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Tι αφορά η NGEnvironment ?

Η NGEnvironment συμβάλλει σημαντικά στις άμεσες προτεραιότητες
της ΕΕ για τη βελτίωση των βασικών και μεταβλητών αρμοδιοτήτων
υψηλού επιπέδου των πολιτών της ΕΕ στο πεδίο της εκπαίδευσης
ενηλίκων και υπό το πρίσμα της διά βίου μάθησης, , τη βελτίωση της
επιχειρηματικής, της ξένης γλώσσας και των ψηφιακών δεξιοτήτων
και την προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής εκπαίδευσης
και επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω της δράσης των ΜΚΟ.
Με την ικανότητα των ηγετών των ΜΚΟ, η NGEnvironment θα συμβάλει
στη βελτίωση / επέκταση της προσφοράς μαθησιακών ευκαιριών υψηλής
ποιότητας προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ενηλίκων χαμηλής
ειδίκευσης,
ώστε
να
αποκτήσουν
δεξιότητες
γραφής
και
επιχειρηματικότητας με την αναγνώριση τέτοιων δεξιοτήτων.
Η NGEnvironment θα είναι ειδικά προσαρμοσμένη για τα ενήλικα άτομα,
ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, ενισχύοντας τα ταλέντα και
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες / ανησυχίες τους και παρέχοντας
καινοτόμες μαθησιακές προσεγγίσεις μέσω μιας ολιστικής, συμμετοχικής,
κινητήριας παιδαγωγικής διαδικασίας που τελικά θα οδηγήσει στην
ανάπτυξη πολλών βασικών ικανοτήτων με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην
ενεργητική ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη για την βιωσιμότητα.
Η κοινωνική ένταξη θα επιτευχθεί καθώς το NGEnvironment επιδιώκει να
εκπαιδεύσει νέους ηγέτες ΜΚΟ που παρέχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης για
όλους, παρά το φύλο, τη θρησκεία, το πολιτιστικό υπόβαθρο, την ηλικία
κλπ. Το έργο θα προωθήσει την κοινωνική ένταξη δημιουργώντας θέσεις
εργασίας για κοινωνικά ανεξάρτητους ή χαμηλής ειδίκευσης .
Οι κύριοι γενικοί προβλεπόμενοι στόχοι του NGEnvironment είναι:
● Να υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς ηγετών των ΜΚΟ.
● Παροχή σχετικής υποστήριξης σε υφιστάμενους και μελλοντικούς ηγέτες
ΜΚΟ.
● Να είναι στην πρώτη γραμμή στρατηγικών και προγραμμάτων για την
ανάπτυξη της ηγεσίας που ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές και την
τρέχουσα εμπειρία / εμπειρία, από πολλές χώρες και πολιτισμούς σε όλη
την Ευρώπη (νότια, βόρεια και κεντρική).

Τι θα επιτύχει η NGEnvironment ;
● Μια αρχική αναφορά έρευνας για να ρυθμίσετε
την κατάσταση της τεχνολογίας.
● Δύο εκπαιδευτικά πακέτα, για συμβούλους ΜΚΟ
και νέους ηγέτες ΜΚΟ.
● Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και παρατηρητήριο
(αποθετήριο αποτελεσμάτων, βέλτιστες πρακτικές,
πρότυπα ρόλων).
● Εργαλείο δέσμευσης εργαλείων για την ευρεία
προβολή του έργου και την παρακίνηση
συμμετοχής.
● Ενημερωτικά βίντεο με βέλτιστες πρακτικές των
ΜΚΟ.
● Ένας «Οδηγός επιβίωσης για τη δημιουργία και
τη χρηματοδότηση ΜΚΟ».
● Αναφορά λαθών που εξηγεί το σκεπτικό, τους
στόχους, τα βασικά συμπεράσματα και τις
περιπτωσιολογικές μελέτες.
● Μια Πολιτική που δηλώνει γιατί μπορεί να είναι
σημαντική μια αλλαγή πολιτικής προσέγγισης προς
την υποστήριξη ΜΚΟ.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά θεώρηση
του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Τι έχει ήδη συμβεί…..
έρχεται…




Το έργο ξεκίνησε επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου 2018.
Σύντομα, η κοινοπραξία του έργου συναντήθηκε. Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου 2018, στην
Lousada (Πορτογαλία), που διοργανώθηκε από το συντονιστικό
ίδρυμα Right Challenge.
Η συνάντηση είχε σκοπό να επιτρέψει στους εταίρους να γνωρίσουν
ο ένας τον άλλο, να μιλήσουν για τους στόχους και τις
δραστηριότητες του έργου και να αρχίσουν να σχεδιάζουν τα πρώτα
καθήκοντα εργασίας για όλους τους εταίρους.
Όλα τα προβλεπόμενα αποτελέσματα του έργου έχουν προσεγγιστεί
και συζητηθεί λεπτομερώς, καθώς και διοικητικά και οικονομικά
θέματα, τις πτυχές εκμετάλλευσης, τις διαδικασίες αξιολόγησης και
υποβολής εκθέσεων.





Την εξεύρεση κοινής προσέγγισης όσον
αφορά τις ΜΚΟ και τις ανάγκες τους,
ξεκινώντας από την πραγματικότητα σε
κάθε χώρα εταίρο.
Διεξαγωγή ερευνητικής άσκησης για την
ενημέρωση του πλαισίου κατάρτισης και
του πίνακα μαθησιακών αποτελεσμάτων,
δημιουργώντας έτσι τη βάση για την
εισαγωγή
στην
Παιδαγωγική
του
προσωπικού των ΜΚΟ.
Έναρξη εργασίας στην κεντρική ομάδα
σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών για το
εκπαιδευτικό πακέτο για κοινωνική και
πράσινη ηγεσία των ΜΚΟ.
Εκτέλεση δράσης διάδοσηςs.

`

Πώς να συνδεθείτε με την NGEnvironment:
Επισκεφτείτε την σελίδα μας:
http://eduproject.eu/NGEnvironment
ή επικοινωνήστε με τον συνεργάτη στη χώρα
σας!

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά θεώρηση
του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

