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Ενότητα 4: Βασικά θέματα για πράσινες ΜΚΟ 

NGEurope Σχέδιο Μάθησης 

Στόχοι Μάθησης: Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: 

 κατανοούν τι είναι οι πράσινες ΜΚΟ και πόσο σημαντικές είναι στη σημερινή εποχή. 

 υπολογίζουν το οικολογικό τους αποτύπωμα 

 αναγνωρίζουν τι μπορεί να γίνει για να αμβλυνθούν τα πράσινα προβλήματα  

 αναγνωρίζουν καλές πρακτικές ΜΚΟ σε διεθνές επίπεδο 

 

Περιεχόμενα 
Μέθοδος 

Εκπαίδευσης 

Διάρκεια 

(λεπτά) 
Υλικό/Εξοπλισμός  

Καθοδήγηση στον 

Εκπαιδευτή 
Αξιολόγηση Πρόσθετες αναφορές 

Βασικά θέματα  για πράσινες 

ΜΚΟ 

 

Παρουσίαση: 

 τι είναι πράσινη ΜΚΟ και ποιος 

είναι ο ρόλος της στην επίλυση 

πράσινων προβλημάτων.  

 

Παρουσίαση 

20 λεπτά  Προβολικό 

και Η/Υ 

 PPT 

διαφάνειες  

 Ρωτήστε τους 

εκπαιδευόμενους τι 

καταλαβαίνουν ότι 

είναι οι πράσινες 

ΜΚΟ,  

 Αναπτύξτε συζήτηση 

για τον ρόλο των 

κυβερνήσεων  

 Αναπτύξτε συζήτηση 

για την ανάγκη της 

σημερινής κοινωνίας 

για πράσινες ΜΚΟ 

 Διαχειριστείτε 

ερωτήσεις 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

κατανοήσουν σε βάθος τα 

θέματα 

 

Υπολογισμός οικολογικού 

αποτυπώματος 

 

Ο εκπαιδευτής εισάγει την 

 

Παρουσίαση και 

ατομικές ασκήσεις 

 

 

30 λεπτά 
 Προβολικό 

και Η/Υ 

 PPT 

διαφάνειες  

 Ρωτήστε τους 

εκπαιδευόμενους να 

υπολογίσουν σε 

ατομικό επίπεδο το 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

κατανοήσουν πως το 

οικολογικό αποτύπωμα είναι 

σημαντικός δείκτης για 

https://www.carbonfootprint.co

m/calculator.aspx 

 

https://www.footprintnetwork.or

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
https://www.footprintnetwork.org/resources/footprint-calculator/
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έννοια του οικολογικού 

αποτυπώματος: 

 Ο εκπαιδευτή ακολουθεί τη 

δραστηριότητα που 

περιγράφεται στο 

παράρτημα 4. 

 Μετά την άσκηση, ο 

εκπαιδευτής αλληλεπιδρά 

για να αντιληφθεί πως 

βίωσαν την εμπειρία οι 

εκπαιδευόμενοι 

 Διαδικτυακή 

σύνδεση 

 

 

 

οικολογικό τους 

αποτύπωμα και μετά 

να αλληλεπιδράσουν 

 

εφαρμογή σε ατομικό 

επίπεδο, σε διαδικασίες, 

προϊόντα και υπηρεσίες , 

τοπικά ή παγκοσμίως. 

g/resources/footprint-

calculator/ 

 

https://imprintplus.org/courses 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΚΟ σε διεθνές επίπεδο 

 

Ο εκπαιδευτής ακολουθεί την 

παρουσίαση και προβάλλει τα 

βίντεο με παραδείγματα για 

πράσινες ΜΚΟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρουσίαση  

 

 

 

 

 

 

20 λεπτά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Προβολικό και 

Η/Υ 

 

 PPT διαφάνειες 

 

 Βίντεο με 

διαδικτυακή 

σύνδεση 

 

 

 

 

 

 

 

Εμπλέξτε τους 

εκπαιδευόμενους κατά 

μήκος της 

παρουσίασης 

ρωτώντας τους βάσει 

εμπειρίας. 

 

Επιδιώξτε συμμετοχή 

και αξιοποιήστε την 

εμπειρία των 

εκπαιδευόμενων σε 

ΜΚΟ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

κατανοήσουν σε βάθος 

πραγματικά παραδείγματα 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environme

nt/archives/funding/ngo/2003/

list03_en.htm 

 

 

http://www.gdrc.org/ngo/ 

 

https://www.footprintnetwork.org/resources/footprint-calculator/
https://www.footprintnetwork.org/resources/footprint-calculator/
https://imprintplus.org/courses
http://ec.europa.eu/environment/archives/funding/ngo/2003/list03_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/archives/funding/ngo/2003/list03_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/archives/funding/ngo/2003/list03_en.htm
http://www.gdrc.org/ngo/
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 Διάρκεια: 1 ώρα 

και 10 

λεπτά 

    

 


