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Το πρόγραμμα Νεολαία σε 

δράση για την περίοδο 

2007-2013, αποσκοπεί στη 

συνέχιση και ενδυνάμωση 

της δράσης και της συνερ-

γασίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο 

του προγράμματος 

«Νεολαία» της περιόδου 

2000-06 και του προγράμ-

ματος 2004-06 για την 

προώθηση των οργανι-

σμών που δραστηριοποι-

ούνται στον τομέα της 

νεολαίας. Με σκοπό την 

ενεργό συμμετοχή των 

νέων στην κοινωνία των 

πολιτών, το πρόγραμμα 

αποσκοπεί στην ενίσχυση 

του αισθήματος ότι ανή-

κουν στην Ευρώπη. Το 

πρόγραμμα στοχεύει επί-

σης να συμβάλλει στην 

ποιοτική εκπαίδευση και 

κατάρτιση με την ευρεία 

έννοια και να καταστήσει 

δυνατή την ανάπτυξη της 

αίσθησης της αμοιβαίας 

αλληλεγγύης και κατανόη-

σης των νέων. Το πρό-

γραμμα με τον τρόπο αυτό 

αποτελεί επίσης τη συνέ-

χεια των στόχων της διαδι-

κασίας της Λισσαβόνας.  

Δράση 1 – Νεολαία για 

την Ευρώπη  

1.1. Ανταλλαγές νέων  

Οι ανταλλαγές νέων απευ-

θύνονται σε ομάδες νέων και 

οργανώσεις νέων και δίνουν τη 

δυνατότητα σε μία ή περισσό-

τερες ομάδες ηλικίας μεταξύ 

13 και 25 ετών, να φιλοξενή-

σουν ή να φιλοξενηθούν από 

ομάδα νέων άλλης χώρας, προ-

κειμένου να συμμετάσχουν 

μαζί σε κοινό πρόγραμμα δρα-

στηριοτήτων.  

1.3. Δημοκρατικά Σχέδια για 

Νέους  

Θέλετε να συμμετάσχετε στην 

ενίσχυση της δημοκρατικής 

διαβίωσης σε τοπικό, περιφε-

ρειακό ή εθνικό, αλλά και σε 

διεθνές επίπεδο; Η δράση Δη-

μοκρατικά Σχέδια για Νέους 

σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, 

αρκεί να είστε 13-30 ετών.  

Δράση 2 – Ευρωπαϊκή Εθε-

λοντική Υπηρεσία  

Είστε νέοι (18-30 ετών) και 

θέλετε να προσφέρετε εθελο-

ντική εργασία σε κάποια χώρα 

του εξωτερικού για διάστημα 2 

ως 12 μηνών; Το Πρόγραμμα 

«Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπη-

ρεσία» σας δίνει τη δυνατότη-

τα αυτή!  

Δράση 3 – Νεολαία στον κό-

σμο  

3.1. Συνεργασία με γειτονικές 

χώρες εταίρους  

Ο στόχος της δράσης είναι να 

συμβάλλει στη συνύπαρξη και 

τη σταθερότητα στα σύνορα 

της διευρυμένης Ε.Ε. και πέρα 

απ’ αυτά, ενισχύοντας το 

διαπολιτισμικό διάλογο, την 

αμοιβαία κατανόηση και ανο-

χή μεταξύ των νέων, μέσα 

από τις ανταλλαγές νέων και 

τα σχέδια κατάρτισης και 

δικτύωσης.  

Δράση 4 – Υποστηρικτικά 

Μέτρα για τη Νεολαία  

4.3. Κατάρτιση και Δικτύωση  

Η δράση αυτή υποστηρίζει 

τους φορείς που δραστηριο-

ποιούνται στον τομέα της 

νεολαίας, μέσα από τη συνερ-

γασία, την ανταλλαγή εμπει-

ριών & καλών πρακτικών και 

τους ωθεί στην ευρωπαϊκή 

σύμπραξη προς όφελος των 

νέων.  

Δράση 5 – Ευρωπαϊκή συ-

νεργασία στον Τομέα της 

Νεολαίας  

5.1. Συναντήσεις νέων  

Η δράση αυτή στοχεύει στο 

να προάγει την ευρωπαϊκή 

συνεργασία στον τομέα της 

νεολαίας, ενθαρρύνοντας τη 

θέσπιση ενός διαρθρωμένου 

διαλόγου μεταξύ των υπευθύ-

νων για τη χάραξη πολιτικής 

και των νέων.  

Ιστοσελίδα: http://

eacea.ec.europa.eu/youth/ 

 

Πηγή: Δελτίο Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Θεμάτων της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τεύ-

χος 32 
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Οι τεχνικές αναζήτησης εργασίας σίγουρα έχουν εξελιχθεί 

περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ακολουθώντας το ρεύ-

μα της εποχής, και σε συνάρτηση πάντα με τις ραγδαίες 

εξελίξεις στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν σήμερα τα Social Media (Μέσα Κοινωνι-

κής Δικτύωσης) για να στελεχωθούν με το πλέον εξειδι-

κευμένο προσωπικό που μπορεί να προέρχεται από οποι-

ονδήποτε επιστημονικό τομέα ή/και κλάδο της παγκόσμι-

ας οικονομικής δραστηριότητας. Και δεν είναι μόνο το 

Facebook, το Twitter, το YouTube και το Google+, καθώς 

το LinkedIn (http://www.linkedin.com) που ιδρύθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2002, αλλά ξεκίνησε επίσημα στις 5 Μαΐ-

ου του 2003 αποτελεί ολοένα και περισσότερο δημοφιλές 

εργαλείο επαγγελματικής δικτύωσης (business network-

ing) στην παγκόσμια αγορά εργασίας. 

