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Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013 ολοκληρώθηκαν οι εγγραφές των πρωτοετών
φοιτητών/τριών και των 16 τμημάτων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι οποίες είχαν
αρχίσει την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου. Το
προσωπικό της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου
Αιγαίου συμμετείχε για δεύτερη χρονιά στις
εγγραφές των πρωτοετών σε όλα τα νησιά
που εδρεύουν τμήματα του Πανεπιστημίου,
στο πλαίσιο της προβολής των δράσεων και
των υπηρεσιών της. Ο στόχος ήταν η πλήρης και άμεση ενημέρωση των πρωτοετών
φοιτητών/τριών για όλες τις δομές της
Δ.Α.ΣΤΑ. (Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) στις οποίες μπορούν να
απευθύνονται για θέματα απασχόλησης,
σταδιοδρομίας και επιχειρηματικότητας.
Η Δ.Α.ΣΤΑ. και οι δομές της προσφέρουν
μια σειρά από υπηρεσίες για θέματα συμ-

βουλευτικής, επαγγελματικής σταδιοδρομίας, σύνταξης βιογραφικού, μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και υποτροφιών, θέσεων πρακτικής άσκησης και
επιχειρηματικότητας, από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν οι φοιτητές/τριες.
Έχουν αναπτύξει λοιπόν τα κατάλληλα
εργαλεία όπως ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, ηλεκτρονική τράπεζα
βιογραφικών, υπηρεσία mentoring, εργαστήρια συμβουλευτικής, μάθημα Επιχειρηματικότητας, θερινό σχολείο νεανικής
επιχειρηματικότητας, που μπορούν να
τους δώσουν εφόδια για τη μελλοντική
πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας και
την επίτευξη των στόχων τους.
Το προσωπικό της δομής επιπρόσθετα
μοίρασε τα τρίπτυχα ενημερωτικά φυλλάδια των δράσεων των δομών της και ενημέρωσε πρωτοετείς φοιτητές/τριες.

Εγγραφές Χίου

Εκδηλώσεις Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δ .Α .Σ Τ Α .

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο των
εργασιών της, διοργανώνει δύο Εκδηλώσεις στην Μυτιλήνη:
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013, 16:0019:00
Αμφιθέατρο Θάλασσας,
Ξενία, Μυτιλήνη

«Παρουσίαση της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

Λόφος

Θεματολογία:

Παρουσίαση της Δ.Α.ΣΤΑ., Παρουσίαση του Γραφείου
Διασύνδεσης, Παρουσίαση της Πρακτικής Άσκησης, Παρουσίασης της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Παρουσίαση του Διαγωνισμού Logo για τις δομές
Δ.Α.ΣΤΑ., Παρουσίαση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Στόχος:

Η ενημέρωση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013,
18:00-20:00

«Ο Ρόλος της Γυναίκας στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας
και στην Οικογένεια»

Αμφιθέατρο Γεωγραφίας, Λόφος
Ξενία, Μυτιλήνη
Θεματολογία:

Ομιλία από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Μυτιλήνης για τη βία κατά των γυναικών και παρουσίαση της δομής, Ομιλία από φορείς, όπως ΓΣΕΒΕΕ, Εργάνη και λοιπούς για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και τη Γυναίκα
στην Αγορά Εργασίας, αλλά και ομιλία από μέλη ΔΕΠ του
ΠΜΣ Γυναίκες και Φύλα του Πανεπιστημίου Αιγαίου με
σχετική θεματολογία

Στόχος:

