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Γιατί να ενδιαφερθούν οι φοιτητές και όσοι 
αποφοίτησαν πρόσφατα;
Σήμερα όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας απαιτούν προηγμένες 
ψηφιακές δεξιότητες, αλλά μόνο το 36% του εργατικού δυναμικού  
τις διαθέτει. Ένας από τους σκοπούς της πρωτοβουλίας Digital 
Opportunity Traineeships είναι η ενθάρρυνση φοιτητών και όσων 
αποφοίτησαν πρόσφατα, από όλους τους κλάδους, να συμμετάσχουν 
σε προγράμματα πρακτικής άσκησης που ενισχύουν τις ψηφιακές 
τους δεξιότητες. Αυτό θα αυξήσει την ικανότητα της επαγγελματικής 
τους ένταξης και θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν πολύτιμη 
εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό. Τα προγράμματα πρακτικής 
άσκησης είναι ανοιχτά για γυναίκες και άνδρες. Οι γυναίκες 
ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να υποβάλλουν αίτηση, δεδομένου ότι προς 
το παρόν υποεκπροσωπούνται στους τομείς της επιστήμης, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM).

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 
Erasmus+.

Πώς υποβάλλουν αίτηση οι φοιτητές;
Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω των 
πανεπιστημίων τους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις 
διαδικασίες που καθορίζονται από το πανεπιστήμιό για την πρακτική 
άσκηση Erasmus+. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω 
επικοινωνίας με το γραφείο Erasmus+ του πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις, επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα. 

Πώς επιλέγονται οι ασκούμενοι;  
Μετά την υποβολή αίτησης για την υποτροφία του Erasmus+, τα 
πανεπιστήμια επιλέγουν τους ασκούμενους με βάση διάφορα 
κριτήρια, όπως η ακαδημαϊκή αριστεία, το σχέδιο της πρακτικής 
άσκησης, κλπ. Στη συνέχεια, οι εταιρείες επιλέγουν τους 
υποψηφίους που ταιριάζουν στο προφίλ τους μέσα από 
πλατφόρμες, όπως το Drop’pin@EURES ή το ErasmusIntern  
ή μέσω διμερών απευθείας επαφών. 
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H πρωτοβουλία Digital Opportunity 
Traineeships , η οποία χρηματοδοτείται από  

την ΕΕ, στοχεύει να βοηθήσει εταιρείες να 
καλύψουν κενές θέσεις με υποψηφίους που 

κατέχουν ψηφιακές δεξιότητες. 

Η πρωτοβουλία θα ευαισθητοποιήσει το 
κοινό για τη σημασία της επαγγελματικής 

κατάρτισης κατά την απασχόληση στον τομέα 
των ψηφιακών δεξιοτήτων και θα ωθήσει 

περισσότερους φοιτητές να ακολουθήσουν 
σταδιοδρομίες που σχετίζονται με τον τομέα  

των ΤΠΕ (Επιστημών και Τεχνολογιών  
της Πληροφορίας και των. Επικοινωνιών).  

Οι ψηφιακές δεξιότητες δεν είναι απαραίτητες 
μόνο στον τομέα των ΤΠΕ, αλλά γίνονται όλο και 
περισσότερο απαραίτητες σε όλους τους τομείς. 

Για φοιτητές και άτομα που αποφοίτησαν 
πρόσφατα, οι προσωρινές πρακτικές ασκήσεις 
για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας αποτελεί 
μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης ψηφιακών 
δεξιοτήτων και βελτίωσης των προοπτικών 

εύρεσης εργασίας. Η πρωτοβουλία Digital 
Opportunity Traineeships έχει σχεδιαστεί για να 
φέρει βιώσιμα οφέλη τόσο στις επιχειρήσεις όσο 

και σε εκείνους που αναζητούν εργασία.
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!Η πρωτοβουλία αρχίζει από τον Ιούνιο του 2018, και θα 

διαρκέσει έως το 2020. Οι εταιρείες προωθούν τις θέσεις 
τους από το Δεκέμβριο του 2017, συνεπώς υπάρχουν ήδη 
διαθέσιμες ευκαιρίες 

Καλύπτεται το κόστος διαβίωσης;  
Οι ασκούμενοι λαμβάνουν κατά μέσο όρο 500 ευρώ/μήνα, 
αλλά το ακριβές ποσό εξαρτάται από τη χώρα. Οι ασκούμενοι 
λαμβάνουν το επίδομα μέσω του πανεπιστημίου. Ο γενικός 
κανόνας είναι ότι οι εταιρείες δεν συμμετέχουν στη 
συναλλαγή. Οι εταιρείες μπορούν να συνεισφέρουν επίσης  
με κάποιο ποσό.

Μπορούν οι φοιτητές να μένουν στη χώρα 
κατοικίας τους; 
Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι η ενίσχυση 
της διασυνοριακής κινητικότητας και των πολυπολιτισμικών 
ανταλλαγών, συνεπώς, οι ασκούμενοι πρέπει να μεταβούν 
στο εξωτερικό. Υπάρχουν 33 χώρες με προγράμματα οι 
οποίες συμμετέχουν στο Erasmus+. Όλες οι συνδεδεμένες 
χώρες του Ορίζοντα 2020 είναι επιλέξιμες για την πιλοτική 
βάση των χωρών εταίρων Erasmus+.  

Τι ισχύει για τους φοιτητές επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ);
Η πρωτοβουλία Digital Opportunity Traineeships αφορά 
μόνο φοιτητές ανώτερης εκπαίδευσης και άτομα που 
αποφοίτησαν πρόσφατα. Ωστόσο, υπάρχουν άλλες ευκαιρίες 
πρακτικής άσκησης Erasmus+ για φοιτητές επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιόδους 
πρακτικής άσκησης, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του 
Erasmus+.

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

 ▶ https://ec.europa.eu/eures/public/el/
opportunities

 ▶ https://erasmusintern.org/

 ▶ https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/node_el
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#DigitalSkills
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