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Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη,
συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών εταιρειών και
δημόσιων οργανισμών. Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε
χρήσιμες προτάσεις για το πού πρέπει να ψάξετε
προκειμένου να κάνετε πρακτική άσκηση στο
εξωτερικό.

Κατ' αρχάς, είναι σημαντικό να αναφερθεί το
κατεξοχήν ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το θέμα αυτό,
το οποίο είναι το Erasmus+, που συνδυάζει όλα τα
τρέχοντα προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση,
την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.
Ο πιο εύκολος τρόπος πρόσβασης είναι μέσω των
πανεπιστημίων, τα οποία συνήθως ενημερώνουν
τους φοιτητές για τις διαθέσιμες ευκαιρίες. Στην
πραγματικότητα, οι κύριοι ενδιαφερόμενοι
πρακτικής άσκησης Erasmus+ είναι άτομα που είναι
εγγεγραμμένα σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
Επίσης, αν αναζητάτε διαθέσιμες θέσεις συνιστάται
να συμβουλευτείτε την πλατφόρμα που
δημιουργήθηκε από το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus
(ESN) που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση
ErasmusIntern.org, και παρέχει την ευκαιρία σε
εταιρείες και οργανισμούς να δημοσιεύουν τις
προσφορές τους για πρακτική άσκηση και να
αναζητούν ασκούμενους. Παράλληλα, φοιτητές που
θέλουν να κάνουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό
μπορούν να δημιουργήσουν το προφίλ τους, να
αναζητούν και να υποβάλλουν αίτηση για κενές
θέσεις πρακτικής άσκησης.
Παρόλα αυτά, μια ακόμη επιλογή είναι να
επικοινωνήσετε απευθείας με μια εταιρεία στην
οποία ενδιαφέρεστε να κάνετε πρακτική άσκηση.
Πολλές εταιρείες διαθέτουν προγράμματα πρακτικής
άσκησης τα οποία προσαρμόζονται εύκολα στο
πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Erasmus+.

Όσον αφορά τις ευκαιρίες σε δημόσιους φορείς, είναι
δυνατή η παρακολούθηση επίσημης πρακτικής
άσκησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε οργανισμούς
και φορείς.
Πολλές είναι οι ευκαιρίες αλλά ξεχωρίζουν δύο
προγράμματα, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το
πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Schuman και για την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα πρακτικής
άσκησης Blue Book.
Το Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Schuman 
 προσφέρει πλήρως αμειβόμενες θέσεις πρακτικής
άσκησης δύο φορές το χρόνο, οι οποίες
πραγματοποιούνται σε έναν από τους επίσημους
τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
δηλαδή στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το
Στρασβούργο.
Αντίστοιχα, το Πρόγραμμα Blue Book επέτρεψε στους
εκπαιδευόμενους να εργαστούν σε όλη την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της,
κυρίως στις Βρυξέλλες, αλλά και στο Λουξεμβούργο
και αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η φύση της
εργασίας εξαρτάται πραγματικά από την υπηρεσία
στην οποία θα δουλέψετε.
Και στις δύο περιπτώσεις οι θεμελιώδεις απαιτήσεις
είναι κοινές και περιλαμβάνουν: πολίτες της ΕΕ και
ολοκλήρωση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που
αντιστοιχεί σε κύκλο πτυχίου, ή ισοδύναμο.

Διαφορετικά, για όσους επιθυμούν να αναπτύξουν τις
δικές τους επιχειρηματικές ιδέες, το πρόγραμμα
Erasmus για νέους επιχειρηματίες μπορεί να είναι η
τέλεια επιλογή, καθώς από την έναρξή του το 2009 έχει
επιτύχει πλήρως. 
Ως εκ τούτου, αυτή η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ
πρωτοβουλία παρέχει προϋποθέσεις για μια αμοιβαία
επωφελής συνεργασία, με την εμπλοκή ενός νέου
παθιασμένου επιχειρηματία που είναι πρόθυμος να
μάθει και να αποκτήσει γνώσεις σε συνεργασία με έναν
έμπειρο επιχειρηματία που μπορεί να επωφεληθεί από
νέες ιδέες και γνώσεις στον επιχειρηματικό τομέα.
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