσι γνώρισα αρκετά 

ενδιαφέροντα άτομα, και μπορώ να πω ότι έκανα και καλούς φίλους! 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: (Θα μιλήσω για τον φορέα μου, μιας και συμμετείχα στο 

Erasmus Placement.) Στο σύνολο, η εντύπωση που μου έμεινε είναι θετική. Όλοι 

ήταν ευγενικοί και πρόθυμοι να σε βοηθήσουν αν το χρειαστείς, αν και λίγο 

«κλειστοί» άνθρωποι. Ο κύριος Leidekker φρόντιζε να μην λείψει τίποτα και με 

παρότρυνε να ρωτάω, να ζητάω και φυσικά να βγω ΕΞΩ για να μάθω! Ο κύριος 

Rovekamp βοήθησε πολύ στην έρευνα και μου πρόσφερε γνώσεις πάνω στο 



αντικείμενό μου, συγκεκριμένα στον τομέα της οικολογίας και ειδικά για τα πουλιά 

και την προστασία τους. 

Από την πόλη: Η περιοχή που έμενα ήταν στην καρδιά της φύσης, η κοντινότερη 

πόλη ήταν 20’-30’ με το λεωφορείο. Ήταν πολύ όμορφο να ξυπνάς μέσα στη φύση 

και να αφουγκράζεσαι κάθε ήχο! Έζησα τη φύση το χειμώνα, όταν τα δέντρα ήταν 

γυμνά και όλα κάτασπρα και μυστήρια. Κι όταν ήρθε η άνοιξη όλα πρασίνισαν 

γρήγορα και το τοπίο άλλαξε τρομερά! Τα δύο μικρά χωριά που βρίσκονταν δίπλα 

στο πάρκο, ήταν πολύ γραφικά! Οι περισσότερες πόλεις είχαν έναν μεσαιωνικό 

αέρα που σου θύμιζε άλλες εποχές (ή σκηνικά που έχεις δει σε ταινίες!) με 

αγαπημένες μου την Ουτρέχτη (που έχει και αρκετούς φοιτητές) και φυσικά το 

Άμστερνταμ  (πιστεύω πως είναι μια πόλη που έχει τα πάντα, μπορείς να πας 

παντού με το ποδήλατό σου και θα βρεις και λογικές τιμές) !!!! 

 

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

Η εναλλαγή των τοπίων μέσα στο ίδιο το πάρκο και οι μυρωδιές της φύσης…  

     

 



    

Φυσικά οι πρωινές επισκέψεις στην αυλή… 

 



 

 

Και τα κανάλια (σχεδόν) σε κάθε πόλη! 

 



 

 

 

Επάνω: Άμστερνταμ 

 

 

Κάτω: Ουτρέχτη 

 



 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus:  

Σε όλα μου τα χρόνια σαν φοιτήτρια, ονειρευόμουν να πραγματοποιήσω το 

πρόγραμμα Erasmus. Έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει τις σπουδές μου, θέλησα να 

διευρύνω και τις επαγγελματικές μου εμπειρίες. Σκέφτηκα ότι Erasmus 

Placement θα ήταν ιδανικό- και μπορώ να ομολογήσω ότι η εμπειρία αυτή κάθε 

άλλο παρά απογοητευτική ήταν! Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, καθώς μετά από την 

«ανεμελιά» των φοιτητικών χρόνων έπρεπε να αντιμετωπίσω ένα τελείως 

διαφορετικό περιβάλλον και να προσαρμοστώ σε αυτό, αλλά ήμουν εξ’ αρχής 

προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Το μόνο βέβαιο είναι πως μόνο κερδισμένη θα 

μπορούσα να καταλήξω, έστω από μόνο τέσσερεις μήνες στο πρόγραμμα. Γνώρισα 



πολλά και σημαντικά πρόσωπα, έζησα σε μια διαφορετική χώρα, ήρθα σε επαφή με 

έναν τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης και δράσης και φυσικά διεύρυνα τις 

γνώσεις και ικανότητές μου πάνω στο αντικείμενο που σπούδασα, μου αρέσει και 

ευελπιστώ να ασχοληθώ. Χάρηκα πάρα πολύ όταν μας προτάθηκε να μείνουμε 

περισσότερο και να ασχοληθούμε και με τη μελέτη άλλων ειδών. Σίγουρα θα 

έμενα αν είχα χρόνο στη διάθεσή μου.  

 

Σίγουρα θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να το ξανακάνω σαν μεταπτυχιακή 

φοιτήτρια! Θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα σε κάθε φοιτητή/φοιτήτρια που 

σκέφτεται να συμμετάσχει. Με θεωρώ πολύ τυχερή που πήρα μέρος σε αυτή την 

εμπειρία και ελπίζω και εύχομαι να συνεχίσει να παρέχεται αυτή η δυνατότητα 

στους Έλληνες φοιτητές στο μέλλον, όσο δυσοίωνο κι αν προβλέπεται. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


