
Partners

2017-1-PT01-KA204-035759
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] and all its contents reflect the views only of the author, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CONTENTS
1. Το Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα του NGEurope

2. Η τελική έκδοση του 
Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος του 
NGEurope 

3. Τι θα ακολουθήσει;

4. Ημερολόγιο 
Εκδηλώσεων NGEurope Φεβρουάριος 2020



Το έργο NGEurope προωθεί την κοινοτική δράση μέσω της συμμετοχής 
των πολιτών. Το έργο έχει αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το 
οποίο διδάσκει στους συμμετέχοντες θέματα σχετικά με την ίδρυση, τη 
χρηματοδότηση, την υποστήριξη και τη διοίκηση ΜΚΟ, καθώς επίσης και 
τις απαιτούμενες δεξιότητες για να συνεισφέρουν στο συγκεκριμένο 
τομέα.

Λόγω της περιεκτικής φύσης του εκπαιδευτικού προγράμματος του 
NGEurope, συμπεριλαμβανομένων του τρόπου ίδρυσης μιας ΜΚΟ και της 
ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των γνώσεων σχετικά με την ηγεσία στις 
πράσινες και κοινωνικές ΜΚΟ, υπάρχει όφελος για όλους τους 
συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο και τα ενδιαφέροντά τους. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διεξαχθεί στην Ιρλανδία, στην 
Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ελλάδα και στην Αυστρία.

Το Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα του NGEurope

 Ευρωπαϊκό πνεύμα

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του NGEurope: 
www.ngeurope.net/en/content/best-practices

Το εκπαιδευτικό υλικό του NGEurope: 
https://ngeurope.net/en/intellectual-outputs 

 Διεθνείς συμμετέχοντες στην Αυστρία



Η τελική έκδοση 
του Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 
του NGEurope 

Το τελευταίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 
NGEurope πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία και 
ξεκίνησε με ένα ταξίδι στην τοπική ΜΚΟ, Lerncafe 
Eggenberg, η οποία προσφέρει φροντίδα μετά το 
σχολείο και εκπαιδευτική υποστήριξη στα παιδιά. 
Μετά την επίσκεψη στη ΜΚΟ, το απόγευμα της 
πρώτης μέρας, οι εκπαιδευτές και οι συμμετέχοντες 
του προγράμματος φιλοξενήθηκαν σε μια ιδιωτική 
εκδήλωση στο δημαρχείο της πόλης Graz. Κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών του 

προγράμματος, συζητήθηκαν πολλές πτυχές του έργου 
σε μια ΜΚΟ, με διαφορετική εστίαση κάθε μέρα. 
Καλύφθηκε θεματολογία όπως: «Από την παραδοσιακή 
στην κοινωνική επιχειρηματικότητα», «Τα βασικά των 
κοινωνικών και πράσινων ΜΚΟ» και «Τα πρώτα βήματα 
για τη σύσταση μιας ΜΚΟ». Οι συμμετέχοντες 
εξοικειώθηκαν με τα απαιτούμενα εργαλεία για την 
ίδρυση, τη διοίκηση και τη στήριξη ΜΚΟ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τόνισε στους 
συμμετέχοντες τη σημασία των δεξιοτήτων και των 
φόβων στην προσωπικότητά τους. 
Πραγματοποιήθηκαν πρακτικές ασκήσεις που 
βοήθησαν τους συμμετέχοντες όχι μόνο να 
εξασκήσουν τις δεξιότητές τους αλλά και να επιτύχουν 
ισορροπία στην εργασία τους. Η ύλη του εκπαιδευτικού 
προγράμματος περιελάμβανε επίσης τον τρόπο 
σύνταξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου και 
δημιουργικούς τρόπους παρουσίασής του. Η σημασία 
της δικτύωσης ήταν μία βασική πτυχή στο πρόγραμμα, 
καθώς αυτή παίζει σημαντικό ρόλο στην ίδρυση μιας 
ΜΚΟ όσο και στην έναρξη νέας επιχείρησης και στην 
αναζήτηση θέσης εργασίας.

Στο τελευταίο μάθημα στην Αυστρία που εμπεριείχε και 
την ανατροφοδότηση, ένας από τους συμμετέχοντες 
παρουσίασε συνοπτικά την εμπειρία του από το 
πρόγραμμα λέγοντας: «Στην αρχή του εκπαιδευτικού 
προγράμματος είχα κάποιες ερωτήσεις και ήλπιζα να 
λάβω απαντήσεις. Οι ερωτήσεις μου όχι μόνο 
απαντήθηκαν, αλλά επιστρέφω σπίτι μου με πολύ 
περισσότερη γνώση, για την οποία είμαι πολύ 
ευγνώμων. Είμαι γεμάτος γνώσεις, εμπειρίες και 
όμορφες αναμνήσεις με εξαιρετικούς ανθρώπους».

