
Προκήρυξη θέσεων υποτροφιών για το πρόγραμμα Global Citizen της 
AIESEC στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 
Η AIESEC σε συνεργασία με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 

ανοίγει συγκεκριμένες θέσεις για εθελοντικά προγράμματα στο εξωτερικό την χειμερινή 
περίοδο Δεκέμβριο 2015 – Ιανουάριο 2016. Θα δοθούν 8 υποτροφίες στη μορφή 
μεταφορικών εξόδων (εισιτήρια αεροπορικά ή άλλων μεταφορικών μέσων) για 
συγκεκριμένες χώρες ( 3 για Ρουμανία, 2 για Σερβία, 2 για Ιταλία, 1 για Τουρκία). 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται στα 130 ευρώ (120 + 10) και δεν 
καλύπτεται από την υποτροφία. 

 
Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος φοιτητικός οργανισμός που 

δημιουργήθηκε το 1948 με σκοπό την αποφυγή παρόμοιων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
συγκρούσεων. Το όραμά της είναι η ειρήνη και η μεγιστοποίηση των ανθρώπινων 
δυνατοτήτων, απευθύνεται σε φοιτητές και μέσα από τις ανταλλαγές που πραγματοποιεί 
στοχεύει στην ανάπτυξη των ηγετικών χαρακτηριστικών (αυτογνωσία, ευρηματικότητα, 
μεταδοτικότητα, κοσμοπολιτισμός) των νέων. Οι ανταλλαγές αυτές επιτυγχάνονται μέσα 
από δύο προγράμματα, το Global Citizen και το Global Talent. Το πρώτο αφορά την 
εθελοντική εργασία στο εξωτερικό για μερικές εβδομάδες ενώ το δεύτερο απευθύνεται σε 
άτομα που έχουν αποφοιτήσει και αφορά την πρακτική άσκηση. 
 

Η χρηματοδότηση όπως αναφέρθηκε και παραπάνω αφορά το πρόγραμμα Global 
Citizen. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει ευκαιρίες στους φοιτητές τόσο το χειμώνα 
(Δεκέμβριος 2015-Ιανουάριος 2016) όσο και το καλοκαίρι (Ιούλιος 2016-Αύγουστος 2016). 
Το Global Citizen είναι μια έντονη διαπολιτισμική εθελοντική εμπειρία στο εξωτερικό που 
σου δίνει την ευκαιρία να διεκπεραιώσεις projects που έχουν αντίκτυπο σε κοινωνικά 
ζητήματα. Στη διάρκεια 6 με 8 εβδομάδων έχεις την ευκαιρία να συνεργαστείς με τοπικούς 
φορείς και να έρθεις σε επαφή με άλλα άτομα αναπτύσσοντας τις ικανότητες και τις 
δεξιότητες τους, ώστε να τους βοηθήσεις να αναπτύξουν ένα πιο υγιές και βιώσιμο μέλλον 
για τους ίδιους και την κοινωνία τους. Χωρίζεται σε τρεις θεματικές: 
 

• Cultural Understanding 

 

• Career Development 

 

• Social Entrepreneurship 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cultural understanding: Μοιράσου τον πολιτισμό σου με όλον το κόσμο. Γίνε μέρος της 
προσπάθειας να εξαλειφθούν τα στερεότυπα και ο ρατσισμός διαδίδοντας την 
ανεκτικότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων. 
 
Career Development: Φέρε μια παγκόσμια προοπτική σε παγκόσμια θέματα στο σχολείο. 
Βοήθησε νέους από μια άλλη χωρά να αναπτύξουν ικανότητες που χρειάζεται ο σημερινός 
κόσμος. Κάνε την εκπαίδευση προσιτή σε όλο τον κόσμο. 
 
Social Entrepreneurship: Χρησιμοποίησε τη γνώση σου σε θέματα management, marketing 
και IT στην πράξη: μάθε και βοήθησε στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη ΜΚΟ από όλον τον 
κόσμο. 
 
 
Στα 120+10 ευρώ1 συμπεριλαμβάνονται: 
 

• H διαμονή και ανάλογα με το πρόγραμμα και το φαγητό στην χώρα υποδοχής. 
 

• Ειδική προετοιμασία ανάλογα με τη χώρα προορισμού και 24ωρη υποστήριξη, σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, από τον εξειδικευμένο εθνικό συνεργάτη μας 
International SOS. 

 
• Σεμινάρια προετοιμασίας ανάλογα με τη θεματική που θα επιλέξει ο 

ενδιαφερόμενος. 
 

• Υποστήριξη και καθοδήγηση πριν και κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής από την 
ομάδα του Global Citizen. 

