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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Για ποιους είναι 
το NGEurope

Πως μπορείτε 
να 
συμμετάσχετε

Το NGEurope είναι η ιδανική ευκαιρία να µάθεις  νέα 
πράγµατα, να ενεργοποιηθείς για το σκοπό σου και να 
αφήσεις το θετικό σου αποτύπωµα στην κοινωνία, εάν 
ανήκεις σε κάποια από τις ακόλουθες οµάδες:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 
NGEurope ERASMUS+ επιτυγχάνει 

τους στόχους του

παρέχοντας στους περιβαλλοντικούς ηγέτες εκπαίδευση 
και κατάρτιση στις τοπικές τους κοινότητες.

εμπνέοντας περιβαλλοντική ηγεσία στις κοινότητες.

ενδυναμώνοντας οργανισμούς προκειμένου να 
προστατεύσουν το τοπικό τους περιβάλλον.

ενήλικοι πολίτες που επιθυµούν να γίνουν ηγέτες σε 

ΜΚΟ και επιχειρηµατίες

εργαζόµενοι σε ΜΚΟ που επιθυµούν να 

εκπαιδευτούν µέσω της δια βίου µάθησης

εργαζόµενοι σε ΜΚΟ που είναι πρόθυµοι να 

µοιραστούν την εµπειρία τους και να υποστηρίξουν 

τους νέους ηγέτες µέσω του προγράµµατος 

Ελάτε σε επαφή με τον τοπικό συνεργαζόμενο οργανισμό από 
την ομάδα του NGEurope – μπορείτε να βρείτε όλους τους 
οργανισμούς στην ιστοσελίδα μας (www.ngeurope.net) – ή 

επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο Facebook 
(@NGEuropeProject).

Όλο το υλικό του έργου, όλα τα σεμινάρια και τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα διατίθενται δωρεάν – το μόνο που χρειάζεται 

να κάνετε είναι να έρθετε σε επαφή μαζί μας!
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Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο 
www.ngeurope.net 

για να ανακαλύψετε περισσότερα 
για το πρόγραμμα  NGEurope!



Πριν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, κάθε συµµετέχουσα 

χώρα διοργανώνει ένα διήµερο σεµινάριο, στο οποίο 

παρουσιάζονται το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το έργο 

των ΜΚΟ και άλλα αποτελέσµατα. Το σεµινάριο 

προσφέρει επίσης µία επίσκεψη σε µία τοπική ΜΚΟ. Οι 

τοποθεσίες, οι ηµεροµηνίες και οι ώρες θα 

ανακοινώνονται εγκαίρως στο www.ngeurope.net και 
στη σελίδα στο Facebook (@NGEuropeProject).

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το NGEurope είναι ένα διεθνές έργο ERASMUS+ για την ηγεσία, τη 
συμμετοχή, την εκπαίδευση, την αριστεία και την εύρεση λύσεων. 
Ενδυναμώνει τους ηγέτες των τοπικών κοινοτήτων προκειμένου να λάβουν 
δράση σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, αναπτύσσει εργαλεία 
και υποστηρίζει τη συμμετοχή και την ενεργό δράση της κοινωνίας. Το 
έργο θα συμπράξει με ιδιώτες και φορείς που ενδιαφέρονται για την 
πράσινη και κοινωνική επιχειρηματικότητα και θα τους βοηθήσει να 
εξελίξουν τις ιδέες τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες θα ενεργήσουν 
καταλυτικά στη δημιουργία κοινωνικής και περιβαλλοντικής αλλαγής.

Τι προσφέρουμε
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Σεμινάριο συμμετοχής

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 
NGEurope, αλλά δεν μπορείτε να παρευρεθείτε αυτοπροσώπως, 
μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν όλο το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό 
από την ιστοσελίδα του έργου www.ngeurope.net 

“Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του NGEurope ήταν 
πραγματικά ένα μάθημα από μόνο του για εμένα, καθώς 
μάθαμε για τη διοίκηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

έργων σε διεθνές πλαίσιο.”

Βαγιαδολίδ, Ισπανία
6 -10 Ιουλίου 2018

Αθήνα, Ελλάδα
27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2018
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Βαγιαδολίδ, Ισπανία
29 Μαρτίου -2 Απριλίου 2019

Γουέστπορτ, Ιρλανδία
28 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2019

Γκρατς, Αυστρία
22 – 26 Νοεμβρίου 2019
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Εκπαιδευτικά προγράμματα

“Μου άρεσαν η πολυπολιτισμικότητα, το χαλαρό περιβάλλον, 
το επίπεδο διαδραστικότητας και η εκδρομή στη ΜΚΟ.”

“Συγκλονίστηκα από τις πολλές δημιουργικές ιδέες που 
ανέπτυξαν οι συμμετέχοντες στις συνομιλίες.”

“Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω εμπνευσμένους 
ανθρώπους.”

“Οι βιώσιμες και κοινωνικές ΜΚΟ, οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος, με ενέπνευσαν και με έκαναν να σκεφτώ το δικό μου έργο.”

“Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος του NGEurope με έκανε να 
αντιληφθώ τις κοινωνικές και πράσινες πτυχές της κοινωνίας καθώς και τις καθημερινές 
μου πράξεις.”

“Μου άρεσε ιδιαίτερα το κομμάτι σχετικά με το καμβά του επιχειρηματικού μοντέλου και 
τα παραδείγματα χρηματοοικονομικής διοίκησης.”

Για να ολοκληρωθεί η εµπειρία του NGEurope, όλοι οι 

συµµετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα 

πρέπει να ολοκληρώσουν πρακτική άσκηση σε µια 

ΜΚΟ της επιλογής τους. Επισκεφθείτε το 

Παρατηρητήριο Καλών Πρακτικών στην ιστοσελίδα 

του NGEurope 
(https://www.ngeurope.net/el/content/best-practice
s) προκειµένου να δείτε ποιες ΜΚΟ συµµετέχουν στο έργο.

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 

Ένα από τα παραδοτέα του έργου είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όσους ενδιαφέρονται να εργασθούν σε 
ΜΚΟ. Είτε εργάζεσθε σε μία ΜΚΟ, είτε ενδιαφέρεσθε να εργαστείτε σε μία ΜΚΟ ή ακόμα και αν ονειρεύεσθε να 
ιδρύσετε τη δική σας ΜΚΟ, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του NGEurope θα σας καθοδηγήσει καταλλήλως, θα 
αναπτύξει περεταίρω τις δεξιότητές σας και θα εμπλουτίσει τη γνώση σας επί του θέματος.

Αποσπάσματα σπό εκπαιδευόμενους που παρακολούθησαν τα δύο πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα:

Εντυπώσεις από τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Πρόγραμμα Πρόγραμμα

ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΛΛΑΓΗ.

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.


