
 

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

Όνομα - Επώνυμο : Βασιλεία Καμαλάκη 

Email: vasso95@windowslive.com 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Ινστιτούτο Βιομετεωρολογίας (IBIMET 

– CNR), Φλωρεντία 

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

Περίοδος Φοίτησης: 15.03.18-14.06.18 

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Στο Ινστιτούτο έκανα πρακτική άσκηση και μαζί με 

την υπεύθυνη μου ξεκινήσαμε πείραμα σχετικά με τη χρήση ελαιώδους αργίλου. 

Επίσης έπαιρνα μέρος σε μετρήσεις πεδίου σχετικά με την ανάπτυξη 

συγκεκριμένων φυτικών ειδών σε αστικό περιβάλλον. 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Συνομιλούσα στα αγγλικά.  

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

Francesca Ugolini f.ugolini@ibimet.cnr.it 

Και ο διευθυντής Antonio Raschi direttore@ibimet.cnr.it 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

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

την Αθήνα για Ρώμη (2 ώρες) και 

από εκεί τρένο (1 ώρα και 30 λεπτά) για να φτάσω στη Φλωρεντία  

Που έμενα: Έμενα σε σπίτι το οποίο βρήκα μέσω της υπεύθυνης μου στο 

ινστιτούτο. 

Που έτρωγα και τι: : Συνήθως μαγείρευα κάτι πρόχειρο στο σπίτι  



Που έπινα και τι: Δεν έβγαινα και πολύ καθώς η Φλωρεντία είναι αρκετά ακριβή 

σαν πόλη , αλλά συνήθως προτιμούσα να τρωώ ιταλικό παγωτό (τζελάτο)    

Τι ξόδευα: Το μήνα ξόδευα γύρω στα 500 με 550 ευρώ συνολικά (ενοίκιο + έξοδα 

φαγητού + προσωπικά έξοδα). 

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

έβγαινα βόλτα στην πόλη. 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Ινστιτούτο: Όλοι οι εργαζόμενοι ήταν πολύ φιλικοί και πρόθυμοι να με 

βοηθήσουν εαν χρειαζόμουν κάτι. Ιδιαίτερα η συνεργασία μου με την υπεύθυνη 

μου ήταν άριστη και απο την πρώτη στιγμή που έφτασα στη πόλη με βοήθησε. 

 

 

Από την πόλη: Η Φλωρεντία είναι μια πολύ όμορφη και ιστορική πόλη. Έχει πάρα 

πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα , πολλές όμορφες πλατείες και φυσικά τον ποταμό 

Άρνο. Αγάπησα το Ιταλικό παγωτό! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 



 

 

 

 

 

 



Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: Μέσω του προγράμματος 

Erasmus έζησα μια καινούρια εμπειρία, καθώς έμεινα για κάποιο διάστημα σε μια 

ξένη χώρα και είδα πολλά διαφορετικά πράγματα. Επίσης, κέρδισα καινούριες 

γνώσεις μέσω της πράκτικης άσκησης στο Ινστιτούτο και συνεργάστηκα με 

ανθρώπους που ήταν πρόθυμοι να με βοηθήσουν να μάθω. 

 

 

Ελεύθερο βήμα (ή αλλιώς πες ότι άλλο θέλεις εσύ): Ως συμβουλή θα πρότεινα η 

εύρεση σπιτιού να γίνεται πολύ νωρίτερα, ειδικά για την πρακτική άσκηση, καθώς 

οι περισσότεροι σπιτονοικοκύρηδες δεν δέχονται μικρές περιόδους ενοικίασης. 

 

 

 

 

 


