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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ  
ΣΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ  
ΣΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΤΡΙΚΗ ΚΗΝΗ 

 
Η Εκνικι Λυρικι Σκθνι, προςφζρει ςυγκεκριμζνο αρικμό κζςεων (6) για πρακτικι άςκθςθ ςτον 
τομζα διεκνϊν χορθγιϊν, διάρκειασ ζωσ ζξι (6) μθνϊν ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ τμθμάτων ΑΕΙ 
και ΤΕΙ.  
 
Η πρακτικι άςκθςθ κα λάβει χϊρα ςε δφο χρονικζσ περιόδουσ, θ πρϊτθ περίοδοσ  αφορά το 
διάςτθμα από 15-9-2014 μζχρι και 14-2-2015 και θ δεφτερθ περίοδοσ από 1-2-2015 μζχρι 31-7-
2015. Ο αρικμόσ των φοιτθτϊν που κα πραγματοποιιςουν τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ ςτθν Εκνικι 
Λυρικι Σκθνι είναι τρεισ (3) ανά περίοδο και ωσ τόποσ τθσ πρακτικισ άςκθςισ τουσ ορίηεται ςτο 
κτίριο τθσ Ε.Λ.Σ. ςτθν Καλλικζα, από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι. 
 
Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι να προςφζρει τθν δυνατότθτα ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ 
τμθμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ  να αποκτιςουν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτο χϊρο τθσ πολιτιςτικισ χορθγίασ, 
με εξειδίκευςθ ςτισ τεχνικζσ χορθγικισ ςτρατθγικισ ςτον τομζα τθσ όπερασ. Το ςυγκεκριμζνο 
πρόγραμμα προςφζρει ζνα ευρφ πεδίο κεματικϊν ενοτιτων και περιλαμβάνει τεχνικζσ ανάλυςθσ, 
απεικόνιςθσ και διαχείριςθσ δεδομζνων, αποβλζποντασ ςτθν μεγιςτοποίθςθ τθσ χορθγικισ 
απορροφθτικότθτασ τθσ Ε.Λ.Σ. ςτο πλαίςιο μετάβαςισ τθσ ςτο Κ.Π.Ι.Σ.Ν.  
Οι εκπαιδευόμενοι φοιτθτζσ κα ςυνεργαςκοφν με εκπροςϊπουσ πολιτιςτικϊν φορζων και 
επαγγελματίεσ από ζνα ευρφ φάςμα ειδικοτιτων κακϊσ και με εξειδικευμζνα ςτελζχθ τθσ Ε.Λ.Σ. 
Κατά τθν διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ οι φοιτθτζσ κα  εμπεδϊςουν μεκόδουσ ςυγκζντρωςθσ 
πλθροφοριακοφ υλικοφ και αναηιτθςθσ πικανϊν χορθγϊν, επικοινωνιακϊν τακτικϊν και 
προετοιμαςίασ χορθγικοφ φακζλου, διαςταφρωςθσ πλθροφοριϊν - οργάνωςθσ βάςθσ δεδομζνων, 
αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ, και νζων social media, ςυντονιςμοφ φιλανκρωπικϊν 
δράςεων και λοιπϊν δράςεων κοινωνικισ εμβζλειασ, πολιτιςτικοφ τουριςμοφ.  
  

 
Προχποθέςεισ ςυμμετοχήσ 
 
Το πρόγραμμα πρακτικισ άςκθςθσ απευκφνεται ςε φοιτθτζσ επί πτυχίω με ςπουδζσ  ςε τμιματα 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Εμπορίασ και Διαφιμιςθσ, Πολιτικϊν Επιςτθμϊν, Στατιςτικισ, Κοινωνικϊν 
Επιςτθμϊν, Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν, Μάρκετινγκ και Νομικϊν Επιςτθμϊν. 
 
Κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, οι φοιτθτζσ κα λαμβάνουν αμοιβι ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα περί πρακτικισ άςκθςθσ και κα αςφαλίηονται. Η Εκνικι Λυρικι Σκθνι δεν καλφπτει 
τυχόν ζξοδα μετακίνθςθσ και διαμονισ των ςυμμετεχόντων.  

 
 
 
 
 



 

Απαιτοφμενα 
 
- Ολοκλθρωμζνεσ ςπουδζσ των κεωρθτικϊν μακθμάτων 
- Υψθλζσ  ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ 
- Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ δφο ξζνων γλωςςϊν εκ των οποίων απαραίτθτα θ μία να είναι θ αγγλικι 

(advanced level) 
- Εμπειρία ςτθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν κακϊσ και πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ των 

προγραμμάτων Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint internet κλπ), κακϊσ και άριςτθ 
χριςθ των social media (facebook, twitter, google plus κλπ)  

- Οργανωτικότθτα, επαγγελματιςμόσ, ευχζρεια ςτθν επικοινωνία, οργάνωςθ και ιεράρχθςθ 
προτεραιοτιτων, ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία.  

 
Επιθυμητά 
 
-     Γενικζσ γνϊςεισ για τθν τζχνθ τθσ όπερασ και τθσ μουςικισ εν γζνει. 
 
Δικαιολογητικά 
 
- Πιςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ ξζνων γλωςςϊν 
- Πιςτοποιθτικό  γνϊςθσ Microsoft Office 
- Βεβαιϊςεισ από το Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα ολοκλιρωςθσ των κεωρθτικϊν ςπουδϊν, 

ςυνοδευόμενθ από τθν αναλυτικι βακμολογία τουσ  
 

Οι αιτιςεισ  των ενδιαφερόμενων μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά κα πρζπει να κατατεκοφν 
ςτο Πρωτόκολλο τθσ Ε.Λ.Σ., (Πανεπιςτθμίου 39, 3οσ όροφοσ, Ακινα, τθλζφωνο 2103711330) από 
Δευτζρα ζωσ Παραςκευι και ϊρεσ 8:30 – 15:00 ι ςε θλεκτρονικι μορφι 
(protocol@nationalopera.gr) μζχρι τισ 29-8-2014. Τελευταία θμζρα προκεςμίασ ορίηεται θ 
Παραςκευι 29-8-2014 και ϊρα 14:00 (αυτό ιςχφει και για τισ αιτιςεισ που κα αποςταλοφν 
θλεκτρονικά). 
 
Αιτιςεισ μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ δεν κα γίνονται δεκτζσ. Οι υποψιφιοι που πλθροφν τισ 
ανωτζρω προχποκζςεισ κα κλθκοφν άμεςα μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ κατάκεςθσ των 
δικαιολογθτικϊν για ςφντομθ ςυνζντευξθ θ οποία κα διεξαχκεί ςτα ελλθνικά και ςτα αγγλικά. Οι 
ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να προςκομίςουν  ζνα ςφντομο προςωπικό κείμενο γραμμζνο ςτθν 
αγγλικι γλϊςςα, ςτο οποίο κα αναφζρονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ  επικυμοφν να 
πραγματοποιιςουν τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ ςτθν Ε.Λ.Σ.  
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