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Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: 1)Environmental Education and Learning for 

Sustainability 2) Water Quality 3)Presentation Skills 4) Social scientific 

analysis of environmental issues 5) Information Literacy  6) Teaching 

Learning and Capacity Building for Sustainable Development  

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Αγγλικά  

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: είτε μέσω τελικής εξέτασης είτε μέσω κάποιων 

εργασιών και παρουσιάσεων  

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

σύνολο του προσωπικού τόσο στο ελληνικό όσο και στο ξένο ίδρυμα (Erasmus 

coordinator Dennis Duindam, υπεύθυνος καθηγητής στο τμήμα περιβάλλοντος 

κύριος Στασινάκης και γραφείο Erasmus πανεπιστήμιο Αιγαίου) 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

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

Ελευθέριος Βενιζέλος, Αθήνα, διάρκεια ταξιδιού 3 ώρες με την τοπική  ζώνη 

ώρας  

Που έμενα: Σε ιδιωτικές εστίες εντός του πανεπιστημιακού χώρου 



Που έτρωγα και τι: Στο εστιατόριο, λέσχη της σχολής και μαγειρευτό φαγητό στο 

σπίτι 

Που έπινα και τι: Στην καφετέρια της σχολής συνήθως καφέδες και χυμούς και 

σε κάποια μαγαζιά-καφέ στο κέντρο του wageningen  

Τι ξόδευα: 850 ευρώ περίπου τον μήνα (ακριβή η διαμονή στις εστίες και οι 

μετακινήσεις σε ποιο κεντρικές πόλεις ) 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Ταξίδια στο εσωτερικό της 

χώρας ώστε να την ανακαλύψω 

 

 

 

 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: το επίπεδο μάθησης και των μαθημάτων που διεξαγόταν. 

Το κτίριο και η αρχιτεκτονική του ήταν υπερσύγχρονη, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

περιβαλλοντικές παραμέτρους και την βιώσιμη ανάπτυξη ( μετακίνηση με 

ποδήλατα, ηλεκτρικά λεωφορεία, κήπους και θερμοκήπια)  

 

 

 

 

Από την πόλη: Υπέροχη, γραφική με ένα παραδοσιακό στοιχείο και με εμφανή 

πολυπολιτισμική κουλτούρα 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

Ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου αν και απαιτητική. Γνώρισα 

και συναναστράφηκα με ανθρώπους από όλο τον κόσμο , εμπλούτισα τις γνώσεις 

μου και διεύρυνα τους ορίζοντες μου στην μάθηση/διδασκαλία αλλά και στη ζωή, 

ήθη και έθιμα άλλων εθνικοτήτων. 

 


