#δράσε
Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος
φοιτητικός οργανισμός και εδρεύει σε 131 χώρες. Το
όραμα του οργανισμού είναι η επίτευξη της ειρήνης
και η μεγιστοποίηση των ανθρώπινων δυνατοτήτων.
Αυτό ο οργανισμός το πετυχαίνει αναπτύσσοντας
την ηγετικότητα (leadership) στους νέους.
Για σένα τι σημαίνει ηγετικότητα ;
Για την AIESEC ηγετικότητα σημαίνει οι νέοι να
είναι πολίτες του κόσμου (world citizens), να
γνωρίζουν τον εαυτό τους (self-awareness),να βρίσκουν λύσεις (solutionoriented) και να μπορούν να επηρεάζουν και άλλους ανθρώπους θετικά
(empower others).

Πως το πετυχαίνει αυτό;
Ο τρόπος που πετυχαίνει την ανάπτυξη της ηγετικότητας η
AIESEC είναι μέσα από τα τρία προγράμματά της το Global
Talent που είναι μία ευκαιρία για τους νέους να κάνουν
πρακτική πάνω στο αντικείμενο που σπούδασαν. Μέσα σε ένα ασφαλές
περιβάλλον μπορούν να δοκιμάσουν νέα πράγματα και ιδέες που έχουν.
Το δεύτερο πρόγραμμα της AIESEC είναι το Global
Volunteer. Ένα πρόγραμμα εθελοντισμού που οι φοιτητές
έχουν τη δυνατότητα όλο το χρόνο να πάνε στο εξωτερικό
και να εργαστούν εθελοντικά για 6 βδομάδες πάνω σε κοινωνικά ζητήματα
προσφέροντας εκεί που υπάρχει ανάγκη.
Τέλος το πρόγραμμα Global Entrepreneur που είναι
επίσης ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνεται η ευκαιρία σε νέους
που θέλουν να κάνουν πρακτική αλλα δεν έχουν τελειώσει με τη σχολή τους να
δουλέψουν σε start ups και να μάθουν πως ξεκινάει μία νέα επιχείρηση ώστε να
μπορούν να κάνουν και εκείνοι το ίδιο στην Ελλάδα.

Στην Πάτρα η AIESEC υπάρχει εδώ και 5 χρόνια και το έργο της είναι
σημαντικό. Έχει καταφέρει να στείλει στο εξωτερικό περισσότερους από 60
φοιτητές να προσφέρουν εθελοντικά εργασία. Οι φοιτητές μας τόλμησαν με τη
βοήθεια του οργανισμού να ταξιδέψουν μέχρι την άλλη άκρη της γης και να
δοκιμάσουν τα όρια τους. Τα μέλη του οργανισμού στην Πάτρα τους

βοήθησαν να βρουν το ιδανικό πρόγραμμα γι’ αυτούς και τους παρείχαν
υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια. Επιπρόσθετα μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια
έχουμε φέρει 85 φοιτητές από κάθε γωνιά της γης να εργαστούν εθελοντικά
στην Πάτρα. Σημαντική είναι η υποστήριξη που έχουμε από καθηγητές του
πανεπιστημίου που μας βοηθάνε ενισχύοντας το έργο μας. Η AIESEC στην
Πάτρα επίσης έχει βοήθεια από τον επιχειρηματικό κόσμο. Πολλές επιχειρήσεις
μας στηρίζουν βοηθώντας για τη διαμονή τον εθελοντών που έρχονται από το
εξωτερικό και με τη φυσική τους παρουσία σαν ομιλητές στις εκδηλώσεις μας.
Το βασικότερο που προσφέρει στην Πάτρα η AIESECΠανεπιστημίου Πατρών
είναι ότι δίνει την ευκαιρία για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικότητας.

Το γραφείο της AIESEC Πανεπιστημίου Πατρών βρίσκεται στην εστία απέναντι
από την κινηματογραφική λέσχη. Είναι ανοιχτό καθημερινά σε περίπτωση που
θέλετε να μάθετε παραπάνω για τον οργανισμό.
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