 
• Ειδικές δραστηριότητες από την AIESEC με στόχο την ανάπτυξη των ηγετικών 

χαρακτηριστικών του συμμετέχοντα. 
 

Παρακάτω αναγράφονται τα 6 προγράμματα για τα οποία θα δοθούν οι 
υποτροφίες: 
 

• Ιταλία – eduCHANGE2: Ο συμμετέχων καλείται να εργαστεί σε γυμνάσιο ή λύκειο 
παραδίδοντας μαθήματα σχετικά με το περιβάλλον στα αγγλικά. Επίσης, ο 
συμμετέχων θα παραδίδει μαθήματα σε τάξη τόσο υπό την παρουσία άλλων 
δασκάλων όσο και μόνος του μπροστά στην τάξη. Ο συμμετέχων θα πρέπει να 
καταβάλει ειδική προσπάθεια στο να κάνει τα μαθήματα δημιουργικά και 
αλληλεπιδραστικά, με παρουσιάσεις και δραστηριότητες που θα ελκύσουν την 
προσοχή πολύ νεαρών μαθητών. Επιπλέον ο συμμετέχων θα υποστηρίξει άλλους 
δασκάλους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους τόσο γλωσσικά όσο και 
θεματικά. 
 
• Ημερομηνία έναρξης: Ιανουάριος 2016 
Υπόβαθρο: Αγγλική Φιλολογία 
Γεύματα: 2 
Διαμονή: Διατίθεται 
(2 θέσεις) 

                                                           
1Τα 120 ευρώ καλύπτουν το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ενώ τα 10 ευρώ καλύπτουν την 
εγγραφή στην τοπική επιτροπή και τα προγράμματα της. 
2 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάρχει σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας. 



 
• Ρουμανία – Discover3: Το όραμα του προγράμματος είναι «να τα παιδιά, από 
μικρή ηλικία να καταλάβουν τη σύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο, και έχοντας τα 
μέσα να αναζητούν και να ανακαλύπτουν τον εαυτό τους, στοχεύοντας στο να 
βελτιώνονται συνεχώς ». Το πρόγραμμα οργανώνεται από την AIESEC σε 
συνεργασία με φορείς απασχόλησης παιδιών και απευθύνεται σε μαθητές 
δημοτικού  ή γυμνασίου στη Ρουμανία (ηλικίας 6-15). Το πρόγραμμα τους 
προσφέρει ένα επαγγελματικά σχεδιασμένο πρόγραμμα παρουσιάσεων και 
διαδραστικών εργαστηρίων που συμπληρώνει το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, 
με στόχο την διαπολιτισμική κατανόηση, την ανάπτυξη και ανακάλυψη δεξιοτήτων, 
με εργαλείο επικοινωνίας την Αγγλική Γλώσσα. 
 

Ημερομηνία έναρξης: Ιανουάριος 2016 
Υπόβαθρο: Δημοτική Εκπαίδευση 
Γεύματα: Δεν προσφέρονται 
Διαμονή: Διατίθεται 
(1 θέση) 

 
Ρουμανία – GROW4: Το όραμα του προγράμματος είναι «να οικοδομήσει μια 
εποικοδομητική στάση για μια βιώσιμη αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα της 
Ρουμανίας». Το πρόγραμμα οργανώνεται από το Scoala de Valori (Σχολείο Αξιών) σε 
συνεργασία με την AIESEC και απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου ή λυκείου στη 
Ρουμανία (ηλικίας 14-18). Το πρόγραμμα τους προσφέρει ένα επαγγελματικά 
σχεδιασμένο πρόγραμμα μαθημάτων που συμπληρώνει το επίσημο εκπαιδευτικό 
σύστημα. Το GROW στοχεύει στο να προσφέρει στους μαθητές μια νέα προοπτική 
στην εκπαίδευση και να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν τις ικανότητες και τις 
δεξιότητες τους εκτός του περιβάλλοντος της παραδοσιακής τάξης. 
 

Ημερομηνία έναρξης: Ιανουάριος 2016 
Υπόβαθρο: Δημοτική Εκπαίδευση 
Γεύματα: Δεν προσφέρονται 
Διαμονή: Διατίθεται 
(2 θέσεις) 
 
 
• Σερβία – International Kindergarten5: Ο συμμετέχων καλείται να διδάξει παιδιά 
(ηλικίας 5-7) σχετικά με τη γλώσσα και την κουλτούρα της χώρας του, να 
συμμετέχει στις καθημερινές δραστηριότητες του νηπιαγωγείου και να συμβάλει 
στη δημιουργία του προγράμματος του νηπιαγωγείου μαζί με τους υπευθύνους. 
 