Η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και της ακαδημαϊκής
κοινότητας για το ρόλο της γυναίκας και τις ανάγκες της, με
αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των
Γυναικών
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Εργαστήρια Βιογραφικού Σημειώματος & Συνέντευξης Επιλογής
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κανείς μέσα από την ιστοσελίδα του Γραφείου Διαστο πλαίσιο του προγράμματος πληροφόρησης και κα- σύνδεσης στη διεύθυνση https://career.aegean.gr/.
τάρτισης των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέματα συμβουλευτικής διοργάνωσε την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013 ένα Εργαστήριο Βιογραφικού Σημειώματος και ένα Εργαστήριο Συνέντευξης
Επιλογής, στην Μυτιλήνη. Και στα δύο Εργαστήρια
υπήρξε θετική ανταπόκριση με μεγάλη συμμετοχή, καθώς τόσο το Βιογραφικό Σημείωμα όσο και η Συνέντευξη Επιλογής είναι τα δύο πιο βασικά μέσα αξιολόγησης
και επιλογής και κατ’επέκταση σημαντικά εργαλεία για
τον επαγγελματικό και ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Το Βιογραφικό Σημείωμα είναι, ουσιαστικά, μία περίληψη της εκπαίδευσης, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών εμπειριών των φοιτητών/τριών και ο τρόπος παρουσίασης όλων των παραπάνω αποτελεί την
πρώτη εντύπωση στον υπεύθυνο επιλογής υποψηφίων.

Η διαδικασία της συνέντευξης είναι συνήθως το επόμενο βήμα στην επικοινωνία ενός υποψηφίου με ένα Τριτοβάθμιο Ίδρυμα Εκπαίδευσης ή με μια επιχείρηση –
φορέα – οργανισμό, που έχει κατ’ αρχήν αξιολογήσει
θετικά το βιογραφικό του σημείωμα.

Γ.Δ.

Το Εργαστήριο Βιογραφικού δεν αφορά μόνο στους
τελειόφοιτους, αλλά ακόμη και στους πρωτοετείς, οι
οποίοι γνωρίζοντας τη διαδικασία σύνταξης ενός Βιογραφικού και τις απαιτήσεις των αξιολογητών (π.χ. μεταπτυχιακά, εργασία κλπ) θα έχουν την ευκαιρία να
«χτίσουν» το Βιογραφικό τους κατά τη διάρκεια της
φοίτησής τους.

http://www.facebook.com/
dolore magna aliqua.
CareerAegean

https://twitter.com/#!/
CareerDasta

Γίνετε fan του Γραφείου Διασύνδεσης στο facebook και
στο twitter και ενημερωθείτε
για τα νέα μας

Εργαστήρια με την ίδια θεματολογία θα γίνουν τοπικά
σε όλα τα νησιά μέχρι το τέλος του έτους:
Στην Ρόδο την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013, στο Αμφιθέατρο Ισογείου του Κτιρίου Κλεόβουλος, ώρα 11:1512:45 για το Εργαστήριο Βιογραφικού και 12:45-14:15
για το Εργαστήριο Συνέντευξης Επιλογής. Η δήλωση
συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2013. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει

Εργαστήρι Συνέντευξης Επιλογής, Μυτιλήνη
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Εργασία στο εξωτερικό
Πολυεθνικές και άλλες εταιρείες
που ψάχνουν προσωπικό

3

http://www.jobs.ac.uk

1

http://disneycareers.com/searchjobs/

2

https://easyjet.taleo.net/careersection/2/
jobdetail.ftl

1

http://www.prospects.co.uk/

3

https://www.facebook.com/BayerKarriere

2

http://www.britishschoolmuscat.com/vacancies.php

4

http://www.unicef.org

3

http://www.omansail.com/page/careers

5

http://www.ncia.nato.int/Opportunities/Pages/
Vacancies.aspx

6

https://jobs3.netmedia1.com/cp/faces/
job_search (IBM)

7

http://www.cobweb.com/about-us/ourrecruitment.aspx

8

http://www.pg.com/en_US/careers/
career_main.shtml

Για εκπαιδευτικούς

Ναυτιλία
1

http://www.omanship.co.om/Careers.aspx
Για Μηχανικούς κυρίως UK και χώρες του Κόλπου

