Προγράμματα της AIESEC του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Το 1948, λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια μικρή ομάδα νέων
ιδρύουν την AIESEC πιστεύοντας ότι η διαπολιτισμική κατανόηση είναι
απαραίτητη για να αποφευχθούν παρόμοιες συγκρούσεις στο μέλλον.
Από τότε και ως σήμερα στοχεύουμε στην ειρήνη και τη μεγιστοποίηση των
ανθρωπίνων δυνατοτήτων.
Πιστεύουμε ότι οι νέοι κρατούν το κλειδί για ένα καλύτερο μέλλον χάρη στο
δυναμισμό, στον ενθουσιασμού και την καινοτομία που τους χαρακτηρίζει.
Έχουν την ευθύνη να βελτιώσουν το αύριο, επιλέγοντας ποιοι θα είναι
σήμερα. Γι’ αυτό, τους προσφέρουμε εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να
ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις ηγετικές τους δυνατότητες ώστε να
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον αυριανό κόσμο και να φέρουν θετικό
αντίκτυπο σε οποιοδήποτε τομέα επιλέξουν.

Πάρε μέρος στις δράσεις μας
Συμμετέχοντας στις δράσεις της AIESEC στο πανεπιστήμιο σου και στο Youth
Talent, σου δίνεται η δυνατότητα να ανακαλύψεις το μέγιστο των
δυνατοτήτων σου και να αναπτύξεις σημαντικές δεξιότητες (soft skills) για το
μέλλον σου μέσα από πρακτικές ομαδικές εμπειρίες.
Μέσα από την ενεργή συμμετοχή σου, γίνεσαι μέρος της κοινής προσπάθειας
χιλιάδων νέων παγκοσμίως να φέρουν θετική αλλαγή στον κόσμο
αναπτύσσοντας τους ίδιους και τους άλλους γύρω τους.

Γίνε εθελοντής στο εξωτερικό
Το Global Citizen είναι μια έντονη διαπολιτισμική εθελοντική εμπειρία στο
εξωτερικό που σου δίνει την ευκαιρία να δουλέψεις πάνω σε projects που
έχουν αντίκτυπο σε κοινωνικά ζητήματα.
Στη διάρκεια 6-8 εβδομάδων έχεις την ευκαιρία να συνεργαστείς με τοπικούς
φορείς, να αναπτύξεις τις ικανότητες και τις δυνατότητες των ανθρώπων εκεί,
ώστε να τους βοηθήσεις να αναπτύξουν ένα πιο υγιές και βιώσιμο μέλλον για
αυτούς και την κοινωνία τους.

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα για να έρθουμε κατευθείαν σε
επαφή μαζί σου: bit.ly/1VtMp0U

Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου!
Τo Global Talent είναι το έμμισθο πρόγραμμα της AIESEC το οποίο δίνει την
δυνατότητα σε φοιτητές ή πρόσφατα απόφοιτους ανώτατων ή ανώτερων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να αποκτήσουν επαγγελματική πρακτική
άσκηση σε επιχειρήσεις και start-ups σε όλο το κόσμο.
Η συμμετοχή σου στο πρόγραμμα σου προσφέρει αφενός την δυνατότητα να
αναπτύξεις τα ηγετικά σου χαρακτηριστικά όντας κομμάτι επιχειρήσεων και
οργανισμών πολυεθνικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα μέσα από αυτήν την

επαγγελματική εμπειρία αποκτάς γνώσεις και προσόντα απαραίτητα στην
μετέπειτα επαγγελματική σου πορεία.

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο 210-3689829 ή
στο aiesec.nkua@aiesec.net.
Μπορείς να επισκευθείς και τα γραφεία μας καθημερινά στην Ευρυπίδου 14 (ημιώροφος) 11:00-17:00.
Για περισσότερες ευκαιρίες & πρακτικές: opportunities.aiesec.org
Για περισσότερες πληροφορίες: aiesec.gr
Για το πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης στο εξωτερικό (Global Citizen):
nektaria.kontoudi.aiesec@gmail.com
Για τα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό (Global
Talent): elisso.theochari@aiesec.net
Για να γίνεις μέλος στον οργανισμό μας (Youth Talent): aspasia.gkotsh@gmail.com
Για γενικές πληροφορίες: aiesec.nkua@aiesec.net

