
 

  Ζ AIESEC είλαη δηεζλήο, κε θπβεξλεηηθόο, αλεμάξηεηνο, όρη γηα θέξδνο νξγαληζκόο ν νπνίνο δηνηθείηαη 

απνθιεηζηηθά από θνηηεηέο θαη πξόζθαηνπο πηπρηνύρνπο.  

 

  Πέξα από ην δηεζλέο καζεζηαθό πεξηβάιινλ θαη ηηο εγεηηθέο επθαηξίεο, ε πξαθηηθή άζθεζε ζην εμσηεξηθό είλαη κηα 

από ηηο εληνλόηεξεο εκπεηξίεο πνπ πξνζθέξεη ν νξγαληζκόο. 

  Κάζε ρξόλν, πάλσ από 6.000 θνηηεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε, δώληαο ζπγρξόλσο 

ζε θάπνηα ρώξα ηνπ εμσηεξηθνύ. Μηθξέο ή κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ ππόζρνληαη λα αλαπηύμνπλ ηα κέιε ηνπο θαη λα 

επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο, κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί, δεκόζηα θαη ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα θαη 

θαηαμησκέλεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο ζνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία λα εξγαζηείο ζηνπο εμήο ηνκείο: 

  
1. Management : Δξγαζία ζε ηνκείο ζρεηηθνύο κε ην management. Μπνξεί λα είλαη πάλσ ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά, ζε ινγηζηηθή, marketing, δηαρείξηζε έξγσλ, νξγαλσζηαθή δηνίθεζε ή δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ 

πόξσλ. 

 

  2. Technical : Δξγαζία ζρεηηθή κε Πιεξνθνξηθή θαη Πιεξνθνξηαθέο Σερλνινγίεο. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη Web 

development θαη management, αλάπηπμε ινγηζκηθνύ θαη πξνγξακκαηηζκό, αλάιπζε ζπζηεκάησλ θαη ζρεδηαζκό, 

δηαρείξηζε δηθηύσλ θαη δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

  

  3. Development: Δξγαζία ζε ζέκαηα θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, εθπαίδεπζε θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα. 

  

   4.  Educational: Δξγαζία ζρεηηθή κε ηελ εθπαίδεπζε. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη γισζζηθή δηδαζθαιία, 

δηδαζθαιία καζήκαηνο ζε μέλε γιώζζα, επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό, πνιηηηζκηθή θαηαλόεζε θαη πξνζσπηθή 

αλάπηπμε. 

 

Αλ ζε ελδηαθέξνπλ νη ηνκείο ηνπ management θαη ηνπ technical ζα κπνξέζεηο λα εξγαζηείο ζε θάπνηα επηρείξεζε πνπ 

ζα ακείβεζαη ην ιηγόηεξν κε ην βαζηθό κηζζό ηεο ρώξαο θαη κε απηά ζα κπνξείο λα θαιύπηεηο ηε δηακνλή θαη ηελ 

δηαηξνθή ζνπ. ε πεξίπησζε πνπ επηιέμεηο ηνπ ηνκείο ηνπ development ή ηνπ education ζα εξγαζηείο  ζε θάπνηνλ 

νξγαληζκό ή εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα όπνπ ζα ζνπ παξέρεηαη  δηακνλή θαη δηαηξνθή αιιά όρη κηζζόο. 

 

Γηα λα ζπκκεηέρεηο ζην πξόγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο AIESEC ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηο ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

 

1. Κάλεηο κηα αίηεζε ελεκέξσζεο ώζηε λα γλσξίζεηο ηελ AIESEC, πνηνο είλαη ν νξγαληζκόο θαη ην όξακά ηνπ 

θαη ηη κπνξείο λα θεξδίζεηο εζύ ζπκκεηέρνληαο ζε απηό. 

2. Αλ όια απηά πνπ ζα κάζεηο ζε εθθξάδνπλ, θάλεηο κηα αίηεζε εγγξαθήο ζηνλ νξγαληζκό πνπ ζπλνδεύεηαη κε 

ην fee ησλ 10€, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλώλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηνπ γξαθείνπ. 

3. Θα έρεηο ηελ επθαηξία κέζα από ελεκεξώζεηο θαη event λα γλσξίζεηο αθόκα θαιύηεξα ηνλ νξγαληζκό θαη λα 

ζπκκεηέρεηο ζηα project ώζηε λα πάξεηο όια ηα εθόδηα γηα ηελ πξαθηηθή ζνπ άζθεζε πνπ είλαη πξν ησλ 

ππιώλ 

 

 

ΠΡΟΟΧΖ!!! Οη αηηήζεηο γηα πξαθηηθή άζθεζε ιακβάλνπλ κέξνο 3 θνξέο ηνλ ρξόλν: 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ-ΝΟΔΜΒΡΗΟ-ΜΑΡΣΗΟ 

θαη γηα έλαξμε ηεο πξαθηηθήο ζην δηάζηεκα αλάκεζα ζε απηνύο ηνπο κήλεο. 

 

 

 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΝΑ ΚΑΝΔΗ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ: 

-Βιογπαυικό στα αγγλικά και σε ηλεκτπονική μοπυή 

-Motivation letter και σε ηλεκτπονική μοπυή 

-Αναλςτική βαθμολογία από την σσολή  

-Φωτοτςπίερ των πτςσίων ξένων γλωσσών και πληπουοπικήρ 

 

 



 

Σα έγγξαθα απηά ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκπιήξσζε κηαο θόξκα ε νπνία πεξηγξάθεη ηα πξνζσπηθά 

ζνπ ζηνηρεία θαη ηηο πξνηηκήζεηο ζνπ ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε 

 πρ  πόηε ζέιεηο λα παο, γηα πόζν ρξνληθό δηάζηεκα θιπ. 

