
 

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates (Placement) 

 

Όνομα - Επώνυμο : Στεφανία Πολλάκη 

Email: stefpollaki@gmail.com  

Ίδρυμα που πήγα :  

Ινστιτούτο Βιομετεωρολογίας (IBIMET – CNR), Φλωρεντία 

http://www.ibimet.cnr.it/  

Περίοδος Φοίτησης: 1.05.2015 – 30.09.2015 

 

 

Το Ινστιτούτο 

Με τι ασχολήθηκα: Κύρια ασχολία μου στο ίδρυμα αυτό ήταν ο σχεδιασμός 

προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, 

καθώς επίσης και εργασίες στο πεδίο σχετικά με μια ερεύνα για τις ποικιλίες 

σιτηρών σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας (Μπολόνια, Πίζα, Ρώμη, Πιστόια).  

 

Σε ποια γλώσσα επικοινωνούσα : Επικοινωνούσαμε στα ιταλικά, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι αν δε μιλούσα τη γλωσσα αυτή δε θα με δέχονταν, αφού όλοι μέσα στο 

Ινστιτούτο μιλάνε και αγγλικά.  

 

Ποιος ο “άνθρωπος-κλειδί” στο Ίδρυμα :  

Francesca Ugolini f.ugolini@ibimet.cnr.it  

Luciano Massetti l.massetti@ibimet.cnr.it  

και ο διευθυντής του Ιδρύματος Antonio Raschi direttore@ibimet.cnr.it     
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Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί :  Από την Αθήνα έφτασα στη Ρώμη με αεροπλάνο (2 ώρες) και 

από εκεί για να φτάσω στη Φλωρεντία χρησιμοποίησα τρένο (2 ή 3 ώρες, ανάλογα 

με το τρένο επιλογής μου). 

 

Που έμενα : Έμενα σε σπίτι με οικογένεια, το οποίο βρήκα μέσω γνωστών. 

Ωστόσο είναι αρκετά εύκολο να βρεθεί κατάλυμα και μέσω internet. 

 

Που έτρωγα - έπινα και τι : Συνήθως μαγείρευα στο σπίτι και όταν έτρωγα έξω 

προσπαθούσα να τρώω κάθε φορά κάτι διαφορετικό από τις γεύσεις της Ιταλίας. 

  

Τι ξόδευα : Η Φλωρεντία σε γενικές γραμμές είναι πιο ακριβή πόλη σε σχέση με 

την Αθήνα, οι διαφορές όμως δεν είναι πολύ μεγάλες. Υπολογίζω ότι το μήνα 

ξόδευα γύρω στα 500 ευρώ (ενοίκιο + φαγητό + προσωπικά έξοδα).  

 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου : Στον ελεύθερο χρόνο μου γύριζα την πόλη! 

Ήθελα να γνωρίσω όλες της πλευρές της. Πρόκειται για μια πανέμορφη πόλη με 

πολλά αξιοθέατα και μεγάλη επισκεψιμότητα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Ωστόσο η ομορφιά της δε σταματάει μόνο στα τουριστικά αξιοθέατα. Καθημερινά 

υπήρχαν μουσικές εκδηλώσεις, παραστάσεις σε διάφορα σημεία της κ.α. Επίσης 

έκανα εκδρομές σε μικρά χωριά γύρω από τη Φλωρεντία με φίλους που γνώρισα 

σιγά σιγά εκεί και κάπως έτσι γνώρισα και την επαρχία της Τοσκάνης (το 

γεωγραφικό διαμέρισμα της Ιταλίας όπου ανήκει η Φλωρεντία).   

 

 

 



Οι εντυπώσεις μου !!!! 

Από το Ίδρυμα : Οι εντυπώσεις που έχω από το μέρος στο οποίο εργαζόμουν για 

5 μήνες είναι οι καλύτερες! Ο διευθυντής, αλλά και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι εκεί 

με δέχτηκαν με τον πιο ζεστό τρόπο από την πρώτη στιγμή. Είχαμε πολύ καλή 

επικοινωνία. Με άφηναν να παίρνω πρωτοβουλίες σχετικά με τα προγράμματα 

που δημιουργούσαμε και να τις υλοποιώ και γενικότερα δουλεύαμε πολύ αρμονικά. 

 

Από την πόλη : Κατά τη γνώμη μου η Φλωρεντία δικαίως χαρακτηρίζεται ως 

παραμύθι. Είναι κάτι τοσο διαφορετικό από αυτά που ξέρουμε εμείς! Ψηλά πέτρινα 

ογκώδη κτήρια, αγάλματα και έργα τέχνης σε κάθε γωνιά της, το ποτάμι (Άρνος) 

που τη διασχίζει, οι γέφυρες που έχει όπου μπορείς να καθήσεις και να 

απολαύσεις υπέροχα παγωτά, οι μεγάλες πλατείες, το πράσινο και τα χρώματα 

στους κήπους της κ.α.   

 

Τι θα μου μείνει αξέχαστο : Αξέχαστα θα μου μείνουν τα χαμόγελα όλων όσων 

γνώρισα εκεί, οι βόλτες και οι περίπατοι στα χωριά γύρω από τη Φλωρεντία και 

φυσικά οι υπέροχες πίτσες και τα παγωτά!   

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus : Θεωρώ ότι είναι μια ξεχωριστή 

εμπειρία! Σου δίνεται η δυνατότητα να ταξιδέψεις, να γνωρίσεις καινούργιους 

ανθρώπους, άλλες κουλτούρες και συνήθειες ανθρώπων να φτιάξεις φιλίες και 

δεσμούς και να υπάρχει πάντα κάποιος λόγος να επιστρέψεις. Μέσα από τη 

συνεργασία μου με το Ίδρυμα αυτό γνώρισα επιπλέον τρόπους που θα μπορούσα 

να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις μου και να ασχοληθώ με αυτό που μου αρέσει. 

Δημιουργήθηκε ένα «δέσιμο» με τους ανθρώπους αυτούς και μου έδωσαν να 

καταλάβω ότι είναι πρόθυμοι να με βοηθήσουν μελλοντικά σε θέματα εργασίας, 

αλλά και συνεργασίας. 


