
 

Η AIESEC είναι διεθνής, µη κυβερνητικός, µη κερδοσκοπικός, ανεξάρτητος εκπαιδευτικός οργανισµός και διοικείται 
αποκλειστικά από φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους.  
 
Πέρα από το διεθνές µαθησιακό περιβάλλον και τις ηγετικές ευκαιρίες, η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό είναι µια 
από τις εντονότερες εµπειρίες που προσφέρει ο οργανισµός. 
 
Κάθε χρόνο, πάνω από 6.000 φοιτητές έχουν την ευκαιρία να κάνουν την πρακτική τους άσκηση, ζώντας συγχρόνως 
σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Μικρές ή µεγάλες επιχειρήσεις που υπόσχονται να αναπτύξουν τα µέλη τους και να 
επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους, µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, δηµόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα και 
καταξιωµένες πολυεθνικές εταιρείες σου δίνουν την ευκαιρία να εργαστείς στους εξής τοµείς: 
  

1. Management: Εργασία σε τοµείς σχετικούς µε το management. Μπορεί να είναι πάνω σε 
χρηµατοοικονοµικά, σε λογιστική, marketing, διαχείριση έργων, οργανωσιακή διοίκηση ή διαχείριση ανθρωπίνων 
πόρων. 
 
2. Technical: Εργασία σχετική µε Πληροφορική και Πληροφοριακές Τεχνολογίες. Μπορεί να περιλαµβάνει 
Web development και management, ανάπτυξη λογισµικού και προγραµµατισµό, ανάλυση συστηµάτων και 
σχεδιασµό, διαχείριση δικτύων και διαχείριση βάσεων δεδοµένων. 
  
3. Development: Εργασία σε θέµατα κοινωνικής ανάπτυξης. Μπορεί να περιλαµβάνει ανθρώπινα δικαιώµατα, 
περιβαλλοντικά θέµατα, εκπαίδευση και επιχειρηµατικότητα. 
  
4. Educational: Εργασία σχετική µε την εκπαίδευση. Μπορεί να περιλαµβάνει γλωσσική διδασκαλία, 
διδασκαλία µαθήµατος σε ξένη γλώσσα, επαγγελµατικό προσανατολισµό, πολιτισµική κατανόηση και προσωπική 
ανάπτυξη. 

 
Αν σε ενδιαφέρουν οι τοµείς του management και του technical θα µπορέσεις να εργαστείς σε κάποια επιχείρηση που 
θα αµείβεσαι το λιγότερο µε το βασικό µισθό της χώρας και µε αυτά θα µπορείς να καλύπτεις τη διαµονή και τη 
διατροφή σου. Σε περίπτωση που επιλέξεις του τοµείς του development ή του education θα εργαστείς σε κάποιον 
οργανισµό ή εκπαιδευτικό πρόγραµµα, όπου θα σου παρέχεται  διαµονή και διατροφή αλλά όχι µισθός. 
 
Για να συµµετέχεις στο πρόγραµµα πρακτικής άσκησης της AIESEC θα πρέπει να ακολουθήσεις την εξής διαδικασία: 
 

1. Κάνεις µια αίτηση ενηµέρωσης, ώστε να γνωρίσεις την AIESEC, ποιος είναι ο οργανισµός και το όραµά του 
και τι µπορείς να κερδίσεις εσύ συµµετέχοντας σε αυτόν. 

2. Αν όλα αυτά που θα µάθεις σε εκφράζουν, κάνεις µια αίτηση εγγραφής στον οργανισµό που συνοδεύεται µε 
το fee των 10€, που χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των καθηµερινών λειτουργικών εξόδων του Γραφείου. 

3. Θα έχεις την ευκαιρία µέσα από ενηµερώσεις και events να γνωρίσεις ακόµα καλύτερα τον οργανισµό και να 
συµµετέχεις στα project που διοργανώνονται, ώστε να πάρεις όλα τα εφόδια για την πρακτική σου άσκηση 
που είναι προ των πυλών☺ 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι αιτήσεις για πρακτική άσκηση λαµβάνουν µέρος 3 φορές τον χρόνο: 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΜΑΡΤΙΟ 

και για έναρξη της πρακτικής στο διάστηµα ανάµεσα σε αυτούς τους µήνες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ AIESEC  
(ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑ∆ΩΣΕΤΕ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΪΟΥ 
2010. ΏΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 12:00-15:00 ∆ευτέρα έως Παρασκευή, τηλ: 210-8203 268) 

1) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (αποστολή με email στα:  
olga.mavi.gr@gmail.com και k.lazari1011@gmail.com 

