
 

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Ειρήνη Κρασσά 

Email: irenekrassa@gmail.com 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/  

Περίοδος Φοίτησης: 2/2/2020 – 29/5/2020 

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: πρακτική άσκηση  

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Αγγλικά και ελληνικά 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: - 

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

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

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

αεροπορικός περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά, στο αεροδρόμια Λάρνακας και στη 

συνέχεια άλλα 30 λεπτά για να φτάσω στη Λευκωσία. 

Που έμενα: Λευκωσία, Στρόβολος 

Που έτρωγα και τι: Υπήρχε καφετέρια εντός του Πανεπιστημίου με μικρά 

γεύματα όπως μπάρες δημητριακών αλλά κυρίως ψώνιζα από τοπικό super 

market και μαγείρευα.  

Που έπινα και τι:  Η καφετέρια εξυπηρετούσε πολύ στην αγορά καφέ κατά τη 

διάρκεια της παρουσίας μου στο Πανεπιστήμιο.   

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/


Τι ξόδευα: Το μήνα περίπου 500 ευρώ  ( 400 ευρώ ήταν το ενοίκιο του σπιτιού 

μου , super market, έξοδα μεταφοράς, λοιπές αγορές)  

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

αρκετός χρόνος χαλάρωσης για ένα μήνα όπου: ταινίες, σειρές, ζωγραφική κ.α. 

γέμιζαν τον χρόνο μου. Όμως, τις ημέρες που το Πανεπιστήμιο ήταν ανοιχτό, 

παράλληλα με τις εργασίες μου , εργαζόμουν σε κατάστημα στη Λευκωσία για να 

ανταπεξέλθω στα έξοδά μου.   

 

 

 

 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: 

Το ΑΠΚΥ δεν έχει τη δομή ενός Πανεπιστημίου όπως το έχουμε συνηθίσει. Δεν 

υπάρχουν αμφιθέατρα ή μεγάλες αίθουσες, εργαστήρια κλπ. Το 90% στο κτήριο 

της Λατσιάς είναι γραφεία και μικρές αίθουσες με προτζέκτορες. Και γιατί αυτό ; 

Γιατί, κύριο χαρακτηριστικό του Πανεπιστημίου αυτού είναι η τήλε-εκπαίδευση. 

Μεγάλο ποσοστό φοιτητών του διδάσκονται τα μαθήματα από απόσταση με ειδικές 

πλατφόρμες. Κάτι το οποίο αποδείχτηκε δυνατό εργαλείο μετά το ξέσπασμα της 

πανδημίας και του lockdown.  

Από οργάνωση, μπορώ να πω πως ότι χρειάστηκα το γραφείο Erasmus και ο 

υπεύθυνος καθηγητής ήταν εκεί να με συμβουλέψουν και να με βοηθήσουν. Θα 

προτιμούσα πιο κατανοητές οδηγίες προς τις υποχρεώσεις μου ως φοιτήτρια 

πρακτικής άσκησης αλλά και με το ξέσπασμα του ιού δεν πρόλαβα να κάνω πολλά. 

 

 



 

 

Από την πόλη: 

Η Λευκωσία ήταν πραγματικά κάτι εντελώς καινούργιο για εμένα. Δεν έμοιαζε με 

καμία Ευρωπαϊκή πόλη και σίγουρα δεν μοιάζει με την Αθήνα. Θα τη χαρακτήριζα 

αναπτυσσόμενη πρωτεύουσα με ουρανοξύστες τελευταίας τεχνολογίας και πάρκα 

με έργα τέχνης. Είναι μία πολυπολιτισμική πόλη με μαγαζιά από όλες τις 

κουλτούρες του κόσμου και φυσικά η αγγλική γλώσσα ακούγετε παντού. Τέλος, 

είχα την ευκαιρία να εργαστώ στο κέντρο της και αυτό που μου έκανε μεγάλη 

εντύπωση ήταν η έντονη χρήση αυτοκινήτων και η απουσία περίπτερων! (ναι ως 

Ελληνίδα, με σόκαρε λιγάκι) 

 

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

Η κεντρική πλατεία της Λευκωσίας. Θα μπορούσα να πω και για μουσεία που 

επισκέφθηκα αλλά, πραγματικά, η κεντρική πλατεία μου τράβηξε το ενδιαφέρων. 

Η δομή της ακόμη και η θέα του ουρανού από εκεί μου έχει μείνει χαραγμένη στο 

μυαλό. 



 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

Σίγουρα την πρώτη μου εμπειρία σε άλλη χώρα και την πρώτη μου προσπάθεια να 

σταθώ μόνη μου σε μία νέα χώρα χωρίς γνωστούς, φίλους ή συγγενείς. 

Εργάστηκα, τέλεσα την πρακτική άσκηση, έζησα και το ξεκίνημα μίας πανδημίας 

και στάθηκα στα πόδια μου.  

Επιπλέον, κατάφερα να αποκτήσω γνώσεις πάνω στο εκπαιδευτικό κομμάτι του 

περιβάλλοντος, το οποίο δεν είχα την ευκαιρία να εξασκήσω ως φοιτήτρια.  

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

Θα πρότεινα την Κύπρο σίγουρα σε κάποιον που δεν έχει ταξιδέψει ξανά στο 

εξωτερικό. Πολλοί διστάζουν γιατί έχουν την εντύπωση ότι η Κύπρος είναι μία 

μίνι εκδοχή της Ελλάδας, όμως αυτό είναι μία λανθασμένη άποψη. Μπορεί η 

γλώσσα και η θρησκεία να είναι ο κοινός παρονομαστής μας, αλλά ως κουλτούρα 

και νοοτροπία διαφέρουν πολύ. Αυτό φαίνεται και από τη καθημερινότητα τους η 

οποία είναι εμπνευσμένη από την αγγλική νοοτροπία σε αρκετά μεγάλο βαθμό. 

Ένα απλό παράδειγμα, τα φανάρια στους δρόμους λειτουργούν με διακόπτες και 

χρονόμετρα, κάτι το οποίο στην Ελλάδα μοιάζει με πρόταση από βιβλίο 

επιστημονικής φαντασίας.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