Το Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου παρου-

σιάζει σε αριθμούς τη βαρύτητα που αποκτούν τα Social 

Media στον τομέα αυτό οι οποίοι δείχνουν ότι κάθε χρόνο 

η τάση αυτή εξαπλώνεται. Πιο συγκεκριμένα 89% των 

επιχειρήσεων παγκοσμίως χρησιμοποιούν τα Social Media 

για την επιλογή του προσωπικού τους ενώ 92% των Διευ-

θυντών Προσωπικού (κυρίως μεγάλου μεγέθους επιχειρή-

σεων) χρησιμοποίησαν για την πρόσληψη προσωπικού 

στην εταιρεία τους τα Social Media (86% το Linked In, 

60% το Facebook, 50% το Twitter)  

(Πηγή: http://www.careerenlightenment.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tο γεγονός ότι, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης 

παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στην εύρεση εργασίας, 

φέρνουν τους υποψήφιους εργαζόμενους, αντιμέτω-

πους με έναν εύλογο προβληματισμό. Έχεις σκεφτεί 

ποτέ ότι όταν στέλνεις το βιογραφικό σου σε μια ε-

ταιρεία, είναι πολύ πιθανό να σε αναζητούν στο 

LinkedIn ή το Facebook; Μήπως θα ’πρεπε να προ-

σέχεις τι γράφεις και τι μοιράζεσαι; 

Ας δούμε όμως στη συνέχεια τις δυνατότητες και τη 

χρήση του LinkedIn. 

 

 

Τι είναι το 

  
To LinkedIn είναι ένα δίκτυο επαγγελματικών και όχι 

προσωπικών στοιχείων, όπως το Facebook, όπου ο 

κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανεβάσει τα βιογρα-

φικά του στοιχεία (όπως ακριβώς στο βιογραφικό 

του, δηλ. προϋπηρεσία, εκπαίδευση, ενδιαφέροντα, 

κλπ) και στην συνέχεια να "καλέσει" γνωστούς, φί-

λους, συναδέλφους, κλπ. να "μπουν" στο δίκτυό του. 

Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσει μια κοινότητα 

"άμεσων" και "έμμεσων¨ συναδέλφων. Είναι διαθέσι-

μος σε δεκαεννιά γλώσσες, κάποιες εξ αυτών Αγγλι-

κά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτο-

γαλικά, Κινέζικα κ.α. και σήμερα θεωρείται ο πιο 

επιτυχημένος ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης για 

επαγγελματίες στον κόσμο, μετρώντας περισσότε-

ρους από 175 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες. 

Ένα δίκτυο, το οποίο εστιάζει στη διασύνδεση επαγ-

γελματιών, με σκοπό τη διεύρυνση του επαγγελματι-

κού τους κύκλου, την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών 

και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών καριέρας. 

Ποιες δυνατότητες έχει; 

Με την εγγραφή σου στο LinkedIn, δημιουργείς ένα 

προφίλ το οποίο έχει σαφώς επαγγελματικό προσανα-

τολισμό, αφού συμπληρώνεις στοιχεία όπως σπουδές, 

προϋπηρεσία, ξένες γλώσσες, επαγγελματικές δεξιό-

τητες, ενδιαφέροντα κ.λπ. Στη συνέχεια «συνδέεσαι» 

με άτομα που γνωρίζεις ή θέλεις να γνωρίσεις 

(συναδέλφους, συμφοιτητές, φίλους, καθηγητές, δη-

μοφιλείς επαγγελματίες τους κλάδου σου κ.α.). Η 

προσθήκη συνδέσεων είναι το πρώτο βήμα για να 

στήσεις το επαγγελματικό σου δίκτυο, αφού στη συ-

νέχεια μπορείς να δεις με ποιους συνδέονται οι δικοί 

σου γνωστοί στο LinkedIn. 

Δημιουργείς έτσι ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματικών 

επαφών και αποκτάς πρόσβαση σε ένα σημαντικό 

όγκο πληροφοριών και λειτουργιών του LinkedIn, 

όπως προσθήκη νέων ατόμων στο δίκτυό σου, συμ-

μετοχή σε ομάδες κοινού ενδιαφέροντος, ή δημιουρ-

γία της δικής σου, αναζήτηση θέσεων εργασίας, ανα-

ζήτηση εταιριών και εργαζομένων σε αυτές, κατα-

σκευή εταιρικής σελίδας για την επιχείρησή σου, 

επαγγελματικές συστάσεις, και ερωτήσεις και απα-

ντήσεις σε όποιο θέμα μπορεί να σ’ ενδιαφέρει. 