1 http://www.therichworks.co.uk/
2

http://www.fircroft.com/

1

www.catererglobal.com

3

http://www.leap29.com/

2

http://www.aaagroup.com/en/news/news/
ramada-plaza-jumeirah-beach-residence.html

4

http://www.globesterrecruitment.com/

3

http://www.hoteliermiddleeast.com/

5

http://www.theengineeringjob.com/

4

http://www.meliahotelsinternational.com/en/
employment/opportunities

6

http://www.brightwater.ie/

5

http://www.trivago.com/company.php?
pagetype=jobs

7

http://www.hays.co.uk/index.htm

6

http://www.hiltonworldwide.com/careers/

8

http://www.icerecruit.com/index.htm

7

http://www.sgehotels.com/

1

9 http://www.firstresortrecruitment.com/index.html

Technology professionals

10 http://www.nsrassociates.com/

http://www.dice.com/

11 http://www.aurecongroup.com/

Για πολύγλωσσους

12 http://www.euroengineerjobs.com/

1

www.toplanguagejobs.co.uk

2

http://www.multilingualvacancies.com/

Γ.Δ.

Ξενοδοχεία

Για Κατασκευές και άλλες ειδικότητες
1

http://www.orionjobs.com/

2

http://www.wellington-rec.com/

Κρουαζιερόπλοια

3

http://www.go4constructionjobs.com/

1

http://www.allcruisejobs.com/

4

http://www.careers.ch2m.com/worldwide/en/jobs-in/

2

http://www.cruiselinesjobs.com/current-jobs/

5

http://www.lechley.com/

Αεροπορικές

6

http://www.parsons.com/careers/Pages/default.aspx

3 http://www.languagejobs4u.com

1

http://emiratesgroupcareers.com/english/

7 http://parsonsjobs.com/

2

http://www.emirates.com/gr/greek/
destinations_offers/special_offers/cabin-crew/
open-day-greece.aspx?
intcid=Cabin_Crew_tcm300-818923

3

http://www.eads.com/eads/int/en.html

4

http://careers.qatarairways.com/qatarairways/
VacancyDetail.aspx?VacancyID=49820

10 http://www.careersinconstruction.com/

5

http://el.aegeanair.com/i-etaireia/theseisergasias/

11 http://www.aecom.com/Careers

6

http://www.united.com/web/en-us/content/
company/career/default.aspx

12 http://www.wizeefa.com/

Επιστήμη

13 http://www.atkinsglobal.com/

1

http://www.nature.com/naturejobs/science/
welcome

14 http://www.ncejobs.co.uk/

2

http://scjobs.sciencemag.org/JobSeekerX/
SearchJobsForm.asp

15 http://www.bechtel.com/careers.html

8

http://www.randstadmena.com/

9 http://tbe.taleo.net/NA2/ats/careers/jobSearch.jsp?
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Εργασία στο εξωτερικό (συνέχεια)
Για Κατασκευές και άλλες ειδικότητες
(συνέχεια)

9

Sasol Chevron www.sasolchevron.com

16 http://www.careerint.com/

10 Shell www.shell.com/qatar

17 http://www.thecareerengineer.com/

11 http://www.gpsag.ch/site/Home/CareerCenter/

18 http://www.macegroup.com/careers/current 12 http://www.oman-oil.com/Career.html
-vacancies
19 http://www.daralriyadh.com/Careers/
CurrentOpenings.aspx?pid=1bb1d14b-a1b0
-4e70-a917-c7d3b50c465d&sid=fa276aa2547c-444f-a04c-11212335f669