Ημερομηνία έναρξης: Ιανουάριος 2016 
Υπόβαθρο: Προσχολική Εκπαίδευση 
Γεύματα: Δεν προσφέρονται 
Διαμονή: Διατίθεται 

 
       Σερβία – Enter your Future6: Το Enter Your Future είναι ένα εκπαιδευτικό            

πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου ή λυκείου. Ο 

                                                           
3 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάρχει σε διάφορες πόλεις της Ρουμανίας. 
4 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάρχει σε διάφορες πόλεις της Ρουμανίας. 
5 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάρχει σε διάφορες πόλεις της Σερβίας. 
6 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάρχει σε διάφορες πόλεις της Σερβίας. 



στόχος του προγράμματος είναι να γνωστοποιήσει στους μαθητές θέματα 
εκπαίδευσης μέσα από σεμινάρια τα οποία ο εθελοντής οργανώνει με τη 
βοήθεια κάποιου υπευθύνου του ίδιου του σχολείου. 

 
Ημερομηνία έναρξης:  Ιανουάριος 2016 
Υπόβαθρο: Ελληνική ή Αγγλική Φιλολογία 
Γεύματα: Δεν προσφέρονται 
Διαμονή: Διατίθεται 

 
 
•    Τουρκία– Consult’N|GO7: Το Consult’N|GO είναι ένα πρόγραμμα που διοργανώνει η 
AIESEC στην Τουρκία σε συνεργασία με μικρούς ΜΚΟ, ώστε να βελτιώσει τη λειτουργία 
τους και επομένως το έργο που προσφέρουν στην κοινωνία, μέσα από την ενδυνάμωση 
διαφόρων τομέων διοίκησης (Human Resources, Finance Structure, Marketing). 
 
Ημερομηνία έναρξης: Ιανουάριος 2016 
Υπόβαθρο: Οικονομικών Επιστημών 
Γεύματα: 1 
Διαμονή: Διατίθεται 
 
Κριτήρια επιλογής φοιτητών: 
 

Η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα γίνει σύμφωνα με τα 
παρακάτω κριτήρια8, εντούτοις η τελική έγκριση γίνεται από την επιστημονική υπεύθυνο 
του προγράμματος, την κυρία Τατιανή Ραπατζίκου: 
 

• Οικονομική κατάσταση (χρησιμοποιούνται τα ίδια κριτήρια που θέτει και η 
Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ για τη Σίτιση: http://www.auth.gr/units/596/documents) 

 
• Επίπεδο αγγλικών Β1 

 
• Φιλοσοφία εθελοντισμού 

 
• Μέσος όρος και αναλυτική βαθμολογία τουλάχιστον 7 

 
• Συνέντευξη (εξετάζεται από 2 μέλη της τοπικής επιτροπής AIESEC του ΑΠΘ) 

 
• Βιογραφικό 

 
• Τεστ προσωπικότητας 

 
• Σχετικότητα σπουδών με το περιεχόμενο των προγραμμάτων 

  

                                                           
7 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάρχει σε διάφορες πόλεις της Τουρκίας 
8 Οι αιτούντες παρακαλούνται να στείλουν τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
emmanouela.giannarou@aiesec.net 

http://www.auth.gr/units/596/documents


 
Για να κάνετε αίτηση για κάποιο από τα προγράμματα ακολουθήστε τον ηλεκτρονικό 
σύνδεσμο9: https://docs.google.com/a/aiesec.net/forms/d/15tluyRaNCxaKoC8-
uadoR0wQ1CJLIY6RXVGnCHhVTEM/viewform 
 
 
*ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, απαιτείται να επιμεληθούν οι ίδιοι για την 
προσωπική ασφάλιση υγείας τους. Παρέχεται σχετική ενημέρωση και από τα μέλη του 
οργανισμού. 
 
Προθεσμία αιτήσεων11: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015, στις 21:00, ώρα Ελλάδος. 
 
 
 
Για το εξής έργο του ΕΛΚΕ, επιστημονική υπεύθυνος είναι η κυρία Τατιανή Ραπατζίκου, 
επίκουρη καθηγήτρια του ΑΠΘ στο Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας. 
 

                                                           
9 Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε στο ακόλουθο email: emmanouela.giannarou@aiesec.net 
11 Μετά την κατάθεση της αίτησης σας, αναμένετε απάντηση στο mail που θα έχετε αποστείλει με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά εντός των 2 ημερών . 

https://docs.google.com/a/aiesec.net/forms/d/15tluyRaNCxaKoC8-uadoR0wQ1CJLIY6RXVGnCHhVTEM/viewform
https://docs.google.com/a/aiesec.net/forms/d/15tluyRaNCxaKoC8-uadoR0wQ1CJLIY6RXVGnCHhVTEM/viewform
mailto:emmanouela.giannarou@aiesec.net

