
 

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Χαμηλάκη Καλλιόπη Ελένη    

Email: env16077@env.aegean.gr 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Naturalis Biodiversity Center 

Περίοδος Φοίτησης: 17/2/2020-17/7/2020 

 

Φορέας πρακτικης  

!Τι μαθήματα παρακολούθησα: Δυναμική οικοσυστημάτων  

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Αγγλικά 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: Παραδοτέα τελική εργασία(report)   

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

Hans ter Steege 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

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

πτήσης μέσω Θεσαλλονίκης:3 ώρες, διάρκεια πτήσης μέσω Αθηνών:3 ώρες και 

15 λεπτά) 

Που έμενα: Μονοκατοικία(οικογενειακό σπίτι) στο Leiden, Netherlands 

Που έτρωγα και τι: Έτρωγα κυρίως στο σπίτι, μαγείρευα εγώ μαζί με τη 

συγκάτοικο μου και μερικές φορές τρώγαμε έξω ή παραγγέλναμε στο σπίτι. Γενικά 

οι τιμές των εστιατορίων στην Ολλανδία, όπως και του εστιατορίου στο μουσείο 

που δούλευα,  είναι υψηλές και η ποιότητα του φαγητού μέτρια, οπότε προτιμούσα 

να μαγειρεύω σπίτι. Βέβαια, το διάστημα της καραντίνας, έτσι κι αλλιώς, είχα 

περιορίσει τις εξόδους στο ελάχιστο.  



Που έπινα και τι: Σε πολλές pubs στο κέντρο της πόλης, ήπια μεγάλη ποικιλία 

από τοπικές μπύρες. 

 Τι ξόδευα: Το ενοίκιο μου, super market 

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

 

 

 

 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: Το ερευνητικό κέντρο στο οποίο δούλευα ήταν πολύ 

εντυπωσιακό με πολλά τμήματα τα οποία είχαν και τον ανάλογο εξοπλισμό όπως 

εργαστήρια και διάφορα άλλα μέσα σχετιζόμενα με το αντικείμενο του κάθε 

τμήματος. Στο δικό μου τμήμα και για την δουλειά που είχα αναλάβει να κάνω, 

χρειαζόμουνα μόνο τον υπολογιστή μου και ένα γραφείο από τα πολλά που 

διέθεταν για τους ερευνητές-επισκέπτες(researcher visitor) . Είχε διάφορους 

χώρους για να δουλέψεις, να κάνεις meeting με τον υπεύθυνο και με τους 

συνεργάτες σου αλλά και όμορφους χώρους για τα διαλείμματα σου και να 

γνωρίσεις κόσμο. Το ωράριο ήταν 8ώρο (9-5) και με συχνά διαλείμματα( 10 για 

καφέ, 12 για lunch break και στις 3 πάλι για φαγητό). Όλοι τα τηρούσαν και ήταν 

πολύ όμορφο που σε κάθε διάλειμμα όλοι μαζεύονταν και μιλούσαν μεταξύ τους, 

γελούσαν και ήταν πολύ φιλικοί στο να σε γνωρίσουν και να σε βοηθήσουν. Γενικά, 

το κλίμα εργασίας ήταν πολύ όμορφο στο Naturalis.  

 

 

 



Από την πόλη: Το Leiden είναι πολύ όμορφη και σχετικά ήσυχη πόλη αλλά 

συνδυάζει και τα θετικά μιας μεγαλούπολης καθώς διαθέτει πολλές επιλογές για 

εξόδους και ασχολίες όπως, μουσεία, θέατρα, πάρκα, bars και πολυχώρους για 

διάφορες δραστηριότητες. Επίσης, έχει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο παλιά 

πανεπιστήμια στην Ολλανδία, το οποίο σημαίνει πολλούς φοιτητές οι οποίοι 

γέμιζαν τους χώρους που προανέφερα! Βέβαια, και πολλές οικογένειες ζουν 

μόνιμα στο Leiden και διάφορα νέα άτομα που γνώρισα σκεφτόντουσαν να μείνουν 

μόνιμα εκεί.  

 

Προσανατολίζεσαι και μετακινείσαι αρκετά εύκολα στο Leiden όπως και στις 

περισσότερες πόλεις στην Ολλανδία, είτε με το δικό σου μέσο(ποδήλατο), είτε με 

λεωφορείο για εντός πόλης ή τρένο για εκτός της πόλης. Η μετακίνηση στην 

Ολλανδία ακόμα και εν καιρώ πανδημίας είναι πολύ εύκολη, αλλά εγώ προσωπικά 

την είχα περιορίσει πολύ δεδομένης της κατάστασης.  

 

 

 

 

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

Η αίσθηση του να πηγαίνεις κάθε μέρα σε μια δουλειά που σου αρέσει το 

αντικείμενο, ο χώρος εργασίας, οι συνεργάτες μου κάνει ευχάριστη! 

 

Στο μουσείο όπου δούλευα, παρόλο που πήγαινα μόνο τον πρώτο μήνα, όταν 

ξαναπήγα μετά τον Ιούλιο 2-3 φορές ως επισκέπτης, συνειδητοποίησα ότι μου 

είχε λείψει ακόμα και τη μετακίνηση από το σπίτι στο χώρο της δουλειάς!  

 

 



 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

 



Κέρδισα πολύτιμη εμπειρία δουλεύοντας σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, και 

μάλιστα στο εξωτερικό και σε διάστημα 5 μηνών, γνώρισα πολύ ενδιαφέροντα 

άτομα. Ακόμα, υπάρχει η προοπτική για μεταπτυχιακό ή ακόμα και για μόνιμη 

απασχόληση στο φορέα που δούλεψα. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


