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1 Επίπεδα διεθνούς δραστηριότητας 

Ξοδεύοντας χρόνο σε μια ξένη χώρα και βιώνοντας από πρώτο χέρι πώς να δουλεύεις σε μια 

διαφορετική κουλτούρα με διαφορετική γλώσσα σε αναγκάζει να βγεις έξω από τη ζώνη άνεσής του. 

Αυτό δημιουργεί επίσης ευκαιρίες για το προσωπικό να αναπτύξει νέες δεξιότητες και να ανοίξει το 

μυαλό του, προκαλώντας τον εαυτό του να αναλάβει κινδύνους και να αναπτυχθεί όχι μόνο σε 

επαγγελματικό επίπεδο αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Εκτός από το προσωπικό που επωφελείται 

από την κινητικότητα αυτή, τα ιδρύματα επωφελούνται επίσης από την εν λόγω κινητικότητα. Οι 

γνώσεις που αποκτήθηκαν μπορούν να μεταφερθούν για τη βελτίωση των πρακτικών, προσθέτοντας 

αξία σε θεσμικό επίπεδο και βοηθώντας τους συναδέλφους, οι οποίοι θα επηρεαστούν θετικά από 

τις γνώσεις που αποκτήθηκαν και ελπίζουμε ότι θα θέλουν να γίνουν πιο δραστήριοι διεθνώς, 

ενισχύοντας τη διεθνή κουλτούρα του ιδρύματος. Με τον τρόπο αυτό, η προστιθέμενη αξία του 

προσωπικού που δραστηριοποιείται διεθνώς μπορεί να χωριστεί σε τρία επίπεδα: προσωπικό, 

επαγγελματικό και θεσμικό. Το να είμαστε δραστήριοι διεθνώς επηρεάζει τον τρόπο σκέψης και τον 

τρόπο που ζούμε, παρέχοντας εργαλεία για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των αντιξοοτήτων και 

να γίνουμε πιο δημιουργικοί και καινοτόμοι. Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα αποτελούν 

βασικές πτυχές του σημερινού εργατικού δυναμικού και πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία για τα 

ιδρύματα. 

Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν κάθε προστιθέμενη αξία των τριών επιπέδων για τα οποία αξίζει 

κάποιος/α να δραστηριοποιηθεί διεθνώς. 

2 Προσωπικό επίπεδο 

Σε προσωπικό επίπεδο, μπορεί να προστεθεί αξία όσον αφορά: 

– Γλωσσικές δεξιότητες: Με την εργασία στο εξωτερικό, το προσωπικό θα έχει την ευκαιρία να 

βελτιώσει τις γλωσσικές του δεξιότητες. Η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων μπορεί να επηρεάσει 

θετικά τη σταδιοδρομία, δεδομένου ότι οι οργανισμοί έχουν παγκόσμια παρουσία στις μέρες μας 

και το να μιλάει κάποιος/α άπταιστα μια δεύτερη γλώσσα είναι συχνά χρήσιμο (αν δεν 

απαιτείται).  

– Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και κοινωνική εμπειρία: το προσωπικό θα μάθει για τις νέες 

απόψεις και θα διευρύνει την κοσμοθεωρία του. Οι απόψεις και οι δράσεις των ανθρώπων συχνά 

περιορίζονται από τις προσωπικές τους εμπειρίες, τις αξίες, το πολιτιστικό υπόβαθρο και τις 
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μεροληπτικές προοπτικές τους. Με τη συνάντηση ανθρώπων από διαφορετικό πολιτιστικό και 

κοινωνικό υπόβαθρο, το προσωπικό θα αποκτήσει νέες προοπτικές που θα διευρύνουν τους 

ορίζοντές τους. Η αλληλεπίδραση με ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς αναγκάζει 

επίσης το προσωπικό να είναι πιο κοινωνικό και να γνωρίζει τις κοινωνικές και πολιτιστικές 

διαφορές, επειδή αναγκάζει τους ανθρώπους να είναι σε εγρήγορση (ό,τι είναι αποδεκτό σε έναν 

πολιτισμό μπορεί να μην είναι σε μια άλλη) και να έχουν επίγνωση των διαφορετικών προοπτικών 

και απόψεων. 