 

Ζ θόξκα απηή ζπκπιεξώλεηαη κεηά από ην Form Filling Seminar ,ζην νπνίν εμεγείηαη ε ζσζηή θαη πην 

αληαγσληζηηθή ζπκπιήξσζε απηήο ηεο θόξκαο  ώζηε λα έρεηο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα βξεηο κία ζέζε ζύκθσλα 

κε ηηο πξνηηκήζεηο ζνπ. 

 

ηελ δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηεο θόξκαο έρεηο ην δηθαίσκα λα επηιέμεηο δώλεο ρσξώλ θαη όρη κεκνλσκέλεο. 

 

Οη δώλεο ρσξώλ είλαη νη εμήο: 

Europe :  Απζηξία, Βέιγην, Βνζλία, Βνπιγαξία,  Κξναηία, Σζερία, Γαλία, Δζζνλία, Φηιαλδία, Γαιιία, Γεξκαλία, 

Οπγγαξία, Ηζιαλδία, Ηξιαλδία, Ηηαιία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Μάιηα, Ννξβεγία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, 

Ρσζία, εξβία θαη Μαπξνβνύλην, ινβαθία, ινβελία, Ηζπαλία, νπεδία, Διβεηία, Οιιαλδία, Σνπξθία, Οπθξαλία, 

Ζλσκέλν Βαζίιεην.  

 

America: Αξγεληηλή, Βνιηβία, Βξαδηιία, Καλαδάο, Χηιή, Κνινκβία, Κόζηα Ρίθα, Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία, Ecuador, 

El Salvador, Γνπαηεκάια, Μεμηθό, Παλακάο, Πεξνύ, Puerto Rico, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, Οπξνπγνπάε, 

Βελεδνπέια. 

 

Asia pacific: Αθγαληζηάλ, Απζηξαιία, Bangladesh, Hong Kong, Κίλα, Ηλδία, Ηλδνλεζία, Ηαπσλία, Κνξέα, Μαιαηζία, 

Νέα Εειαλδία, Παθηζηάλ, Φηιηππίλεο, ηγθαπνύξε, ξη Λάλθα, Σαηβάλ, Σατιάλδε, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα. 

 

Africa: Κακεξνύλ, Κέλπα, Νόηηα Αθξηθή, Μαξόθν, ελεγάιε, Σπλεζία, Αίγππηνο, Νηγεξία. 

 

Μεηά ηελ ζπκπιήξσζε απηήο ηεο θόξκαο,  ζα γίλεη έλα ζεκηλάξην γηα λα πξνεηνηκαζηείο γηα ηελ εκπεηξία ηεο 

πξαθηηθήο ζην εμσηεξηθό (Outgoing Preparation Seminar). Δδώ ζα έρεηο ηελ επθαηξία λα γλσξίζεηο θη άιια άηνκα 

από ην παλεπηζηήκην πνπ ελδηαθέξνληαη λα θάλνπλ πξαθηηθή κέζσ ηεο AIESEC, λα γλσξίζεηο  πνπ έδεζαλ απηή ηελ 

εκπεηξία θαη  ηέινο λα πξνεηνηκαζηείο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεηο ζηε ρώξα πνπ 

ζα παο. 

 

Σέινο ηελ πξαγκαηνπνηείηαη ην Assessment ην νπνίν είλαη κηα ζπλέληεπμε, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ πξάγκαηη 

είζαη έηνηκνο θαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα απηή ηελ εκπεηξία..  

 

Κάζε θνηηεηήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ πνπ πεξλάεη ηε ζπλέληεπμε θη επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκα πξαθηηθήο, 

θαηαβάιεη  ζηνλ νξγαληζκό ην πνζό ησλ 150€ από ηα νπνία ηα 45€  είλαη εγγύεζε θαη επηζηξέθνληαη όηαλ ηειεηώζεη 

ε πξαθηηθή.  Σα ρξήκαηα απηά είλαη γηα ηνλ ρώξν πνπ θαηαιακβάλεη ε θόξκα  ζην δίθηπν ηεο AIESEC θαζώο θαη γηα 

ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ νξγαληζκνύ, θαζώο όιεο νη νηθνλνκηθέο αλάγθεο θαιύπηνληαη από ηα κέιε. 

 

Μεηά ινηπόλ από ηελ ζπλέληεπμε ζα απνθηήζεηο πξόζβαζε ζηε δηεζλή πιαηθόξκα ηεο AIESEC (www.myaiesec.net) 

θαη ζα κπνξείο λα βιέπεηο ηηο ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο. Σα παηδηά ζηελ ηνπηθή ζνπ ζα ζνπ δείμνπλ πώο λα 

ρξεζηκνπνηείο ην ζύζηεκα θαη ζα είλαη εθεί ζε νηηδήπνηε ρξεηαζηείο.. 

 

 

Ζήζε λοιπόν αυηή ηη δυναηή εμπειπία ζηο εξωηεπικό, 

απόκηηζε επγαζιακή εμπειπία, 

αλλά πάνω απ’ όλα 

ζήζε ηην διαθοπεηικόηηηα 
 

 

 

 

 

http://www.myaiesec.net/


 

 

 

 

 

 


