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Το έργο NG Europe Erasmus έχει αναπτύξει ένα μοναδικό πενθήμερο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για άτομα που ενδιαφέρονται για ΜΚΟ ώστε να 
δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες στην περιοχή τους και να αυξήσουν τον 
αντίκτυπο τους για την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος. Το 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες:

         Κατανόηση του ρόλου των κοινωνικών και οικολογικών ΜΚΟ
         Εξοικείωση με τη χρηματοδότηση και τη διοίκηση των ΜΚΟ
         Εκπαίδευση ηγεσίας
         Κοινωνική επιχειρηματικότητα
         Ανάπτυξη δεξιοτήτων
         Αφύπνιση για τη σημαντικότητα της δικτύωσης
         Πρακτική εμπειρία μέσω εκπαιδευτικών εκδρομών

Το πρόγραμμα θα ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες ώστε να γίνουν ενεργοί 
ηγέτες στον τομέα των ΜΚΟ. Πρόσθετα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, 
κάθε συνεργαζόμενο μέλος της κοινοπραξίας διοργανώνει ένα σεμινάριο 
συμμετοχής, στο οποίο παρουσιάζεται το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του NG 
Europe σε ιδιώτες και κοινωνικούς οργανισμούς.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
του NG Europe Erasmus+
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Το Πρόγραμμα Πρακτικής 
Άσκησης του NG Europe

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του NG Europe – 
Δεύτερη Έκδοση

Η δεύτερη έκδοση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του 
NG Europe φιλοξενήθηκε στην Αθήνα, το Νοέμβριο του 
2018. 20 συμμετέχοντες, 12 από την Ελλάδα και 8 από 
όλη την Ευρώπη συμπεριλαμβανομένων της Αυστρίας, 
της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, 
συναντήθηκαν προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες 
και να μάθουν ο ένας από τον άλλο. Οι εκπαιδευτές 
χρησιμοποίησαν την τεχνογνωσία τους σε διαδραστικές 
ασκήσεις μάθησης ώστε να μεγιστοποιήσουν τα 
αναμενόμενα οφέλη. Παρείχαν συγκεκριμένες συμβουλές 
σχετικά με την ίδρυση, διοίκηση και υποστήριξη των ΜΚΟ 
για να καλλιεργήσουν στους εκπαιδευόμενους 
επιχειρηματική νοοτροπία και να τους βοηθήσουν να 
αναπτύξουν τη γνώση τους αναφορικά με τις κοινωνικές 
και οικολογικές ΜΚΟ. Σε όλους τους εκπαιδευόμενους 
παρουσιάστηκαν ευκαιρίες και παρακινήθηκαν να 
συμμετέχουν ενεργά είτε ως εκπρόσωποι μιας ομάδας 
είτε μέσω ασκήσεων με παιχνίδια-ρόλων. Οι 
συμμετέχοντες σύσφιξαν τις σχέσεις τους στη διάρκεια 
του ημερήσιου εργαστηρίου που σκοπό είχε να 
προωθήσει την ομαδικότητα με έμφαση στους 
διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας και την 
καταπολέμηση των φόβων

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του NG Europe έχει σχεδιαστεί για να 
δώσει σε όλους τους συμμετέχοντες στο έργο εμπειρία πρακτικής 
εξάσκησης ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία με τις ΜΚΟ. Όλοι οι 
εκπαιδευόμενοι του NG Europe προκειμένου να αποκτήσουν πρακτική 
εμπειρία ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση σε μια ΜΚΟ με 
κοινωνικό ή περιβαλλοντικό σκοπό. Η διάρκεια και ο τύπος της πρακτικής 
άσκησης προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες και προτιμήσεις του 
εκπαιδευόμενου. Επισκεφθείτε το Παρατηρητήριο Βέλτιστων Πρακτικών 
στην ιστοσελίδα του έργου 
(https://www.ngeurope.net/el/content/best-practices) για να δείτε τις 
ΜΚΟ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.



Εισαγωγή στην Παιδαγωγική για το 
προσωπικό των ΜΚΟ

Για να παρέχουμε μια εικόνα στα μέλη 
των ΜΚΟ όσων αναμένουμε από αυτούς 
ως μέντορες για τους ασκούμενους, 
δημιουργήσαμε αρκετό εκπαιδευτικό 
υλικό. Το συγκεκριμένο υλικό μπορεί να 
εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό 
που σκοπεύει να φιλοξενήσει 
ασκούμενους, καθώς το υλικό που 
αναπτύξαμε παρέχει εξηγήσεις, οδηγίες, 
λίστες ελέγχου και άλλες χρήσιμες 
πληροφορίες που βοηθούν στην εμπειρία 
φιλοξενίας.. 
 
