
 

 

  

 

 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΩΝ ΣΕ 127 ΧΩΡΕΣ 

 

Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος οργανισμός όπου αναπτύσσει την ηγετικότητα 

στους νέους από 18 ως 30 ετών με όραμά της την ειρήνη και την μεγιστοποίηση των 

ανθρώπινων δυνατοτήτων.  

Μάθε γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε Eδώ 

 

 

 

 
 

 

 

Global Volunteer: Το Global Volunteer 

είναι μια έντονη διαπολιτισμική εμπειρία 

εθελοντικής κοινωνικής δράσης για νέους 

που θέλουν να αναπτύξουν τον εαυτό τους, 

βελτιώνοντας τον κόσμο. 

Το πρόγραμμα διαρκεί 6 εβδομάδες, 

αφορά 128 χώρες (από τις οποίες εσύ 

διαλέγεις την χώρα που σε ενδιαφέρει) και 

σου δίνει την ευκαιρία να γνωρίσεις 

διαφορετικούς πολιτισμούς από όλον τον 

κόσμο, να αποκτήσεις πρακτικές εμπειρίες 

και να μάθεις κάνοντας. 

Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον 
κόσμο! 

 

Future Volunteers Day: Την Πέμπτη 19 

Οκτωβρίου, το γραφείο της AIESEC στο 

ΕΚΠΑ & ΕΜΠ θα ανοίξει τις πόρτες του και 

εμείς θα είμαστε στην διάθεσή σου για να 

σου λύσουμε ό,τι απορία έχεις σχετικά με 

το Global Volunteer,  να ακούσεις 

αυτοπροσώπως την εμπειρία παιδιών που 

συμμετείχαν σε αυτό και να πάρεις μέρος 

σε δραστηριότητες! 

 

Δήλωσε συμμετοχή για το event  

εδώ! 

 

 

 
 

Οι ευκαιρίες εθελοντισμού στο εξωτερικό  

σε περιμένουν! 
 

 

 

Future Volunteers Day 

https://www.youtube.com/watch?v=mYQBUFx3V2Q
https://docs.google.com/forms/d/138xbCnsYDYSTbSXX5Ooftfnl7XevvwyDYrsoO0f5wuE/edit


Τι κερδίζεις 
 

Βρίσκεσαι σε ένα Πολυπολιτισμικό περιβάλλον: Θα γνωρίσεις τον πολιτισμό της χώρας 
όπου θα ταξιδέψεις αλλά και θα κάνεις φιλίες με άλλους εθελοντές από άλλες χώρες.  
 
Εμπειρία εθελοντισμού: θα συμμετέχεις σε Projects που συμβάλλουν στους Παγκόσμιους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Global Sustainable Developament 
Goals, U.N.) σε συνεργασία με Μ.Κ.Ο, σχολεία και νηπιαγωγεία του εξωτερικού.  
 

Αναπτύσσεις τον εαυτό σου: Μάθε μέσα από την πράξη, συνεργάσου με άτομα από άλλες 
χώρες για να πραγματοποιήσετε ένα πραγματικό Project. Απόκτησε μία εμπειρία που θα σου 
διευρύνει τους ορίζοντες και θα εμπλουτίσει το βιογραφικό σου. 

 

Τι σου παρέχουμε   (Ενδεικτικά) 

 

1. Την διαμονή σου καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

2. Συνεχή στήριξη από την αίτησή σου ως και μετά την επιστροφή σου 

3. Ολοκληρωμένη εμπειρία ανάπτυξης των ηγετικών σου χαρακτηριστικών 

Το κόστος συμμετοχής στο Global Volunteer είναι 130€*

Ενδιαφέρεσαι για το Global Volunteer;   
 

Κάνε την αίτησή σου εδώ: http://aiesec.gr/students/globalvolunteer/#signup  

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για να σε καθοδηγήσουμε περαιτέρω! 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

ΑΙΕSEC στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

Ευριπίδου 14, Στοά, στον ημιόροφο || 11:00 – 16:00 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  +30 210-3689829  

Email:  aiesec.nkua@aiesec.net  

Facebook:  AIESEC Greece 
 

Μάθε περισσότερα για εμάς: 

 

 

In Greece 

*Στο κόστος δεν εμπεριέχονται τα αεροπορικά έξοδα ή άλλα έξοδα μεταφοράς  

http://aiesec.gr/students/globalvolunteer/#signup
http://aiesec.gr/about/

