Σε ενδιαφέρει ο εθελοντισμός;
Θα ήθελες να βιώσεις μια διαπολιτισμική εμπειρία στο εξωτερικό;
Τα προγράμματα εθελοντισμού Global Volunteer της AIESEC είναι
αυτό που ψάχνεις. Τώρα, σου δίνεται η ευκαιρία να πας για 6
εβδομάδες στο εξωτερικό και να συνεισφέρεις σε έναν απ' τους 17
στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Κάνε τώρα αίτηση σε ένα πρόγραμμα Global Volunteer και διεκδίκησε
μία θέση σε ένα πρόγραμμα, όπως:

Άφησε τα στοιχεία σου εδώ, και ένα μέλος της AIESEC θα
επικοινωνήσει μαζί σου εντός 24 ωρών για να βρείτε το πρόγραμμα
που σου ταιριάζει.

Some of our Programs
Global Classroom - Turkey
Global Volunteer will directly contribute towards
upscaling the literacy of the community on basics of
mathematics (numeracy), science and languages.
Activities will be ran with a non-formal education
method, addressing both the knowledge acquired and
the development of the beneficiaries views in an
intercultural environment.

Youth for Impact - Romania
Global Volunteers will be responsible for fostering
educational spaces on the Sustainable Development
Goals, as well as local and global issues in
collaboration with schools or local NGOs in various
communities. The project will be carried out using
interactive, non-formal educational methods and
organizing and delivering practical spaces or events.

Rooted - Sri Lanka
Global Volunteers will be responsible of fostering
educational spaces about life on land, ecosystems
biodiversity and wild animals protection. They will
promote and support communities to take actions
towards the protection of wildlife and the
preservation of biodiversity in the region.

Άφησε τώρα τα στοιχεία σου εδώ και βρες το πρόγραμμα
που σου ταιριάζει.

Η AIESEC του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών διοργανώνει για πρώτη φορά την εκδήλωση
Break the Ceiling.
Το Break the Ceiling είναι μια εκδήλωση που στοχεύει στην
ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των νέων πάνω στο
φαινόμενο της γυάλινης οροφής, δηλαδή το αόρατο ταβάνι,
που εμποδίζει τις γυναίκες και τις μειονότητες από το να
ανελιχθούν στον τομέα της εργασίας τους, να κατακτήσουν
ηγετικές θέσεις/θέσεις ευθύνης, να λάβουν προαγωγές
αλλά και μισθολογικές αυξήσεις.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαϊου, στις 11πμ
στο Έναστρον Βιβλιοκαφέ, Σόλωνος 101.
Κάνε την αίτησή σου εδώ, σε περιμένουμε!