TΕκπαιδευτικό Υλικό -  Εκπαίδευση 
Μεντόρων για Ασκούμενους σε ΜΚΟ

Το εισαγωγικό εκπαιδευτικό υλικό του NG 
Europe υποστηρίζει τις ΜΚΟ, παρέχοντας 
τους μια επισκόπηση του τι να αναμένουν 
όταν φιλοξενούν έναν ασκούμενο. Όλο το 
υλικό παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να 
το βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου NG 
Europe 
https://ngeurope.net/en/intellectual-ou
tputs.

Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Μεντόρων για 
Ασκούμενους σε ΜΚΟ 

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο περιέχει χρήσιμες 
πληροφορίες για κάθε ΜΚΟ που φιλοξενεί έναν 
ασκούμενο. Το εγχειρίδιο έχει δομηθεί σε πέντε 
ενότητες που παρέχουν βασικές πληροφορίες 
για:

Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Πρόγραμμα 
Πρακτικής Άσκησης του NG Europe
Ενότητα 2: Στυλ και Προσεγγίσεις Μάθησης 
Ενηλίκων
Ενότητα 3: Εκτίμηση Κινδύνου πριν την άφιξη 
του Ασκούμενου
Ενότητα 4: Ανάπτυξη Προσαρμοσμένου 
«Πακέτου Υποδοχής» για τον Ασκούμενο
Ενότητα 5: Επικοινωνία με τον Ασκούμενο

Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο στο:
www.ngeurope.net/en/content/induction-me
ntoring-ngo-interns.

Βίντεο  

Τα βίντεο «εκπαίδευσης μεντόρων για τους 
ασκούμενους του NG Europe» παρέχουν 
συνοπτικές και περιεκτικές οδηγίες για το τι 
πρέπει να αναμένει ένας οργανισμός όταν θα 
φιλοξενήσει έναν ασκούμενο. Τα βίντεο 
καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

- Πως μπορείτε να βοηθήσετε τον ασκούμενο 
σας;
- Προσεγγίσεις μάθησης ενηλίκων
- Τι μπορεί να κάνει ο ασκούμενος;
- Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής: Westport 
Tidy Towns

Μπορείτε να δείτε τα βίντεο στο: 
www.ngeurope.net/en/content/induction-me
ntoring-ngo-interns



3 Πως να συμμετάσχετε στο 
NG Europe

Εάν είστε ΜΚΟ ή κάποιος που ενδιαφέρεται για τον τομέα των ΜΚΟ, 
υπάρχουν πολλά που μπορείτε να κάνετε για να υλοποιήσετε τις ιδέες του NG 
Europe:

       Δηλώστε συμμετοχή σε μία από τις ερχόμενες εκδηλώσεις στην Ισπανία,
       την Ιρλανδία, την Αυστρία και την Πορτογαλία
       Κατεβάστε για προσωπική χρήση ή για να δημιουργήσετε το δικό σας
       εκπαιδευτικό πρόγραμμα το διαθέσιμο δωρεάν υλικό του NG Europe 
       (www.ngeurope.net/en/intellectual-outputs).
       Διερευνήστε τις ευκαιρίες για πρακτική άσκηση σε ΜΚΟ μέσα από τις
       βέλτιστες πρακτικές του NGEurope (Βρείτε την κοντινότερη σε εσάς στο:
       https://ngeurope.net/en/content/best-practices).
       Για να είστε πάντα ενήμεροι ακολουθήστε μας στο Facebook
       @NGEuropeProject.
       Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επαφή με την ομάδα του 
       NG Europe μέσω email στο: info@ngeurope.net.



Εκδηλώσεις 
NG Europe

2018

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

Σεμινάριο συμμετοχής 4: 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο Galway-Mayo, Καστλμπαρ, 
Ιρλανδία (5 – 6 Απριλίου 2019)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 4: 
Καστλμπαρ, Ιρλανδία  (28 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2019)

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

Τελικό συνέδριο του έργου στην Πορτογαλία

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

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

2019

Αρχές 2020



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