– Δεξιότητες επικοινωνίας: Πρέπει να αναπτυχθούν ισχυρότερες επικοινωνιακές δεξιότητες κατά 

την επικοινωνία με ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και περιβάλλοντα. Οι καλές 

επικοινωνιακές δεξιότητες και οι ισχυρότερες επικοινωνιακές δεξιότητες παρέχουν καλύτερα 

μέσα διαπραγμάτευσης, τα οποία εκτιμούν οι θεσμοί. 

– Η εμπιστοσύνη: η αυτοπεποίθηση συνδέεται στενά με τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας. 

Σε επαγγελματικό επίπεδο, σχετίζεται κυρίως με το πώς αντιλαμβανόμαστε τις ικανότητες και τις 

δεξιότητές μας. Με το να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας περισσότερο, ελευθερωνόμαστε και 

παίρνουμε πιο σίγουρες αποφάσεις ενώ γινόμαστε καλύτεροι/ες επικοινωνιακά. Μια άλλη πτυχή 

της αυτοπεποίθησης είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τις αποτυχίες. Με το να μην 

φοβόμαστε να αποτύχουμε, μπορούμε να αναλάβουμε περισσότερα ρίσκα και να γίνουμε πιο 

καινοτόμοι/ες και δημιουργικοί/ες.  

– Η ηγεσία: ένας/μία καλός ηγέτης/ιδα γνωρίζει τις δυσκολίες και εμπνέει τους άλλους να τις 

ξεπεράσουν. Η εξαιρετική ηγεσία έχει όραμα, τιμή, ενσυναίσθηση, πάθος, δέσμευση, σεβασμό 

και καλή επικοινωνία, μεταξύ άλλων αξιών. Αυτές οι αξίες δεν είναι πάντα εύκολο να 

καταχτηθούν, και οι διεθνείς δραστηριότητες βοηθούν στο να καταλάβουμε ότι δεν είναι όλα 

εύκολα για τους άλλους και ότι είναι απαραίτητο να είμαστε αλληλέγγυοι και να είμαστε σε θέση 

να ενδυναμώσουμε τους άλλους έτσι ώστε να υπάρχει επιτυχία ως ομάδα. 

3 Επαγγελματικό επίπεδο 

Σε επαγγελματικό επίπεδο, μπορεί να προστεθεί αξία όσον αφορά: 

– Ανταλλαγή γνώσεων: Η ανταλλαγή γνώσεων είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι παρέχει εργαλεία 

για τη λήψη αποφάσεων ταχύτερα και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Μειώνει επίσης την 

ανάγκη για κατάρτιση και ενθαρρύνει την καινοτομία. 
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– Διδάγματα από τις βέλτιστες πρακτικές: Η μάθηση από τις βέλτιστες πρακτικές επιτρέπει την 

εμφάνιση καινοτόμων και δημιουργικών ιδεών, αυξάνει την αποτελεσματικότητα και 

διευκολύνει τη δημιουργία μιας κουλτούρας μάθησης. 

– Ένα πιο ολοκληρωμένο δίκτυο επαφών: η εργασία στο εξωτερικό σας βοηθά να οικοδομήσετε 

ανεκτίμητες σχέσεις με ανθρώπους από όλο τον κόσμο που θα σας συνοδεύουν σε όλη σας τη 

ζωή, ακόμη και να σας επιτρέψει να κάνετε πραγματικούς φίλους. Επιπλέον, ορισμένες σχέσεις 

που γίνονται κατά τη διάρκεια διεθνών κινήσεων μπορούν να οδηγήσουν σε ευκαιρίες 

σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης, της έρευνας και των εταιρικών 

σχέσεων. Όσο ευρύτερο το δίκτυό σας, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να έχετε μια 

ευτυχισμένη και ικανοποιητική καριέρα και κοινωνικές ευκαιρίες. 

– Διεθνής εμπειρία σημαίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: είτε η κινητικότητα είναι σύντομη είτε 

μεγάλη, η εμπειρία κινητικότητας στο βιογραφικό σας σημείωμα θα σας δώσει ένα πολύτιμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, τα θεσμικά όργανα εκτιμούν σε μεγάλο βαθμό μια 

παγκόσμια προοπτική και η διάθεσή της θα ανοίξει το δρόμο για εξαιρετικές ευκαιρίες στο 

μέλλον. 

