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Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισµού

-α�ό το 1995

-οργανισµός µη τυ�ικής εκ�αίδευσης ενηλίκων 

ξενόγλωσσων

-αντικείµενο: ε�ιµορφωτικά �ρογράµµατα 

ελληνικής γλώσσας και �ολιτισµού, εκ�αίδευση 

καθηγητών, f2f και online, σε Αθήνα και άλλες 

�όλεις (Βαρκελώνη, Λάρνακα, Μιλάνο, Βενετία, 

Σόφια κ.α.)



Πόσοι φοιτητές α�ασχολήθηκαν 

2010-2012

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 20 ΦΟΙΤΗΤΕΣ

� 4 Πολωνία

� 2 Μεγ. Βρετανία

� 3 Τουρκία

� 2 Τσεχία

� 2 Ουγγαρία

1 Πορτογαλία

� 1 ∆ανία

� 1 Ιταλία

� 4 Ισπανία
� ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 2 ΒΟΗΘΟΙ 

GRUNDTVIG

� Επίσης υπάρχει επιπλέον 

εµπειρία και από την 

υποστήριξη άλλης 1 

Erasmus από Πολωνία και 1 

LEONARDO βοηθού από 
Ισπανία



Η �ροστιθέµενη αξία για την Ε�ιχείρηση

� Η �ολυεθνική οµάδα συνεργατών= νέες ιδέες και 
λύσεις 

� Κουλτούρα εξωστρέφειας

� ∆ια�ολιτισµικές ικανότητες

� Πρόβα για ανά�τυξη της ε�ιχείρησης

� Άνοιγµα σε νέες αγορές

� Πιθανές συνεργασίες µε οργανισµούς και άτοµα στο 
µέλλον

� Μελέτες για την ε�ιχείρηση

� Καλό κλίµα!



Εργασίες στο ΚΕΠ

� Marketing

� Έρευνες

� Μελέτες σχετικά µε την επιχείρηση

� Ευρωπαϊκά προγράµµατα

� E-learning

� Γραφιστικά

� Πολιτιστικές παρουσιάσεις

� Συνοδεία σπουδαστών και εταίρων

� Πρακτικές εργασίες



Η �ροστιθέµενη αξία για τους φοιτητές

� Νέες εµπειρίες και φιλίες

� Ανάπτυξη διαπολιτισµικών δεξιοτήτων

� Εκµάθηση νέας γλώσσας

� Πρακτική στα αγγλικά

� Ανάπτυξη δεξιοτήτων π.χ. ΤΠΕ, διαχείριση χρόνου, 
αυτοσυντήρηση

� Πολιτιστικές γνώσεις για τη χώρα υποδοχής

� ∆ικτύωση µε άτοµα και οργανισµούς

� Εκπόνηση εργασίας τους µε βάση την πραγµατική αγορά εργασίας

� Εξεύρεση νέων ευκαιριών για εργασία

� Βελτίωση του βιογραφικού τους και συστατικές επιστολές

�



∆ιασφάλιση �οιότητας: κριτήρια 

ε�ιλογής φοιτητών
� Γλώσσα ε�ικοινωνίας: σε ό�οιο βαθµό χρειάζεται

� Πραγµατικές ικανότητες, όχι µόνο τυ�ικά �ροσόντα

� Ε�ικοινωνιακή δεξιότητα

� ∆εξιότητες συνεργασίας µε οµάδα

� Γνώση του αντικειµένου τους



∆ιασφάλιση �οιότητας: �ροετοιµασία 

της ε�ιχείρησης 
� Να έρθει σε ε�αφή µε τον οργανισµό α�οστολής

� Να �εριγράψει σωστά τη θέση και τα καθήκοντα

� Να ορίσει συντονιστή-µέντορα

� Να ε�ιβραβεύει, να ενθουσιάζει την οµάδα

� Να εντο�ίζει νωρίς τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες καθενός

� Να µιλήσει µε τον φοιτητή α�ό �ριν: αυτό-εικόνα, στόχοι του 

µακρο�ρόθεσµοι και βραχυ�ρόθεσµοι

� Να στείλει �ληροφορίες για την ε�ιχείρηση και το �ροσω�ικό της, 

τους στόχους της, τα �ροϊόντα της

� Να στείλει �ληροφορίες για τη διαµονή και τη ζωή στην �όλη



∆ιασφάλιση �οιότητας: οργάνωση της 

εργασίας α�ό την ε�ιχείρηση 
� Να οργανώσει συνάντηση του �ροσω�ικού για υ�οδοχή

� Να οργανώσει  σταθερές �ροσω�ικές συναντήσεις 

� Να βοηθήσει στην �ροσαρµογή (διαµονή, τηλέφωνο, κάρτες µετακίνησης 

κλ�) 

� Να ορίσει τρό�ο οργάνωσης της εργασίας

� Να ορίσει τρό�ο �αρακολούθησης της εργασίας και των �ροβληµάτων

� Να ε�ιβραβεύει, να ενθουσιάζει την οµάδα

� Να εισάγει στον �ολιτισµό της χώρας υ�οδοχής και να ενθαρρύνει την 

�αρουσίαση των χωρών α�οστολής



Προτάσεις για τη βελτίωση του �ρογράµµατος 

� Να δηµιουργηθεί µία κεντρική Τρά�εζα ∆εδοµένων για εξεύρεση 

internships (για ε�ιχειρήσεις και φοιτητές και �ανε�ιστήµια) α�ό ΟΛΑ ΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

� Να δηµιουργηθεί ένας ιστότο�ος ε�ικοινωνίας µεταξύ ε�ιχειρήσεων και 

φοιτητών

� Να γίνεται �ροετοιµασία των φοιτητών α�ό τον οργανισµό α�οστολής 

(κυρίως ΤΠΕ και αγγλικά)

� Να οργανωθούν σεµινάρια-εργαστήρια για ε�ιχειρήσεις (�ροετοιµασία για 

συνεργασία σε δια�ολιτισµικό �εριβάλλον, διαχείριση ανθρώ�ινου 

δυναµικού κλ�)

� Να ληφθεί µέριµνα για το follow-up κυρίως όσον αφορά στη δικτύωση



Ευχαριστώ!

� E-mail: 
ifigenia@hcc.edu.gr

� HELLENIC CULTURE 
CENTRE

www.hcc.edu.gr