2) MOTIVATION LETTER ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 
3) ΑΚΡΙΒΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΤΕΙ 
4) ΑΠΛΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
5) ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
6) ΤΗΝ EP FORM ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ 
7) ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ AIESEC ΜΕ 20 ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ 
8) 10 ΕΥΡΩ + AITHSH MELOUS 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ(την καταθέτετε µετά τις συνεντεύξεις) 
120 ΕΥΡΩ για να σηκωθεί η φόρµα σας + 30 ΕΥΡΩ όταν βρεθεί η θέση 
OGX(OutGoing eXchange) WEEK 
[Είναι µια εβδοµάδα στην οποία είναι απαραίτητο να συµµετέχετε όλοι όσοι θέλετε να πάτε για πρακτική 
µε την AIESEC. ] 
FORM FILLING SEMINAR  αυτή τη µέρα είναι πάρα πολύ σηµαντικό να παρεβρεθείτε όλοι όσοι θέλετε 
να πάτε για πρακτική µε την AIESEC, καθώς θα γίνει παρουσίαση σχετικά µε το πώς θα ψάχνετε για θέσεις 
εργασίας και θα γίνει και επιβεβαίωση ότι έχετε συµπληρώσει σωστά τη φόρµα σας.  
OPS(outgoing preparation seminar)  Αυτή τη µέρα γίνονται κάποια trainings  από την Εθνική Επιτροπή 
της AIESEC Ελλάδος για όλους όσους επιθυµούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα πρακτικής άσκησης, και 
τα οποία προετοιµάζουν τους υποψηφίους για την ηµέρα των συνεντεύξεων. Η ηµέρα, η ώρα και το µέρος 
διεξαγωγής θα σας ανακοινωθούν εγκαίρως. 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ  απαραίτητο στάδιο για τη συµµετοχή σας στο πρόγραµµα πρακτικής άσκησης της 
AIESEC, είναι οι συνεντεύξεις, οι οποίες θα διεξαχθούν αυτή τη µέρα. Κάθε συνέντευξη διαρκεί περίπου µισή 
ώρα. Η ώρα και το µέρος διεξαγωγής θα σας ανακοινωθούν εξίσου εγκαίρως. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ: 
Όλγα Μαβή: 6931501335 olga.mavi.gr@gmail.com 
Κατερίνα Λάζαρη 6979324618  k.lazari1011@gmail.com 
Παρακαλούµε να κάνετε συχνά check mail γιατί θα σας στέλνουµε σηµαντικές πληροφορίες τις επόµενες 
µέρες. 
 
Τα έγγραφα αυτά χρειάζονται για την αποτελεσµατική συµπλήρωση µιας φόρµα η οποία περιγράφει τα προσωπικά 
σου στοιχεία και τις προτιµήσεις σου σχετικά µε την πρακτική άσκηση 
 πχ  πότε θέλεις να πας, για πόσο χρονικό διάστηµα κλπ. 
 
Η φόρµα αυτή συµπληρώνεται µετά από το Form Filling Seminar ,στο οποίο εξηγείται η σωστή και πιο 
ανταγωνιστική συµπλήρωση αυτής της φόρµας  ώστε να έχεις περισσότερες πιθανότητες να βρεις µία θέση σύµφωνα 
µε τις προτιµήσεις σου.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Μετά τη συµπλήρωση της φόρµας, την οποία θα βρεις στο Γραφείο της AIESEC, θα γίνει ένα σεµινάριο για να 
προετοιµαστείς για την εµπειρία της πρακτικής στο εξωτερικό (Outgoing Preparation Seminar). Εδώ θα έχεις την 
ευκαιρία να γνωρίσεις κι άλλα άτοµα από το Πανεπιστήµιο που ενδιαφέρονται να κάνουν πρακτική µέσω της 
AIESEC, να γνωρίσεις  άτοµα που έζησαν αυτή την εµπειρία και  τέλος να προετοιµαστείς για τις διαφορετικές 
καταστάσεις που µπορεί να αντιµετωπίσεις στη χώρα που θα πας. 
 
Τέλος, πραγµατοποιείται το Assessment το οποίο είναι µια συνέντευξη, προκειµένου να διαπιστωθεί αν πράγµατι 
είσαι έτοιµος και προετοιµασµένος για αυτή την εµπειρία..  
 
Κάθε φοιτητής του Πανεπιστηµίου που περνάει τη συνέντευξη κι επιθυµεί να συµµετέχει στο πρόγραµµα πρακτικής, 
καταβάλει  στον οργανισµό το ποσό των 150€ από τα οποία τα 45€ είναι εγγύηση και επιστρέφονται όταν τελειώσει η 
πρακτική. Τα χρήµατα αυτά είναι για τον χώρο που καταλαµβάνει η φόρµα  στο δίκτυο της AIESEC, καθώς και για 
τα λειτουργικά έξοδα του οργανισµού, καθώς όλες οι οικονοµικές ανάγκες καλύπτονται από τα µέλη. 
 
Μετά λοιπόν από τη συνέντευξη θα αποκτήσεις πρόσβαση στη διεθνή πλατφόρµα της AIESEC (www.myaiesec.net) 
και θα µπορείς να βλέπεις τις θέσεις που υπάρχουν διαθέσιµες. Τα παιδιά στην τοπική σου θα σου δείξουν πώς να 
χρησιµοποιείς το σύστηµα και θα είναι εκεί σε οτιδήποτε χρειαστείς.. 
 
 

Ζήσε λοιπόν αυτή τη δυνατή εµπειρία στο εξωτερικό, 
απόκτησε εργασιακή εµπειρία, 

αλλά πάνω απ’ όλα 
ζήσε την διαφορετικότητα☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