4 Θεσμικό επίπεδο 

Σε θεσμικό επίπεδο, μπορεί να προστεθεί αξία όσον αφορά: 

– Ποιότητα της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της έρευνας: Κάθε χώρα έχει το δικό της μοναδικό 

στυλ διδασκαλίας και διαχείρισης. Η εργασία στο εξωτερικό θα επιτρέψει στο προσωπικό να 

διευρύνει τους ορίζοντές του και να αναπτύξει την ικανότητα προσαρμογής σε διάφορα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Αυτή η ικανότητα προσαρμογής σε αυτές τις διαφορετικές μορφές 

διδασκαλίας και διαχείρισης είναι πολύτιμη ως πλεονέκτημα. Επιπλέον, οι γνώσεις που 

αποκτήθηκαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των πρακτικών διδασκαλίας και 

διαχείρισης, εφαρμόζοντας τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στην πραγματικότητα του ιδρύματος. 

– Η φήμη: Το κύρος ή η φήμη ενός ιδρύματος είναι συχνά πιο σημαντικά από την πραγματική 

ποιότητά του, επειδή αντιπροσωπεύει την αντιληπτή αριστεία του ιδρύματος, η οποία καθοδηγεί 

τις αποφάσεις των μελλοντικών φοιτητών να εγγραφούν στο ίδρυμα. Η οικοδόμηση μιας 

σεβαστής ταυτότητας, στο πλαίσιο αυτό, δίνει σε ένα θεσμικό όργανο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. (Βλέπε https://www.qs.com/what-makes-reputation-important-in-higher-

education/). 
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– Θεσμικά δίκτυα: Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των θεσμικών δικτύων είναι η ικανότητα 

και η μεγαλύτερη ευκολία ανταλλαγής γνώσεων και δημιουργίας εταιρικών σχέσεων και 

συμφωνιών. Ένα καλό θεσμικό δίκτυο επιτρέπει την ανταλλαγή περισσότερων δυνατοτήτων 

κινητικότητας και βέλτιστων πρακτικών, επιτρέποντας στα ιδρύματα να αναπτυχθούν διεθνώς. 

Εν κατακλείδι, η διεθνής δραστηριοποίηση φέρνει πολλά πλεονεκτήματα στο προσωπικό σε 

επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Παρέχει μέσα ανάπτυξης, οδηγώντας σε καλύτερα 

καταρτισμένο και ικανοποιημένο προσωπικό. Επιπλέον, το γεγονός ότι το προσωπικό είναι ενεργό σε 

διεθνές επίπεδο έχει επίσης πλεονεκτήματα για τα θεσμικά όργανα, δεδομένου ότι ο θετικός 

αντίκτυπος στο λιγότερα ενεργό προσωπικό δεν πρέπει να αγνοείται, οδηγώντας σε καλύτερες 

εργασιακές πρακτικές και ροές εργασίας και καθιστώντας το εργασιακό περιβάλλον πιο ευχάριστο. 
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5 Αναφορές 

Βίντεο και παραπομπές με κίνητρα (διαθέσιμα στο διαδίκτυο τον Σεπτέμβριο του 2022): 

– Πώς η διεθνής εμπειρία μπορεί να ωφελήσει την καριέρα σας, από τον Michael Page. 

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ URL: https://www.michaelpage.co.uk/advice/career-advice/job-interview-tips/how-

international-experience-can-benefit-your-career 

– Πώς η διεθνής κινητικότητα μπορεί να δημιουργήσει έναν καλύτερο κόσμο: ΤοErasmus+: 
Κινητικότητα προσωπικού, κανάλι YouTube της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZGVO6SFDm0g 

– Όλοι οι τομείς εργασίας μπορούν να επωφεληθούν από τη διεθνή κινητικότητα: ΤοErasmus+: 

Κινητικότητα προσωπικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Εθνικό Γραφείο Erasmusplus στην Αρμενία 

κανάλι YouTube. ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ URL: https://www.youtube.com/watch?v=yD6IET-gxmY 

Όλες οι ακόλουθες κύριες παραπομπές ήταν διαθέσιμες στο διαδίκτυο τον Σεπτέμβριο του 2022: 

– Jahnke, S. (2018). ERASMUS: Γιατί το πανεπιστημιακό προσωπικό πρέπει να συμμετέχει στην 

κινητικότητα; Στο LinkedIn. 

– ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ URL: πρότυπο:Κατηγορία 
– Janson, K., & Schomburg, H., & Teichler, U. (2009). Η επαγγελματική αξία της κινητικότητας 

ERASMUS — Ο αντίκτυπος της διεθνούς εμπειρίας στις σταδιοδρομίες των πρώην φοιτητών και 

των εκπαιδευτικών. ACA Έγγραφα για τη Διεθνή Συνεργασία στην Εκπαίδευση. Ο Λέμντενς. ΤΟ 

ISBN: 978-3-932306-96-9. ΣΕΛΙΔΑ: 121-172. 

– ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ URL: πρότυπο:Κατηγορία 
– Engel, C. (2010). Ο αντίκτυπος της κινητικότητας Erasmus στην επαγγελματική σταδιοδρομία: 

Εμπειρικά αποτελέσματα διεθνών σπουδών σχετικά με την προσωρινή κινητικότητα 

σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού. Belgeo. doi: περιγραφή:Μαύρος. 

– ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ URL: πρότυπο:Κατηγορία 

– Σκοτ, Π. (2015). Δυναμική της ακαδημαϊκής κινητικότητας: Ηγεμονική διεθνοποίηση ή ρευστή 

παγκοσμιοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Αναθεώρηση. 23(S1), S55-S69. doi: 

10.1017/S1062798714000775. 

– ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ URL: https://www.cambridge.org/core/journals/european-review/article/dynamics-

of-academic-mobility-hegemonic-internationalisation-or-fluid-

globalisation/60974CEF170FD638CE2D56BD1277D552 

– Cradden, C. (2007). Κατασκευή μονοπατιών για την κινητικότητα του προσωπικού στον 

Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Από την ατομική έως τη θεσμική ευθύνη. Για τις 

Βρυξέλλες: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 

– URL:http//www.ehea.info/media.ehea.info/file/Education_International/86/5/EI_study_mobility

_582865.pdf 

– Teichler, U. (2015). Ακαδημαϊκή κινητικότητα και μετανάστευση: Τι ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε. 

Η Ευρωπαϊκή Αναθεώρηση. 23(S1), S6-S37. doi:10.1017/S1062798714000787. 

https://www.michaelpage.co.uk/advice/career-advice/job-interview-tips/how-international-experience-can-benefit-your-career
https://www.michaelpage.co.uk/advice/career-advice/job-interview-tips/how-international-experience-can-benefit-your-career
https://www.youtube.com/watch?v=ZGVO6SFDm0g
https://www.youtube.com/watch?v=yD6IET-gxmY
https://www.linkedin.com/pulse/erasmus-why-university-staff-should-take-part-mobility-stefan-jahnke
https://www.lemmens.de/dateien/medien/buecher-ebooks/aca/2009_the_professional_value_of_erasmus_mobility.pdf
https://journals.openedition.org/belgeo/6399
https://www.cambridge.org/core/journals/european-review/article/dynamics-of-academic-mobility-hegemonic-internationalisation-or-fluid-globalisation/60974CEF170FD638CE2D56BD1277D552
https://www.cambridge.org/core/journals/european-review/article/dynamics-of-academic-mobility-hegemonic-internationalisation-or-fluid-globalisation/60974CEF170FD638CE2D56BD1277D552
https://www.cambridge.org/core/journals/european-review/article/dynamics-of-academic-mobility-hegemonic-internationalisation-or-fluid-globalisation/60974CEF170FD638CE2D56BD1277D552
http
http
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/Education_International/86/5/EI_study_mobility_582865.pdf
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– ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ URL: https://www.cambridge.org/core/journals/european-review/article/academic-

mobility-and-migration-what-we-know-and-what-we-do-not-

know/64FD3D7C022788BC9B2A00D2B3780B77 

– Kahn, P. E., & Misiaszek, L. I. (2019), Εκπαιδευτική κινητικότητα και διεθνοποιημένη τριτοβάθμια 
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