
 

 

 Αμειβόμενη πρακτική άσκηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος  

To Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) καλωσορίζει νέους στην 

Αθήνα για μία τετράμηνη πρακτική άσκηση, δύο φορές τον χρόνο, από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο 

κι από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο.  

Στην παρούσα φάση, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοινώνει δύο θέσεις απασχόλησης στο 

iMEdD στο πλαίσιο του νέου κύκλου αμειβόμενης πρακτικής άσκησης του Ιδρύματος Σταύρος 

Νιάρχος (ΙΣΝ). Δύο νέες/νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στον Οργανισμό για 4 μήνες 

και να αποκτήσουν γνώση και εμπειρία στις παρακάτω θέσεις:  

• Δημοσιογράφος / 1 θέση  

Οι δημοσιογράφοι του iMEdD δημιουργούν το δημοσιογραφικό περιεχόμενο του οργανισμού σε 

διάφορες μορφές (podcasts, κείμενο, βίντεο και φωτορεπορτάζ). Οι ιστορίες μας δημιουργούνται 

ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές στο storytelling, το fact-checking, την παραγωγή και την 

έρευνα και απευθύνονται σε δημοσιογράφους -οι οποίοι αποτελούν τον πυρήνα της κοινότητας του 

οργανισμού, αλλά και στο κοινό. Εργάζονται σε ομάδες ή μεμονωμένα, για να προτείνουν και να 

υλοποιήσουν ουσιαστικό δημοσιογραφικό περιεχόμενο, το οποίο διατίθεται μέσω των δικών μας 

καναλιών ενημέρωσης και διαμοιράζεται με ειδησεογραφικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και σε 

όλο τον κόσμο.  

Οι ιδανικοί συμμετέχοντες θα έχουν στενή σχέση με τη δημοσιογραφία, θα κατανοούν τα βασικά 

στοιχεία της δημιουργίας περιεχομένου, θα παρακολουθούν νέες μορφές και θα είναι εξοικειωμένοι 

με την παραγωγή περιεχομένου. Επιθυμητή είναι η εμπειρία στη δημιουργία podcast, καθώς και η 

καλή γραπτή και προφορική γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας.  

• Δημοσιογράφος Δεδομένων / 1 θέση  

Το iMEdD Lab είναι το εργαστήριο δεδομένων του iMEdD, το οποίο παράγει πρωτότυπες 

δημοσιογραφικές ιστορίες βασισμένες σε δεδομένα και περιεχόμενο σχετικό με τη δημοσιογραφία 

δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων μεθοδολογιών, συνόλων δεδομένων και άρθρων σχετικά με 

εργαλεία που είναι χρήσιμα στους δημοσιογράφους που επιθυμούν να ενσωματώσουν δεδομένα 

στη δουλειά τους. Αποστολή του είναι η προώθηση της δημοσιογραφίας δεδομένων τόσο στο κοινό 

όσο και στη δημοσιογραφική κοινότητα.  

Οι ιδανικοί συμμετέχοντες θα είναι τελειόφοιτοι φοιτητές δημοσιογραφίας ή απόφοιτοι 

δημοσιογραφικών σπουδών ή επαγγελματίες δημοσιογράφοι που διαθέτουν δεξιότητες διαχείρισης 

δεδομένων και γνώσεις εργαλείων/τεχνικών χειρισμού δεδομένων και επιθυμούν να τις αναπτύξουν 

περαιτέρω για τις ανάγκες της δημοσιογραφίας δεδομένων. Απαιτείται καλή χρήση λογιστικών 

φύλλων για την επεξεργασία/ανάλυση δεδομένων και διαδικτυακών/ανοικτών εργαλείων για την 

οπτικοποίηση δεδομένων. Η χρήση της Python και άλλων γνώσεων προγραμματισμού θα θεωρηθεί 

πλεονέκτημα. Επιθυμητές είναι οι καλές γραπτές και προφορικές γλωσσικές δεξιότητες στα 

αγγλικά και στα ελληνικά.  

  

Τι πρέπει να γνωρίζετε  

• Η πρόσκληση για πρακτική άσκηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την 

Ανοιξιάτικη-Καλοκαιρινή περίοδο (3 Απριλίου – 31 Ιουλίου 2023) αφορά συνολικά 53 

θέσεις.   

• Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, συμπληρώνοντας 

την ειδική φόρμα υποβολής αίτησης, έως τις 3 Φεβρουαρίου 2023, στις 10:00 π.μ. (EST).  

https://www.imedd.org/el/lab/
https://www.eventora.com/en/Events/snf-internship-program-2023springsummerperiod/Order?ttId=111092&ttQuantity=1&r=


 

 

• Αν έχετε υποβάλει ξανά αίτηση στο παρελθόν και δεν είχατε επιλεγεί, μπορείτε να 

υποβάλετε εκ νέου αίτηση.  

• Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και 3 θέσεις πρακτικής άσκησης (από τις 53 που 

προσφέρονται) με τη σειρά προτίμησής σας.  

• Όλα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, καθώς και κάθε απαιτούμενη έκδοση άδειας 

εργασίας ή βίζας είναι ευθύνη του ασκούμενου.  

• Όλοι οι αιτούντες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αίτησής τους έως την 3η 

Μαρτίου 2023.  

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη πρακτική άσκηση δεν εντάσσεται στην πρακτική άσκηση που 

έχει θεσμοθετήσει και προσφέρει το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΠΘ και υποστηρίζει το 

γραφείο ΠΑ του ΔΠΘ. Επομένως δεν θεωρείται μάθημα, δεν προσδίδει ECTS, δεν βεβαιώνεται 

από το Τμήμα και δεν εγγράφεται στο πτυχίο.  

Σας κοινοποιούμε τη σχετική ανακοίνωση σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει κάποια από τις 53 

θέσεις που προσφέρονται.  

Σοφία Αδάμ  

Επ. Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης  

Επ. Καθηγήτρια 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ  

  

  