 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα NGEurope 
στην Αυστρία

 Διεθνείς συμμετέχοντες στην Αυστρία



3 Τι θα 
ακολου
θήσει;

Το τελευταίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 
NGEurope πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία και 
ξεκίνησε με ένα ταξίδι στην τοπική ΜΚΟ, Lerncafe 
Eggenberg, η οποία προσφέρει φροντίδα μετά το 
σχολείο και εκπαιδευτική υποστήριξη στα παιδιά. 
Μετά την επίσκεψη στη ΜΚΟ, το απόγευμα της 
πρώτης μέρας, οι εκπαιδευτές και οι συμμετέχοντες 
του προγράμματος φιλοξενήθηκαν σε μια ιδιωτική 
εκδήλωση στο δημαρχείο της πόλης Graz. Κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών του 

προγράμματος, συζητήθηκαν πολλές πτυχές του έργου 
σε μια ΜΚΟ, με διαφορετική εστίαση κάθε μέρα. 
Καλύφθηκε θεματολογία όπως: «Από την παραδοσιακή 
στην κοινωνική επιχειρηματικότητα», «Τα βασικά των 
κοινωνικών και πράσινων ΜΚΟ» και «Τα πρώτα βήματα 
για τη σύσταση μιας ΜΚΟ». Οι συμμετέχοντες 
εξοικειώθηκαν με τα απαιτούμενα εργαλεία για την 
ίδρυση, τη διοίκηση και τη στήριξη ΜΚΟ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τόνισε στους 
συμμετέχοντες τη σημασία των δεξιοτήτων και των 
φόβων στην προσωπικότητά τους. 
Πραγματοποιήθηκαν πρακτικές ασκήσεις που 
βοήθησαν τους συμμετέχοντες όχι μόνο να 
εξασκήσουν τις δεξιότητές τους αλλά και να επιτύχουν 
ισορροπία στην εργασία τους. Η ύλη του εκπαιδευτικού 
προγράμματος περιελάμβανε επίσης τον τρόπο 
σύνταξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου και 
δημιουργικούς τρόπους παρουσίασής του. Η σημασία 
της δικτύωσης ήταν μία βασική πτυχή στο πρόγραμμα, 
καθώς αυτή παίζει σημαντικό ρόλο στην ίδρυση μιας 
ΜΚΟ όσο και στην έναρξη νέας επιχείρησης και στην 
αναζήτηση θέσης εργασίας.

Στο τελευταίο μάθημα στην Αυστρία που εμπεριείχε και 
την ανατροφοδότηση, ένας από τους συμμετέχοντες 
παρουσίασε συνοπτικά την εμπειρία του από το 
πρόγραμμα λέγοντας: «Στην αρχή του εκπαιδευτικού 
προγράμματος είχα κάποιες ερωτήσεις και ήλπιζα να 
λάβω απαντήσεις. Οι ερωτήσεις μου όχι μόνο 
απαντήθηκαν, αλλά επιστρέφω σπίτι μου με πολύ 
περισσότερη γνώση, για την οποία είμαι πολύ 
ευγνώμων. Είμαι γεμάτος γνώσεις, εμπειρίες και 
όμορφες αναμνήσεις με εξαιρετικούς ανθρώπους».

Τα αποτελέσματα 
του έργου 
περιλαμβάνουν:
Έκθεση Έρευνας

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 
για το προσωπικό των ΜΚΟ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Ηγεσίας σε ΜΚΟ

Διαδικτυακή Πλατφόρμα 
και Παρατηρητήριο

Υλικό Υποκίνησης

Οπτικοακουστικό 
Εκπαιδευτικό Υλικό

Εγχειρίδιο για την Ίδρυση 
και τη Χρηματοδότηση ΜΚΟ

Άρθρο Χάραξης Πολιτικής

Ελα μαζί μας! Το συνέδριο είναι 
δωρεάν και κάθε ενδιαφερόμενος 

μπορεί να συμμετάσχει! 
Τον Απρίλιο του 2020, το 
NGEurope θα πραγματοποιήσει το 
τελικό του συνέδριο στην 
Πορτογαλία. Στη συγκεκριμένη 
εκδήλωση, όσοι ενδιαφέρονται για 
το έργο των ΜΚΟ ή εργάζονται 
ήδη στον τομέα αυτό θα 
συναντηθούν για να ενημερωθούν 
για τα αποτελέσματα και τις 
εξελίξεις που προέκυψαν από το 
έργο NGEurope. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε μέσω της ιστοσελίδας 

μας info@ngeurope.net ή ελάτε σε 
επαφή μέσω Facebook 

@NGEuropeProject

 Στο εσωτερικό του δημαρχείου 
του Γκρατς

Φεβρουάριος 2020



Ημερολόγιο 
Εκδηλώσεων 
NGEurope

2018

Σεμινάριο για συμμετοχή 3: 
Σόρια, Ισπανία (14 – 15 Μαρτίου 2019) 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3: 
Βαγιαδολίδ, Ισπανία (29 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2019)

Σεμινάριο για συμμετοχή 4: 
Κάστλμπαρ, Ιρλανδία (5 – 6 Απριλίου 2019)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 4: 
Κάστλμπαρ, Ιρλανδία (28 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2019)

Σεμινάριο για συμμετοχή 5: 
Γκρατς, Αυστρία (καλοκαίρι 2019) 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 5: 
Γκρατς, Αυστρία (22 – 26 Νοεμβρίου 2019)

Τελικό συνέδριο του έργου:
Albergaria-a-Velha, Πορτογαλία 
(18 – 19 Απριλίου 2020)

Σεμινάριο ενημέρωσης για συμμετοχή 1:
Λουσάντα, Πορτογαλία (25 – 26 Μαΐου 2018) 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 1: 
Λουσάντα, Πορτογαλία (6 – 10 Ιουλίου 2018)

Σεμινάριο για συμμετοχή 2: 
Αθήνα, Ελλάδα (19 – 20 Σεπτεμβρίου 2018) 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2: 
Αθήνα, Ελλάδα 
(27 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2018)

2019

2020
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Visit our website at www.ngeurope.net 
to find out more about the NGEurope programme!

Φεβρουάριος 2020


