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Οργάνωση πρακτικής άσκησης - Επιλέξτε μια κατευθυντήρια γραμμή πρακτικής 

άσκησης 

Πριν ψάξετε την επιχείρηση υποδοχής 

1. Καθορίστε τις προσδοκίες και τις προτεραιότητές σας για την τοποθέτηση εργασίας 

2. Αξιολογήστε τις προσδοκίες σας χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από 1 (χαμηλή 

σημασία) έως 5 (υψηλή σημασία) (π.χ. θεωρώ πιο σημαντική την εμπειρία στο εξωτερικό 

ή η προτεραιότητά μου είναι η επίτευξη κάποιων συγκεκριμένων δεξιοτήτων κλπ.). 

Παρακάτω θα βρείτε μερικά κριτήρια που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε την 

επιχείρηση υποδοχής:  

- Τομέας δραστηριοποίησης της επιχείρησης 

-Προσφερόμενη θέση: ταιριάζει με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών / του 

ιδρύματός μου; Τα ενδιαφέροντά μου? Ποια θα είναι τα καθήκοντά μου; 

-Ευκαιρίες μάθησης: επιλέξτε μια επιχείρηση στην οποία μπορείτε να εφαρμόσετε τις 

ικανότητες που έχετε ήδη και ταυτόχρονα να αποκτήσετε νέες. Παρέχεται κάποια 

εκπαίδευση;  

-Όνομα της επιχείρησης: είναι μια διάσημη επιχείρηση ή μια επιχείρηση που μου αρέσει / 

ξέρω; Πόση δύναμη / σημασία έχει; 

-Επαγγελματικά δίκτυα: συνδέεται η εταιρεία με κάποιον κρίσιμο συνεργάτη που με 

ενδιαφέρει / γνωρίζω; 

-Μελλοντικό συμβόλαιο: υπάρχει κάποια πιθανότητα να παραταθεί η σύμβαση στο τέλος 

της τοποθέτησής σας; 

-Η χώρα: είναι μια χώρα που γνωρίζω / θα ήθελα να επισκεφθώ; Χρειάζομαι κάποια 

συγκεκριμένη άδεια εισόδου; 

-Γλώσσα: προτιμήστε εταιρείες που εργάζονται σε γλώσσα που γνωρίζετε ήδη 

-Διαστάσεις: προτιμώ να εργάζομαι σε μια μικρή επιχείρηση ή σε μια μεγάλη επιχείρηση; 

Και οι δύο έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα! 

-Πολιτική πρόσληψης: έχει η επιχείρηση εταιρική σχέση με τον οργανισμό επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης; Δεχόμαστε την εθελοντική υποψηφιότητα; Προτιμήστε την 

πρώτη περίπτωση, να είστε βέβαιοι ότι θα επιτύχετε στην αίτησή σας! 

-Οφέλη: προσφέρουν οφέλη (π.χ. χρήματα για μικροέξοδα, διαμονή κλπ); 
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-Σχόλια των σπουδαστών: ακούστε προσεκτικά τις συμβουλές τους, αλλά να θυμάστε πάντα 

ότι αναφέρουν την προσωπική τους εμπειρία! 

 

3. Με βάση τα επιθυμητά αποτελέσματά, αναζητήστε μια επιχείρηση που ταιριάζει με 

τις προτεραιότητές σας 