Κυρίως για στελέχη επιχειρήσεων

Πετρελαϊκές εταιρείες

1

www.kornferry.com/

1

Energy City www.energycity.com

2

www.heidrick.com

2

Qatar Chemical Company (Qchem)
www.qchem.com.qa

3

www.egonzehnder.com/

3

Qatar Engineering & Construction Company www.qcon.com.qa

4

Qatar Fuel Additives Company
www.qafac.com.qa

5

www.odgersberndtson.com/

5

Qatar Petrochemical Company www.qapco.com

6

www.stantonchase.com

6

Qatar Gas www.qatargas.com

7

http://www.estirehr.com

7

Ras Laffan Industrial City
www.raslaffan.com

8

http://www.taaheed.me

8

Ras Gas www.rasgas.com

9

http://jobs.kpmgcareers.co.uk/

4 www.russellreynolds.com
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Πηγή: https://www.facebook.com/JobsAbroadforGreeks

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις του Τοπικού Γραφείου Διασύνδεσης Ρόδου σε συνεργασία με
το British Council με θέμα : Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία & Εξετάσεις
IELTS
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
στο νέο πλαίσιο λειτουργίας του, όπως αυτό διαμορφώνεται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση: 2007-2013", στοχεύει στη στήριξη των φοιτητών/τριών και των αποφοίτων του, να
προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία,
εναρμονισμένη με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις
σπουδές και τις προσωπικές τους δεξιότητες.

Το ανωτέρω σεμινάριο θα παρουσιάσει ο κύριος Cliff
Parry, Academic Manager για το Διδακτικό Κέντρο
του British Council.
Το υλικό του σεμιναρίου έχει σχεδιαστεί με σκοπό
την ενημέρωση των υποψηφίων να κατανοήσουν την
εξέταση IELTS, από τι αποτελείται και που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί. Το περιεχόμενο αποτελείται από:

πληροφορίες σχετικές με το περιεχόμενο των
Για το σκοπό αυτό το Τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης 
εξετάσεων IELTS,
Ρόδου διοργανώνει παράλληλες εκδηλώσεις σε συνερ
βασικές στρατηγικές για την επιτυχία στο
γασία με το British Council στις 30 Οκτωβρίου 2013 &
IELTS και
στις 07 Νοεμβρίου 2013 αντίστοιχα.

κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη βαθμοΕιδικότερα, προγραμματίζεται την Τετάρτη 30 Οκτωλόγηση και την αξιολόγηση επιδόσεων των
βρίου 2013 και ώρα 17:30-18:30, στην Αίθουσα Διαλέυποψηφίων IELTS.
ξεων 2 του Κτιρίου Κάμειρος, ενημερωτική εκδήλωση
με θέμα: «Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Μεγάλη Βρετανί- Οι παράλληλες εκδηλώσεις αποτελούν ιδανική ευκαια». Σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι η παρουσίαση ρία ενημέρωσης, συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων
όλων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε θέματα που σχετίζονται με τα προγράμματα μετακαθώς και των υποτροφιών των Πανεπιστημίων της πτυχιακών σπουδών και εξετάσεων στη Μεγάλη ΒρεΜεγάλης Βρετανίας. Την ενημέρωση θα πραγματοποιή- τανία, υπό τον συντονισμό των προσκεκλημένων,
σει ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Συμβουλίου κ. Κώ- εκπαιδευτικών συμβούλων του Βρετανικού Συμβουλίου.
στας Γεωργίου Education Manager, British Council.
Επιπρόσθετα το Τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης Ρόδου
σε συνεργασία με το British Council διοργανώνει σεμινάριο για το IELTS για τους φοιτητές/τριες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου. το σεμινάριο προγραμματίζεται την Πέμπτη 07 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14:3017:30 στην Αίθουσα Χορού του Κτιρίου Κλεόβουλος.
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Νέος Δείκτης Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η Σουηδία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο είναι τα κράτη μέλη της Ε.Ε. που αξιοποιούν
περισσότερο την καινοτομία, σύμφωνα με τον νέο
δείκτη που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο
«Δείκτης Αποτελεσμάτων της Καινοτομίας» μετρά
τον βαθμό στον οποίο ιδέες από καινοτόμους τομείς
μπορούν να προωθηθούν στην αγορά, ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες θέσεις εργασίας και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.
Ο προτεινόμενος νέος δείκτης εμφανίζει πολύ διαφορετικές επιδόσεις όσον αφορά στην καινοτομία μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. (ο μέσος όρος της
Ε.Ε. καθορίστηκε σε 100 το 2010). Οι πλέον καινοτόμες χώρες της Ε.Ε. οφείλουν τις καλές επιδόσεις
τους σε παράγοντες όπως: μια οικονομία με υψηλό
ποσοστό τομέων υψηλής έντασης γνώσεων, ταχέως
αναπτυσσόμενες καινοτόμες επιχειρήσεις, υψηλά
επίπεδα κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και
ανταγωνιστικές εξαγωγές. Το νέο στοιχείο του προτεινόμενου δείκτη είναι ότι επικεντρώνεται στα αποτελέσματα της καινοτομίας. Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνει τον Πίνακα Επιδόσεων Καινοτομίας της
Ένωσης (ΠΕΚΕ) και τον Συνοπτικό Δείκτη Καινοτο-

