
 

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Παναγιώτης Νικόλαος Δημητρόπουλος Ελέζης 

Email: env15022@env.aegean.gr 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): PAP/RAC (Priority Action 

Programme/Regional Activity Centre), http://paprac.org  

Περίοδος Φοίτησης: 6 Μήνες (01/10/2019-31/03/2020) 

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Έρευνα σε θέματα περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

και Πολιτικής  

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Αγγλικά 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: Εβδομαδιαία και Μηνιαία Αξιολόγηση από τον Μέντορα 

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

Marko Prem-Deputy Director of PAP/RAC (marko.prem@paprac.org) 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  Το ταξίδι μου ήταν 

αεροπορικό και το ξεκίνησα από την Θεσσαλονίκη για Αθήνα, Από εκεί πήρα το 

επόμενο αεροπλάνο για την Πόλη του Σπλιτ. Η Διάρκεια του ταξιδιού ήταν 

περίπου στις 5 ώρες μαζί με την ώρα αναμονής στα αεροδρόμια. 

Που έμενα: Νοίκιασα ένα φοιτητικό διαμέρισμα κοντά στον χώρο της δουλειάς. 

Που έτρωγα και τι: Κυρίως μαγείρευα στο σπίτι αφού είχα πραγματοποιήσει τα 

ψώνια μου. Το φαγητό αποτελούταν κυρίως από κρέας και λαχανικά. 

http://paprac.org/


Που έπινα και τι: Δεν έβγαινα σε κάποιο μέρος για να πιώ κάτι. Οπότε έπινα 

μόνο νερό. 

Τι ξόδευα: Τα έξοδα στο περίπου βγαίνανε στα 550€ τον μήνα (400€ το νοίκι του 

σπιτιού μαζί με τα έξοδα του και 150€ για εξόδους και φαγητό.) 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Κυρίως έβγαινα πολλούς 

περίπατους στην περιοχή αναψυχής που είχε η Πόλη (Βουνό Μαριάν(Marjan) και 

λιμάνι). 

 

 

 

 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο-Οργανισμός:  

Πολύ αξιόλογος οργανισμός με πολύ υπεύθυνους ανθρώπους οι οποίοι με 

βοήθησαν σε οτιδήποτε χρειάστηκα. Είτε ήταν στο θέμα της δουλειάς, είτε στην 

καθημερινή μου ζωή. Το ερευνητικό έργο που πραγματοποίησα στον οργανισμό με 

βοήθησε να δω κάποια πράματα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και πολιτική 

με άλλη οπτική γωνία. 

 

Από την πόλη:  

Η πόλη ήταν φανταστική στο θέμα των καιρικών συνθηκών αλλά και στα φυσικά 

αξιοθέατα που είχε για να δει κανείς (φύση-βουνό, θάλασσα-λιμάνι, τοποθεσίες 

UNESCO-Παλάτι του διοκλητιανού.)  

 

 

 



 

 

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

 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus:  

Από την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα του Erasmus, μπορώ να πω πως κέρδισα 

αξέχαστες εμπειρίες καθώς και διαφορετικές ιδέες και απόψεις. Ακόμη, με έδωσε 

επαγγελματική εμπειρία για το τι μπορεί να περιμένει κανείς στο κλάδο του 

περιβάλλοντος και τι πραγματικά χρειάζεται στο εργασιακό περιβάλλον. 

 

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

Πιστεύω πως η εμπειρία του προγράμματος Erasmus είναι αξέχαστη και θα την 

πρότεινα να την πραγματοποιήσει οποιοσδήποτε του δοθεί η ευκαιρία.  