Πώς να βελτιώσεις το επαγγελματικό σου προφίλ 

στο LinkedIn;  

1. Γράψε με λεπτομέρειες τις περιγραφές θέσεων 

εργασίας  
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Το να αναφέρεις στο προφίλ σου στο LinkedIn μόνο 

την τρέχουσα εργασία σου δεν αρκεί. Όταν οι επιχει-

ρήσεις περιηγούνται στο site για να αναζητήσουν 

πιθανούς υποψηφίους, ενδιαφέρονται να δουν και την 

προηγούμενη εμπειρία σου. Αυτό σημαίνει ότι θα 

πρέπει να αφιερώσεις αρκετό χρόνο για να συμπλη-

ρώσεις όλη την προϋπηρεσία που διαθέτεις, αλλά και 

μία σύνοψη από τα επιτεύγματα που έχεις πετύχει 

στην καριέρα σου (π.χ. υψηλή βαθμολογία, συμμετο-

χή σε projects, συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες, θε-

ρινά σχολεία, παγκόσμια συνέδρια, επιστημονικά 

σεμινάρια, φοιτητικούς διαγωνισμούς κλπ). Σε περί-

πτωση που δεν έχεις ακόμη προϋπηρεσία (κυρίως για 

τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας) φρό-

ντισε να αναφέρεις ως εργασιακή εμπειρία την πρα-

κτική σου άσκηση, οποιαδήποτε εργασία ακόμα και 

άσχετη με το αντικείμενο σπουδών σου (π.χ. θερινή 

απασχόληση σε οικογενειακή επιχείρηση) ή/και εθε-

λοντική εργασία.  

2. Φρόντισε να είσαι επαγγελματίας  

Με το LinkedIn πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. 

Δεν πρέπει να ξεχνάς ότι δεν έχει καμία σχέση με το 

Facebook ή οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δι-

κτύωσης που χρησιμοποιείς στον ελεύθερο χρόνο 

σου. Η κακή χρήση του με «αργκό όρους» θα μπο-

ρούσε να σου σταθεί εμπόδιο σε μία πρόσληψη. 

Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει το email σου 

στη σελίδα σου προκειμένου κάποιος εργοδότης 

να έρθει σε επαφή μαζί σου. 

3. Κάνε περισσότερες συνδέσεις 

Το μυστικό στο LinkedIn είναι απλό. Όσο περισ-

σότερες συνδέσεις κάνεις, τόσο μεγαλύτερες είναι 

οι πιθανότητες να βρεις δουλειά. Για να επεκτεί-

νεις το δίκτυό σου θα πρέπει να είσαι πολύ δρα-

στήριος εκεί και να επαναξιολογείς κάθε μήνα τις 

συνδέσεις σου. Έτσι γρήγορα θα πετύχεις το στό-

χο σου. 

4. Δραστηριοποιήσου στον κλάδο σου  

Γίνε ενεργό μέλος στις ομάδες που συμμετέχεις. 

Απάντησε σε ερωτήσεις όταν έχεις την εμπειρία, 

πάρε μέρος στις συζητήσεις που γίνονται στα φό-

ρουμ και κατέθεσε την άποψή σου όταν γνωρίζεις 

κάποιο θέμα. Αν οι άλλοι βλέπουν ότι διαθέτεις 

«περιουσιακά στοιχεία» για τον κλάδο σου είναι 

πιθανόν να επικοινωνήσουν μαζί σου σύντομα και 

να σου δώσουν μία επαγγελματική ευκαιρία. 

5. Οι συστάσεις 

Οι συστάσεις είναι ένας από τους καλύτερους τρό-

πους για να εξασφαλίσετε νέους πελάτες, γιατί εξα-

πλώνονται virally (από «στόμα σε στόμα») στο 

LinkedIn. Θα ενισχύσει επίσης την επαγγελματική 

αξιοπιστία σας και θα δημιουργήσετε μια καλή εντύ-

πωση σε πιθανούς πελάτες - εργοδότες. Το να ζητάτε 

συστάσεις από ευχαριστημένους πελάτες δεν είναι 

ντροπή, όπως και να προτείνετε βασικά πράγματα 

που θα θέλατε να αναφερθούν στη σύσταση. 

6. Προσέγγισε τους επαγγελματικούς σου 

«φίλους» live  

Επειδή οι συνδέσεις σου είναι online, δε σημαίνει 

ότι δεν μπορείς να συναντήσεις τον κόσμο αυτό από 

κοντά. Χρησιμοποίησε το LinkedIn για να βρεθείς 

πρόσωπο με πρόσωπο με κάποιους ανθρώπους, ώστε 

να σπάσει ο πάγος και να προωθήσεις τα επαγγελμα-

τικά σου ζητήματα πιο εύκολα. 

Το LinkedIn μπορεί να εξελιχθεί με σωστή χρήση ως 

ένα εργαλείο για την εκκίνηση της επαγγελματικής 

σου σταδιοδρομίας. Ακολουθώντας απλές αρχές 

προβολής, μπορείς να πραγματοποιήσεις τους επαγ-

γελματικούς σου στόχους. 

To Business Networking, εργαλείο εκκίνησης της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας (συνέχεια) 



1) Τοποθέτηση μελλοντικών εκπαι-

δευτικών σε θέσεις βοηθών σε εκπαι-

δευτικά ιδρύματα του εξωτερικού 

Πρακτική Άσκηση - Τοποθέτηση 

Μελλοντικών Εκπαιδευτικών σε Θέ-

σεις Βοηθών σε εκπαιδευτικά ιδρύμα-

τα του εξωτερικού. 