μίας (ΣΔΚ), που αξιολογούν τις επιδόσεις καινοτομίας των κρατών μελών και της Ε.Ε. γενικότερα.
Ο προτεινόμενος δείκτης βασίζεται σε τέσσερις συνιστώσες που έχουν επιλεγεί λόγω της σχέσης τους με
την εκάστοτε συγκεκριμένη πολιτική:
Τεχνολογική καινοτομία·
Απασχόληση σε δραστηριότητες έντασης γνώσης·
Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών
έντασης γνώσης·
Απασχόληση σε ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις καινοτόμων τομέων.
Σύμφωνα με το δείκτη στην ομάδα «χωρών με μέτριες επιδόσεις» συμπεριλαμβάνονται η Αυστρία, η
Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Ιταλία, και η Κύπρος με
βαθμολογία από 90 έως 100. Στην ομάδα των
«χώρες με επιδόσεις κάτω του μετρίου», συγκαταλέγονται η Τσεχική Δημοκρατία, η Ισπανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Μάλτα, η Ρουμανία και η Σλοβακία
με τιμές από 80 έως 90.
Περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/
facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/

Μ.Κ.Ε.

Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα - Ένας οδηγός για Εκπαιδευτικούς
Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους επιχειρηματίες,
περισσότερη καινοτομία και περισσότερες ΜΜΕ
υψηλής ανάπτυξης. Για αυτό το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να τονώσουμε το επιχειρηματικό πνεύμα των
νέων. Ο σημαντικός ρόλος της εκπαίδευσης στην
προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς αναγνωρίζεται πλέον ευρέως.
Η επιχειρηματικότητα αναφέρεται στην ικανότητα
ενός ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες σε πράξη. Περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την αίσθηση της πρωτοβουλίας, την καινοτομία και την ανάληψη κινδύνων, καθώς και την ικανότητα κατάρτισης και διαχείρισης σχεδίων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Η επιχειρηματικότητα αποτελεί θεμελιώδη ικανότητα για τη δια βίου μάθηση, όπως ορίζεται στο
ευρωπαϊκό πλαίσιο του 2006 για τις βασικές ικανότητες.
Η Εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα είναι ήδη
ψηλά στην ατζέντα στα περισσότερα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη για
την προώθηση αυτών των πρωτοβουλιών πιο συστηματικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί για
την προώθηση της εκπαίδευσης για την επιχειρηματι-

