
 

 

Ππόγπαμμα ππακηικήρ άζκηζηρ ζηο 
εξωηεπικό με ηην AIESEC 

 
 

ΠΑΡΕ ΜΕΡΟ ΣΟΝ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ  ΠΟΤ  ΔΙΟΙΚΕΙΣΑΙ  ΑΠΟ  

ΝΕΟΤ ΓΙΑ ΝΕΟΤ  

 

Εδώ και 68 χρόνια ο οργανιςμόσ ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ των ανκρώπων και 

τθν δθμιουργία ενόσ πιο βιώςιμου κόςμου. Γι’ αυτό και ζχει προςφζρει ςε 

εκατομμφρια νζουσ ςε 126 χώρεσ τθν ευκαιρία να αναπτυχκοφν προςωπικά και 

επαγγελματικά μζςα από διαπολιτιςμικζσ και απαιτθτικζσ πρακτικζσ εμπειρίεσ. 

 

Το  επί πλθρωμι Πρόγραμμα Global Talent τθσ AIESEC ςτο Εκνικό και Καποδιςτριακό 
Πανεπιςτιμιο Ακθνών, ζχει ςαν ςτόχο τθν ανάπτυξθ των θγετικών χαρακτθριςτικών 
και τθν ενδυνάμωςθ των πρακτικών δεξιοτιτων των νζων πάνω ςτο αντικείμενο των 

ςπουδών τουσ. Τα οφζλθ του προγράμματοσ είναι ότι:  

α) αποκτάσ επαγγελματική εμπειρία, β) αναπτφςςεισ δεξιότητεσ ςχετικζσ με το 
αντικείμενο των ςπουδών ςου γ) ζρχεςαι ςε επαφή με μια νζα κουλτοφρα, δ) 

ενδυναμώνεισ το βιογραφικό ςου. 
 

 
 

Πιο ςυγκεκριμζνα, το Global Talent είναι το πρόγραμμα Διεκνοφσ Επαγγελματικισ 
Εμπειρίασ ςτο Εξωτερικό μζςω μιασ ζμμιςκθσ πρακτικισ άςκθςθσ και θ διάρκεια του 

είναι 6 ωσ 12 μήνεσ. 
 

 
Κάνε ςιμερα τθν αίτθςθ ςου και γίνε εςφ το επόμενο Global Talent! 
 opportunities.aiesec.org 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με τθν υπεφκυνθ του προγράμματοσ: 
elisso.theochari@aiesec.net
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Ππόγπαμμα εθελονηικήρ δπάζηρ ζηο 
εξωηεπικό με ηην AIESEC 

 

 
 

Γίνε  GLOBAL CITIZEN με ηην  AIESEC ηου Εθνικού και Καποδιζηριακού 

Πανεπιζηημίου Αθηνών  

 

Το Global Citizen είναι το πρόγραμμα εκελοντικισ δράςθσ που τρζχει θ AIESEC  
ςτο εξωτερικό, το οποίο ςου δίνει τθ δυνατότθτα να αςχολθκείσ  
με projects ςχετικά με κοινωνικά ηθτιματα που ςε ενδιαφζρουν. 

 
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται ςε ςχολεία, ιδρφματα ι ΜΚΟ, διαρκεί 6 ωσ 8 

εβδομάδεσ και απευκφνεται ςε νζουσ 18-30 ετών, φοιτθτζσ ι απόφοιτουσ. 
 

Στόχοσ του προγράμματοσ είναι να ενδυναμώςει τουσ νζουσ προκειμζνου να 
φζρουν ζνα κετικό αντίκτυπο ςτθν κοινωνία και τον κόςμο γφρω τουσ, κάτι που 
επιτυγχάνεται, με τθν ολοζνα και μεγαλφτερθ ςυμμετοχι φοιτθτών κάκε χρόνο, 

αφοφ πάνω από 200 φοιτθτζσ ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα κατά το 2015. 
Παράλλθλα, ςυμμετζχοντασ ςτο Global Citizen, αποκτάσ περιςςότερθ 

αυτογνωςία, μακαίνεισ να ςυνεργάηεςαι και να επικοινωνείσ 
αποτελεςματικά μζςα ς’ ζνα διεκνζσ περιβάλλον. 

 

“Γνώριζε ηον εαυηό ζου, γνώριζε ηον κόζμο, ανέλαβε κοινωνική δράζη!” 
 

 

Μπεσ και μάκε περιςςότερα ςτο aiesec.gr/stdents/globalcitizen και φτιάξε το προφίλ 
ςου ςτθν διαδικτυακι μασ πλατφόρμα opportunities.aiesec.org για να δεισ όλα τα 
προγράμματά μασ. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με τθν υπεφκυνθ του προγράμματοσ: 
nektaria.kontoudi.aiesec@gmail.com 
 

 

 
Στοιχεία Επικοινωνίασ: 
ΑΙΕSEC ςτο Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνών  
Διευθυνςη: Ευρυπίδου 14, ςτον θμιώροφο 
Τηλζφωνο: 210-3689829 
Emai: aiesec.nkua@aiesec.net| Facebook: AIESEC GREECE 
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: www.aiesec.gr 

http://aiesec.gr/students/globalcitizen/
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