Η εν λόγω δράση απευθύνεται σε 

υποψήφιους εκπαιδευτικούς 

(φοιτητές – απόφοιτους) οποιασδήπο-

τε ειδικότητας που δεν έχουν πρότερη 

εργασιακή εμπειρία και επιθυμούν να 

τοποθετηθούν σε σχολεία του εξωτε-

ρικού, ασκώντας εποπτευόμενο διδα-

κτικό έργο. Στόχος της δράσης είναι 

η απόκτηση εμπειρίας διδασκαλίας, η 

ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης 

στις παιδαγωγικές και διδακτικές 

μεθόδους των μελλοντικών εκπαιδευ-

τικών, η καταπολέμηση της ξενοφο-

βίας και του ρατσισμού, η ενθάρρυν-

ση των νέων για εκμάθηση ξένων 

γλωσσών και η προώθηση των λιγό-

τερο ομιλουμένων και διδασκόμενων 

γλωσσών. 

Η περίοδος άσκησης διαρκεί από 13 

έως 45 εβδομάδες. Η περίοδος μπορεί 

να αρχίσει το νωρίτερο την 1/8/2013 

και να ολοκληρωθεί το αργότερο στις 

31/7/2014.  

Επιλέξιμοι να τοποθετηθούν ως βοη-

θοί Comenius είναι:  

Πτυχιούχοι ή φοιτητές, οι οποίοι 

έχουν ολοκληρώσει δύο τουλάχιστον 

έτη σπουδών Τμημάτων Παιδαγωγι-

κών και Καθηγητικών Σχολών Ελλη-

νικού Πανεπιστημίου ή κάτοχοι ισό-

τιμων τίτλων Πανεπιστημίων του 

εξωτερικού αναγνωρισμένων από το 

ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ.  

Πτυχιούχοι άλλων σχολών Ανώτατης 

Εκπαίδευσης των οποίων το δίπλωμα 

δεν έχει αναγνωρισμένη παιδαγωγική 

κατάρτιση αλλά έχουν πτυχίο Α-

ΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) 

είτε είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυ-

χιακό κύκλο σπουδών με αντικείμενο 

τη διδακτική είτε είναι ήδη κάτοχοι 

του προαναφερθέντος τίτλου.  

Υποβολή αιτήσεων: Απαιτείται τόσο 

η ηλεκτρονική υποβολή (βήμα 1) όσο 

και η έγκαιρη υποβολή της αίτησης σε 

έντυπη μορφή (βήμα 2) κατάλληλα 

υπογεγραμμένης μαζί με τα απαραίτη-

τα συνοδευτικά έγγραφα. 

Το υπόδειγμα αίτησης σε ηλεκτρονική 

μορφή βρίσκεται στον παρακάτω σύν-

δεσμο 

http://www.iky.gr/xrisima-egrafa-

comenius/item/828-aitisi-voithwn-

ekapideytikwn-2013-aitisi-sxoleiwn-

ypodoxis-2013 

2) Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση Εκπαι-

δευτικών  

Οι υποτροφίες ενδοϋπηρεσιακής κα-

τάρτισης βοηθούν τους εκπαιδευτικούς 

να βελτιώσουν τις διδακτικές τους δε-

ξιότητες και να έρθουν σε επαφή με τα 

εκπαιδευτικά συστήματα άλλων ευρω-

παϊκών χωρών, μέσω της συμμετοχής 

σε:  

κύκλους μαθημάτων/σεμινάρια 

εντός ή εκτός της ευρωπαϊκής 

βάσης δεδομένων http://

ec.europa.eu/education/

trainingdatabase/ διάρκειας του-

λάχιστον 5 ημερών  

επιτόπια παρακολούθηση και 

αλληλεπίδραση με άλλους ε-

παγγελματίες στον τόπο της 

εργασίας τους σε μια διαφορετι-

κή χώρα (job shadowing)  

συνέδρια/σεμινάρια που διοργα-

νώνονται από ένα Δίκτυο ή Σχέ-

διο Comenius, ένα σχέδιο Συνο-

δευτικών Μέτρων, μια Εθνική 

Μονάδα ή έναν αντιπροσωπευ-

τικό ευρωπαϊκό σύνδεσμο που 

δραστηριοποιείται στο χώρο της 

σχολικής εκπαίδευσης  

Η διάρκεια των δραστηριοτήτων κυ-

μαίνεται από 1  ημέρα έως 6 εβδομά-

δες.  

Υποβολή αιτήσεων: Απαιτείται τόσο 

η ηλεκτρονική υποβολή (βήμα 1) όσο 

και η έγκαιρη υποβολή της αίτησης 

σε έντυπη μορφή (βήμα 2) κατάλ-

ληλα υπογεγραμμένης μαζί με τα 

απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επιλέξουν επιμορφωτική δραστη-

ριότητα από τη βάση δεδομένων 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://

ec.europa.eu/education/

trainingdatabase/search.cfm 

αλλά και εκτός αυτής. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη 

δραστηριότητα κατάρτισης είναι η 

καλή γνώση της γλώσσας εργασί-

ας.  

Το υπόδειγμα αίτησης σε ηλεκτρο-

νική μορφή βρίσκεται στον παρα-

κάτω σύνδεσμο:  

http://www.iky.gr/xrisima-egrafa-

comenius/item/209-αίτηση-

ενδοϋπηρεσιακής-κατάρτισης-ist-

εκπαιδευτικών 

Καταληκτικές προθεσμίες για την 

υποβολή αιτήσεων σε έντυπη μορ-

φή είναι:  

η 30η Απριλίου 2013 για δρα-

στηριότητες που ξεκινούν στην 

περίοδο 1/9/2013 – 31/12/2013  

η 17η Σεπτεμβρίου 2013 για 

δραστηριότητες που ξεκινούν 

στην περίοδο 1/1/2014 – 

30/4/2014  

 

Για περισσότερες πληροφορίες για 

το πρόγραμμα Comenius επισκε-

φτείτε τη σελίδα: 

 

http://www.iky.gr/ethniki-prosklisi

-da-vinci/item/587-%CE%B5%

CE%B8%CE%BD%CE%B9%

CE%BA%CE%AD%CF%82-%

CF%80%CF%81%CE%BF%CF%

83%CE%BA%CE%BB%CE%

AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%

CF%82-comenius 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  

Πρόγραμμα Comenius 2013 - Ατομική Κινητικότητα  



IELTS  

Τι είναι το IELTS? 

Το International English Language 

Testing System (IELTS) είναι εξέτα-

ση που αξιολογεί την ικανότητά σας 

να χρησιμοποιήσετε την αγγλική 

γλώσσα σε καθημερινές καταστάσεις. 

Γιατί υπάρχουν δύο ενότητες? 

Υπάρχει η Ακαδημαϊκή Ενότητα για 

αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε 

αγγλόφωνη χώρα και για αυτούς που 

επιδιώκουν επαγγελματική εγγραφή. 

Επίσης, υπάρχει η Γενική Εκπαιδευ-

τική Ενότητα για αυτούς που θέλουν 

να εργαστούν ή να εκπαιδευτούν, να 

σπουδάσουν στη Δευτεροβάθμια  

Εκπαίδευση ή να μετοικήσουν σε 

αγγλόφωνη χώρα.  

Τι σκορ πρέπει να έχω για να περά-

σω; 

Δεν υπάρχει Pass ή Fail, αλλά βαθμο-

λογία η οποία ανταποκρίνεται σε συ-

γκεκριμένο επίπεδο γνώσης και χρή-

σης της γλώσσας. Ο κάθε φορέας που 

ζητάει την κατοχή αυτής της πιστο-

ποίησης αναφέρει και το επίπεδο που 

χρειάζεται να έχετε. Για παράδειγμα, η 

βαθμολογία που απαιτείται μπορεί να 

διαφέρει ανάμεσα σε πανεπιστήμια ή 

σε επίπεδα σπουδών. Επίσης άλλη 

βαθμολογία μπορεί να απαιτείται για 

μετοίκηση σε αγγλόφωνη χώρα. 

Σε τι εξετάζομαι; 

Σε τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες:  

Στην κατανόηση προφορικού 

λόγου (listening) 

Στην κατανόηση γραπτού λό-

γου (reading) 

Στην παραγωγή γραπτού λό-

γου (writing) 

Στην παραγωγή προφορικού 

λόγου (speaking) 

Κάθε πότε διενεργούνται εξετά-

σεις; 

Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 

όλο το χρόνο δύο φορές το μήνα. 

Για την υπόλοιπη Ελλάδα υπάρ-

χουν προκαθορισμένες ημερομηνί-

ες. 

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα; 

Δεκατρείς ημέρες μετά τη διεξαγω-

γή της εξέτασης. 

Περισσότερες πληροφορίες στο  

http://ww.britishcouncil.org/gr/

greece-exams-ielts-what-is-

ielts.htm   

9 Απόλυτα ικανός χρή-

στης 

8 Πολύ Καλός χρήστης 

7 Καλός χρήστης 

6 Ικανός χρήστης 

5 Μέτριος χρήστης 

4 Περιορισμένος χρήστης 

3 Εξαιρετικά περιορισμέ-

νος χρήστης 

2 Μη χρήστης 

1 Δεν έλαβε μέρος στο 



Η σημερινή εποχή κάνει ολοένα και 

πιο επιτακτική την ανάγκη για συ-

νεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, 

ώστε να μπορούμε να είμαστε πρω-

ταγωνιστές σε αυτό το ανταγωνιστι-

κό και υψηλά απαιτητικό επαγγελ-

ματικό περιβάλλον που έχει επικρα-

τήσει. Η Δια Βίου Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση αφορά όλες τις ηλικίες 

καθώς και τις διαφορετικές μορφές 

εκπαίδευσης. Έχει ως στόχο να 

προσφέρει στους πολίτες εργαλεία 

για την προσωπική τους ανάπτυξη, 

την κοινωνική τους ενσωμάτωση 

και τη συμμετοχή τους στην κοινω-

νία της γνώσης. Για την επίτευξη 

αυτών των στόχων τα βήματα που 

μπορεί να ακολουθήσει κάποιος 

είναι: 

Παρακολούθηση Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών 

Μετά την απόκτηση του πρώτου 

πτυχίου στους περισσότερους δημι-

ουργείται μια έντονη δίψα για επέ-

κταση και εξειδίκευση των γνώ-

σεών τους. Αυτό μπορεί να επιτευ-

χθεί μέσα από την παρακολούθηση 

κάποιου μεταπτυχιακού προγράμ-

ματος. Για όσους ενδιαφέρονται για 

μεταπτυχιακά στην Ελλάδα μπο-

ρούν να επισκεφτούν τη σελίδα: 

http://career.duth.gr/postgrads/ ενώ 

για όσους προτιμούν το εξωτερικό 

μια πολύ καλά διαμορφωμένη σελί-

δα είναι η www.findamasters.com/   

Παρακολούθηση Σεμιναρίων 

Πολύ χρήσιμη είναι και η παρακο-

λούθηση σεμιναρίων πάνω στο α-

ντικείμενο που μας ενδιαφέρει. Μια 

καλά ενημερωμένη ιστοσελίδα για 

σεμινάρια είναι η: http://

www.semifind.gr/ 

Συμμετοχή σε προγράμματα δια 

βίου εκπαίδευσης και  κατάρτι-

σης 

Υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευ-

σης και κατάρτισης που απευθύνο-

νται σε φοιτητές και άλλα για απο-

φοίτους. Μερικά από αυτά είναι τα 

εξής:  Erasmus (για την τριτοβάθμι-

α εκπαίδευση), Leonardo da Vinci 

(για την επαγγελματική κατάρτιση 

και εκπαίδευση) και Grundvig (για 

την εκπαίδευση ενηλίκων). 

Α. Erasmus 

Το πρόγραμμα Erasmus αφορά την 

επίσημη τριτοβάθμια εκπαίδευση 

και επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση σε τριτοβάθμιο επίπεδο, 

ανεξάρτητα από τη διάρκεια του κύ-

κλου σπουδών, περιλαμβανομένου 

του διδακτορικού.  

Οι δύο ειδικοί στόχοι του προγράμ-

ματος είναι οι εξής: 

υποστήριξη της επίτευξης του 

ευρωπαϊκού χώρου της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης· 

ενίσχυση της συμβολής της τρι-

τοβάθμιας εκπαίδευσης και της προ-

χωρημένης επαγγελματικής εκπαίδευ-

σης στη διαδικασία της καινοτομίας. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπο-

ρείτε να δείτε στη σελίδα: http://

erasmus.aegean.gr/newerasmus/?q=el 

Β. Leonardo da Vinci 

Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci 

αφορά την επαγγελματική εκπαίδευ-

ση και κατάρτιση εκτός του τριτοβάθ-

μιου επιπέδου. 

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος 

είναι οι εξής: 

υποστήριξη των συμμετεχόντων 

σε δραστηριότητες κατάρτισης για 

την απόκτηση και τη χρήση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και προσόντων που διευ-

κολύνουν την προσωπική εξέλιξη, 

την απασχολησιμότητα και τη συμμε-

τοχή στην ευρωπαϊκή αγορά εργασί-

ας· 

βελτίωση της ποιότητας και της 

καινοτομίας  

ενίσχυση της ελκυστικότητας της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα-

τάρτισης καθώς και της κινητικότη-

τας. 
Για περισσότερες πληροφορίες επι-

σκεφτείτε τη σελίδα:  

http://archive.minedu.gov.gr/

el_ec_page587.htm 

 

Γ. Grundtvig 

Το πρόγραμμα Grundtvig καλύπτει 

όλες τις μορφές εκπαίδευσης ενηλί-

κων. 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι 

εξής: 

αντιμετώπιση της πρόκλησης που 

δημιουργεί η γήρανση του πληθυ-

σμού στην Ευρώπη για την εκπαίδευ-

ση· 

συνδρομή στην παροχή δυνα-

τοτήτων στους ενηλίκους για τη 

βελτίωση των γνώσεων και των 

ικανοτήτων τους. 
Για περισσότερες πληροφορίες 

επισκεφτείτε τη σελίδα: http://

ec.europa.eu/education/

trainingdatabase/ 

Δ. Προγράμματα δια βίου μάθησης 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Για όσους το ταξίδι στη γνώση είχε 

πάντα προορισμό το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου τότε ίσως να θέλετε να 

δοκιμάσετε τα νέα καινοτομικά 

προγράμματα δια βίου μάθησης 

που προσφέρει.  

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προω-

θώντας την αριστεία σε όλα τα 

επίπεδα της εκπαίδευσης και της 

μάθησης, προσφέρει από τον Ο-

κτώβριο 2012 νέα, καινοτόμα 

προγράμματα επαγγελματικής 

επιμόρφωσης και εξειδίκευσης 

σε επιστημονικά πεδία αιχμής, τα 

οποία απευθύνονται τόσο σε πτυ-

χιούχους, όσο και σε αποφοίτους 

Λυκείου. 

Η υλοποίηση των Προγραμμάτων 

γίνεται μέσω πρότυπων μορφών e‐
Learning, αξιοποιώντας τη βρα-

βευμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

εμπειρία και τεχνογνωσία του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου στην 

οργάνωση και λειτουργία προ-

γραμμάτων ηλεκτρονικής μάθη-

σης, σε προπτυχιακό και μεταπτυ-

χιακό επίπεδο.  

Περισσότερες πληροφορίες θα 

βρείτε στη σελίδα: http://e-

epimorfosi.aegean.gr/ 

 

Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση 



H Μονάδα Καινοτομίας και Επιχει-
ρηματικότητας (ΜΚΕ) της Δομής 
Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 
(Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου, σε συνεργασία με το Τμήμα 
Μηχανικών Οικονομίας και Διοί-
κησης (ΤΜΟΔ) και το Εργαστήριο 
Διαχείρισης της Πληροφορίας 
(i4M Lab) του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου, διοργάνωσαν εκδήλωση με 
θέμα «Εταιρείες START-UP και 
Τεχνολογίες της Πληροφορικής και 
των Τηλεπικοινωνιών».  

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επι-
στημών της Διοίκησης στην Πανε-
πιστημιακή Μονάδα Χίου, την 
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013 
και ώρα 18:00 και απευθυνόταν 
στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα της 
Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου 
(φοιτητές, ακαδημαϊκό προσωπικό, 
διοικητικό προσωπικό) στην ευρύ-
τερη Χιακή κοινωνία και σε όλο το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να 
εξοικειωθούν οι φοιτητές με την 
έννοια της νεανικής επιχειρηματι-
κότητας. Στην εκδήλωση συζητήθη-
καν θέματα όπως: Τι είναι μια Start 
Up εταιρεία? Γιατί γίνεται τόση 
πολλή συζήτηση για το θέμα? Είναι 
μια παρέα νεαρών και φιλόδοξων 
τύπων που ενθουσιάστηκαν με την 
επιτυχία του facebook ή μια πραγ-
ματική επιχείρηση? Είναι μια σοβα-
ρή προοπτική εργασίας, μπορώ να 
βρω αύριο δουλειά σε μια start-up 

που έχουν κάνει άλλοι, ή να συμβάλ-
λω στη δημιουργία της, αντί να ανα-
ζητώ εργασία σε μεγάλες επιχειρή-
σεις?  

Στην εκδήλωση συμμετείχαν με ειση-
γήσεις τους οι: 

• Γιάννης Ζαούδης - Συνιδρυ-
τής εταιρείας Pajap 

Start-up Roller Coaster: Οι νέες τά-
σεις του επιχειρείν! 

Χριστίνα Τσάκωνα - Δικηγό-
ρος 

Το νομικό κι επιχειρηματικό πλαίσιο 
στην Αμερική - Τί πρέπει να προσέξει 
μία  Start-Up όταν ξεκινά! 

• Γιάννης Καλογήρου – Καθη-
γητής ΕΜΠ, Τμήμα Χημικών Μηχα-
νικών 

Η ταυτότητα των νέων επιχειρήσεων 
στον ευρωπαϊκό χώρο  

• Νάγια Αντωνίου – Δικηγόρος 

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 
(ΙΚΕ): η νέα μορφή εταιρείας  

•          Σταύρος Μεσσήνης - Εταιρεία 
CoLab 

Συνεργατικοί χώροι εργασίας και 
επιχειρηματικά οικοσυστήματα και 
πώς αυτά βοηθούν  νέους επιχειρη-
ματίες  

 

 

• Γιώργος Τζιραλής – Open-
fund 

Openfund: Ένας χρηματοδοτικός 
συνεργάτης των Start-Ups  

Συντονιστές της συζήτησης ήταν η 
κα Αναστασία Κωνσταντέλου, Επί-
κουρη Καθηγήτρια ΤΜΟΔ, Μέλος 
της Ομάδας Εργασίας της ΜΚΕ 
Παν.Αιγαίου και ο κος Πέτρος Κα-
βάσαλης, Αναπληρωτής Καθηγη-
τής ΤΜΟΔ.  

Στην εκδήλωση συμμετείχαν με 
την παρουσία τους περίπου 190 
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί 
φοιτητές και φοιτήτριες, κυρίως 
των Τμημάτων της Χίου, οι οποίοι 
παρακολούθησαν με ενδιαφέρον 
την εκδήλωση και διατύπωσαν 
σχετικές ερωτήσεις στους εισηγη-
τές. Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζω-
ντανά και στο σύνδεσμο http://
daphne.aegean.gr/video/2013/
Conferences/
DBA_MKE_20130118/ θα βρείτε 
το video της εκδήλωσης. Περισσό-
τερες πληροφορίες στη σελίδα 
μας www.facebook.com/
CreateYourStartUp 

 

Εκδήλωση Μ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα  

 «Εταιρείες START-UP και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών» 



Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρη-

ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοι-

νωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. 

Το διαρκές και αυξανόμενο ενδια-

φέρον των φοιτητών/τριών, το οποί-

ο προκύπτει από τον όλο και αυξα-

νόμενο αριθμό των φοιτητών/τριών 

που κάνουν αιτήσεις για συμμετοχή 

στο πρόγραμμα της πρακτικής 

άσκησης, αποδεικνύει και ενισχύει 

τη σημασία της συνέχισης/

επέκτασης του προγράμματος αυ-

τού σε οργανισμούς της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης. 

Με ένα Πρόγραμμα Πρακτικής 

Άσκησης στο εξωτερικό, σου δίνε-

ται η ευκαιρία να ζήσεις στο Εξωτε-

ρικό, να κάνεις νέους φίλους, να 

γνωρίσεις διαφορετικούς πολιτι-

σμούς, να μάθεις μία ξένη γλώσσα, 

αλλά και να δημιουργήσεις νέες 

προοπτικές για τη συνέχεια των 

σπουδών σου και την επαγγελματι-

κή σου εξέλιξη. 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει τη 

δυνατότητα για άσκηση διάρκειας 5 

μηνών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ή 

σε κάποια εκτελεστικά όργανα και 

οργανισμούς ευρωπαϊκών θεσμικών 

οργάνων, όπως, για παράδειγμα, η 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 

Δράσης ή Εκτελεστικός Οργανισμός 

για την Ανταγωνιστικότητα και την 

Καινοτομία). 

Υπάρχουν δυο χρονικές περίοδοι που 

πραγματοποιείται η πρακτική 

άσκηση, η πρώτη ξεκινάει τον Μάρτι-

ο του 2013(υποβολή αιτήσεων έως 31 

Αυγούστου 2012) και η δεύτερη τον 

Οκτώβριο του 2013 (υποβολή αιτή-

σεων έως 31 Ιανουαρίου 2013). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει  

• μηνιαία επιδότηση περίπου 

1.000 €   

• κάλυψη (επιστροφή) των δα-

πανών μετακίνησης 

• κάλυψη για δαπάνες ατυχημά-

των και  

• κάλυψη ασφάλισης υγείας.  

Κάθε χρόνο, υπάρχουν περίπου 

1300 διαθέσιμες θέσεις. 

Στους επιλεχθέντες υποψήφιους θα 

δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν 

εμπειρία στο διεθνές και πολυπολι-

τισμικό περιβάλλον. Αυτό θα είναι 

σημαντικό για τον εμπλουτισμό 

και την περαιτέρω σταδιοδρομία 

τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθυνθούν για περαιτέρω πλη-

ροφορίες στην παρακάτω ηλεκτρο-

νική διεύθυνση του Γραφείου Πρα-

κτικής Άσκησης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής: http://ec.europa.eu/

stages/index_en.htm 

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 

31/01/2013 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης σε οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013 

και ώρα 12:00 – 14:00, στα Γραφεία 

του ΚΕ.ΣΥ.Π., Πλατεία Κουντουριώ-

τη - Περιοχή «ΕΛΛΗ», το Κέντρο 

Συμβουλευτικής και Προσανατολι-

σμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) Ρόδου σε συνεργασί-

α με την Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Νομού Δωδεκανήσου και την Προϊ-

σταμένη Παιδαγωγικής και Επιστημο-

νικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπαί-

δευσης Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποί-

ησαν Βιωματικό Σεμινάριο για εκπαι-

δευτικούς που εφαρμόζουν το θεσμό 

του Σ.Ε.Π. στη Γ΄ Γυμνασίου. 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανε-

πιστημίου Αιγαίου, προσκλήθηκε να 

παραστεί στο Βιωματικό Σεμινάριο 

και να παρουσιάσει μια εισήγηση με 

θέμα «Παρουσίαση των Τμημάτων 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου». 

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η υπο-

στήριξη των εκπαιδευτικών στην προ-

σπάθεια που καταβάλλουν για τον 

σχολικό επαγγελματικό προσανατολι-

σμό. Η μεθοδολογία διεξαγωγής του 

σεμιναρίου ήταν αυτή της ενεργητικής 

εμπειρικής μάθησης που χαρακτηρίστη-

κε από τη συμμετοχή των εκπαιδευτι-

κών σε βιωματικές δραστηριότητες και 

την αλληλεπίδραση των μελών της ομά-

δας των εκπαιδευτικών. 

Επιπρόσθετα έχει παρατηρηθεί ότι η 

πληροφόρηση σχετικά με τη σχολή ή 

την εργασία που επιλέγεται είναι ελλι-

πής και τα ενδιαφέροντα και ικανότητες 

του νέου εξετάζονται ελάχιστα. Για το 

λόγο αυτό το βιωματικό σεμινάριο συ-

νέβαλε στην ουσιαστική, «εκ των έσω», 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών, για τα 

αντικείμενα καθώς και την επαγγελματι-

κή αποκατάσταση των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός 

συμβάλει στη μείωση της σχολικής απο-

τυχίας και στην άμβλυνση της σχολικής 

διαρροής, μέσω της διεύρυνσης των 

εκπαιδευτικών οριζόντων των μαθητών 

και της υποβοήθησής τους να επιλέξουν 

σχολικές ή ακαδημαϊκές κατευθύνσεις 

που ανταποκρίνονται στις ικανότητες, 

τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. 

Στο Βιωματικό Σεμινάριο συμμετείχαν 

οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της νήσου Ρόδου, που 

εφαρμόζουν το μάθημα του Σχολι-

κού Επαγγελματικού προσανατολι-

σμού στους μαθητές της Γ’ Γυμνασί-

ου. 

Την Οργανωτική επιτροπή απάρτιζαν 

ο Δ/ντης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Δωδ/

νήσου κ. Παπαδομαρκάκης Ιωάννης 

και οι κυρίες Καράκιζα Τσαμπίκα, 

Προϊσταμένη  Εκπαιδευτικής και 

Επιστημονικής Καθοδήγησης Β/

θμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου,  Καραϊ-

σαρλή Μαρία, Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. 

ΚΕ.ΣΥ.Π Ρόδου και Νικολάου Ευαγ-

γελία, Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. ΚΕ.ΣΥ.Π 

Ρόδου.  

Την ημερίδα παρακολούθησαν περί-

που 25 εκπαιδευτικοί από όλα τα 

Γυμνάσια της  Ρόδου, οι οποίοι 

έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τα 

τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

και πρότειναν την επίσκεψη και ενη-

μέρωση των μαθητών Γυμνασίου για 

αυτά από το προσωπικό του Γραφεί-

ου Διασύνδεσης. 

Συμμετοχή του Τοπικού Γραφείου Διασύνδεσης Ρόδου στο Βιωματικό σεμινάριο των                 

εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν το Σ.Ε.Π. από το ΚΕ.ΣΥ.Π. Ρόδου 