κότητα σε όλα τα επίπεδα, από το δημοτικό έως το
πανεπιστήμιο και πέρα .
Πολλές πρωτοβουλίες έχουν πραγματοποιηθεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την τελευταία δεκαετία. Ο συγκεκριμένος οδηγός (πληροφορίες βρείτε
στο παρακάτω link), που συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2013 περιλαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με έργα, καλές πρακτικές,
έγγραφα πολιτικής, εκθέσεις και μελέτες. Το εγχειρίδιο αυτό έχει στόχο να παρουσιάσει την επιλογή καλών πρακτικών και παραδειγμάτων, που παρουσιάστηκαν σε δυο διακρατικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2012 (στο Δουβλίνο και τη Σλοβακία) και στόχο είχαν να φέρουν σε επαφή φορείς που
εμπλέκονται στον τομέα εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητας και εκπαιδευτές επιχειρηματικότητας. Ο
οδηγός αυτός ελπίζει να εμπνεύσει τους επαγγελματίες να αναλάβουν δράση και να συνεχίσουν με τις
δικές τους ενέργειες να βοηθήσουν τους καθηγητές
στην εκπαίδευση της επιχειρηματικότητας.
Πηγή:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/
promoting-entrepreneurship/education-trainingentrepreneurship/index_en.htm
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Τι πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την αναζήτηση πρακτικής άσκησης
Μόλις αποφοιτήσατε και διαβάζετε και ξαναδιαβάζετε τις μικρές αγγελίες αναζητώντας το πρώτο βήμα
για μια καταξιωμένη καριέρα; Ανησυχείτε γιατί δεν
διαθέτετε την κατάλληλη πείρα για να ξεκινήσετε;
Μια πρακτική άσκηση στο εξωτερικό θα μπορούσε να είναι η λύση.
Η εύρεση εργασίας αποτελεί πρόκληση, ιδιαίτερα δε
όταν έχετε μόλις αποφοιτήσει και δεν διαθέτετε πείρα. Για να προσληφθείτε πρέπει να έχετε πείρα και
για να αποκτήσετε πείρα, πρέπει να εργαστείτε...
Πιθανή λύση; η πρακτική άσκηση.
Η πρακτική άσκηση σας προσφέρει τη δυνατότητα
να αποκτήσετε ακριβώς εκείνες τις δεξιότητες που
αναζητούν οι μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όπως
αυτοπεποίθηση, ομαδικό πνεύμα εργασίας, ενθουσιασμός, δεξιότητες δικτύωσης και παρουσίασης και,
φυσικά, επαγγελματική εμπειρία. Η πρακτική
άσκηση μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη ευκαιρία δικτύωσης και να καλύψει ανεπιθύμητα κενά στο βιογραφικό σας. Σας παρέχει όλα τα εφόδια προκειμένου να κάνετε το πρώτο σας βήμα στην αγορά εργασίας.
Πληθώρα οργανώσεων παρέχουν δυνατότητες πρακτικής άσκησης για νέους πτυχιούχους. Εάν θέλετε
να αποκτήσετε πείρα στο εξωτερικό, απευθυνθείτε
στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Erasmus Placement, ο οποίος περιέχει πληροφορίες
πρακτικής άσκησης και θέσεις για προπτυχιακούς/ές
και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τιες διάρκειας τριών
έως δώδεκα μηνών. Και βέβαια, έχετε πάντοτε τη
δυνατότητα να επικοινωνήσετε με τον σύμβουλο
EURES (ευρωσύμβουλο), στο κατά τόπους υποκατάστημα του ΟΑΕΔ της περιοχής σας. Επίσης μπορείτε
να απευθυνθείτε στον δικτυακό τόπο Eurodyssée.net,
ο οποίος περιέχει προσφορές πρακτικής άσκησης και
θέσεις για νέους/νέες ηλικίας 18 έως 30 ετών διάρκειας τριών έως επτά μηνών
Μην βιαστείτε, όμως.

Τι «πρέπει» και τι «δεν πρέπει» να κάνετε κατά
την αναζήτηση πρακτικής άσκησης.

ΠΡΕΠΕΙ:
- Να επιδείξετε ανοιχτό πνεύμα και να αυξήσετε τις
δυνατότητες πρόσληψής σας υποβάλλοντας υποψηφιότητα για όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις.
- Να συλλέξετε πληροφορίες για την εταιρεία ή την
οργάνωση στην οποία υποβάλλετε αίτηση, για να
είστε σίγουροι ότι έχετε κάνει τη σωστή επιλογή.
- Να βεβαιωθείτε ότι η συνοδευτική επιστολή και το
βιογραφικό σημείωμα είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη εταιρεία.
- Να ελέγξετε εάν η εταιρεία προσλαμβάνει τους
ασκούμενους στο τέλος της πρακτικής άσκησης.
- Να καθορίσετε σαφείς στόχους με τον εργοδότη
προκειμένου να επωφεληθείτε πλήρως από την πρακτική άσκηση.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ:
- Μην δώσετε έμφαση μόνο σε μία χώρα. Σε άλλες
χώρες μπορεί να παρέχονται περισσότερες ευκαιρίες
στον τομέα σας.
- Μην απορρίψετε τις προσφορές λόγω γλώσσας ή
κουλτούρας. Η προσαρμογή είναι ευκολότερη από
ό,τι νομίζετε.
- Θέστε τους όρους σας, αλλά να είστε ευέλικτοι
ώστε να προσαρμοστείτε και να δείτε τι σας επιφυλάσσει το μέλλον.
- Μην αποθαρρύνεστε εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες
– μπορεί να χρειαστεί να υποβάλετε πολλές αιτήσεις
πριν λάβετε απάντηση.
- Μην απευθύνεστε μόνο στις πολυεθνικές εταιρείες·
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχουν επίσης ενδιαφέρουσες δυνατότητες πρακτικής άσκησης.
Πηγή: ec.europa.eu

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς
Πόρους.
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Π.Α.

Πρέπει να εξετάσετε ορισμένες πτυχές πριν αποδεχθείτε τη θέση για πρακτική άσκηση. Αν και οι θέσεις αυτές έχουν σαφή πλεονεκτήματα, το οικονομικό όφελος συχνά δεν περιλαμβάνεται σε αυτά. Ενώ
πολλές εταιρείες βλέπουν την πρακτική άσκηση ως
μέσο για να εντοπίσουν και να προσλάβουν νέα ταλέντα, άλλες μπορεί να μην ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των ασκουμένων. Ορισμένες φορές, δημιουργείται στους/στις νέους/νέες ασκούμενους/ες η
αίσθηση ότι δεν αμείβονται επαρκώς (ή καθόλου),
ότι έχουν υπερβολικό φόρτο εργασίας και ότι, εν
γένει, υφίστανται εκμετάλλευση. «Εάν υπάρχει καλή
ισορροπία, η πρακτική άσκηση μπορεί να αποτελέσει
την τέλεια επαγγελματική σχέση, μια αμοιβαία επω-

φελή κατάσταση. Αλλά, προσοχή στις εταιρείες που
σας βλέπουν μόνο ως «επιπλέον βοήθεια». Στόχος
σας είναι να αποκτήσετε νέες γνώσεις και να βελτιώσετε ό,τι ήδη γνωρίζετε. Εάν αυτό δεν συμβαίνει,
τότε η πρακτική άσκηση δεν είναι χρήσιμη», δηλώνει
η Diane Carvalho από την EURODYSSEE.
Αλλά δεν πρέπει να αποθαρρύνεστε από τις λιγότερο
«καλοπροαίρετες» εταιρείες. Η πρακτική άσκηση
μπορεί να αποδειχθεί μια πολύτιμη εμπειρία και να
αποτελέσει την πρώτη σας επαγγελματική ευκαιρία.
Απλώς πρέπει να εξετάσετε όλες τις πλευρές, πριν
την αποδεχθείτε. Ο κατάλογος που ακολουθεί σας
βοηθά να κάνετε τη σωστή επιλογή:

