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Πρώτα αποτελέσματα και έξοδο NGEnvironment:

1.Εκθέσεις έρευνας
2. Επαγωγή στην Παιδαγωγική για το προσωπικό των ΜΚΟ
3. Πακέτο εκπαίδευσης για κοινωνική και πράσινη ηγεσία των ΜΚΟ
Οι εταίροι πραγματοποίησαν μια σύντομη εθνική έρευνες σχετικά με το
πόσο σημαντικό είναι ο τομέας των ΜΚΟ στη χώρα σας, εστιάζοντας στις
ακόλουθες πτυχές:
• Τι σημασία έχουν οι ΜΚΟ στην κοινότητα, τόσο σε τοπικό όσο και σε
εθνικό επίπεδο;
• Παίζουν σημαντικό ρόλο οι ΜΚΟ στις κοινότητες; Πως? Σε ποιες περιοχές;
• Χρησιμοποιεί ο κλάδος πολλούς ανθρώπους;
Οι εθνικές ερευνητικές εκθέσεις τόνισαν ότι υπάρχει ποικιλομορφία σε
όλες τις χώρες εταίρους όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο ΜΚΟ
ορίζεται και αντικατοπτρίζεται στην ίδια τη νομοθεσία, οι οποίοι είναι οι
νομικές διαδικασίες για την ίδρυση ενός τέτοιου οργανισμού και τι είδους
ειδικές δραστηριότητες παρέχουν οι ΜΚΟ στις τοπικές τους κοινότητες .
Κοινό χαρακτηριστικό των ΜΚΟ είναι ότι η πλειονότητα των πολιτών
δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη των ομάδων που μειονεκτούν και στην
παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών σε αυτούς, έχοντας έτσι έναν κρίσιμο ρόλο για
την κοινωνία. Η προώθηση των κοινωνικών αιτιών είναι μια άλλη κατεύθυνση στην
οποία οι ΜΚΟ κάνουν την παρουσία τους αισθητή.
Η δημιουργία ΜΚΟ βρίσκεται σε θετική τάση σε όλες τις χώρες εταίρους και οι
πράσινες ΜΚΟ κερδίζουν σήμερα την προβολή, καθώς η «πράσινη» είναι όλο και
περισσότερο παρούσα στη ζωή μας, ενώ αντιμετωπίζουμε την αύξηση του
πληθυσμού και την κατανάλωση πόρων, την κλιματική αλλαγή και την
υπερθέρμανση του πλανήτη, η μετατροπή των οικότοπων και η αστικοποίηση, τα
χωροκατακτητικά ξένα είδη, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και η
υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τα οποία έχουν γίνει μείζονες ανησυχίες που
απαιτούν αποτελεσματικές λύσεις.
Η ανάδυση και η ανάπτυξη των ΜΚΟ είναι μια σημερινή απόδειξη συμμετοχικής
δημοκρατίας.
Τα ευρήματα αυτής της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ως σημείο εκκίνησης για το
σχεδιασμό των επόμενων αποτελεσμάτων του έργου, συγκεκριμένα α) της
επαγωγικής κατάρτισης για το προσωπικό των ΜΚΟ και β) της εκπαιδευτικής
δέσμης για τις κοινωνικές και οικολογικές ΜΚΟ. Η εκπαίδευση που ακολουθεί
επιτυχάνθηκε το Φεβρουάριου του 2020, που φιλοξενήθηκε από τον Ιταλό εταίρο
στο Sinergie, στο Reggio Emilia.
● 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).

Επισκόπηση της επαγωγής NGEnvironment
στην παιδαγωγική για το προσωπικό των
ΜΚΟ

Κατά τη διάρκεια αυτής της επαγωγικής κατάρτισης, η
οποία θα είναι κυρίως σε μορφή ηλεκτρονικής μάθησης,
τα υπάρχοντα μέλη του προσωπικού των ΜΚΟ θα
βελτιώσουν, μεταξύ άλλων, τις παιδαγωγικές δεξιότητές
τους σχετικά με την επικοινωνία, τη διαθεσιμότητα
απαντήσεων σε ερωτήσεις, τις παιδαγωγικές μεθόδους,
τη διαχείριση κινδύνων και την επίλυση συγκρούσεων.
Το NGEnvironment προτείνει ένα μοντέλο εμβάθυνσης,
όπου οι νέοι ηγέτες / μέλη του προσωπικού των ΜΚΟ
μπορούν να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες
σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Βυθισμένοι
σε αυτό το περιβάλλον θα τους υποστηρίξουν: (1) να
κατανοήσουν τις πολλές πτυχές και τις προκλήσεις της
λειτουργίας μιας ΜΚΟ, (2) τα πολλαπλά σύνολα
δεξιοτήτων που απαιτούνται. (3) τους διαφορετικούς
ρόλους που οι ηγέτες των ΜΚΟ πρέπει να
διαδραματίζουν καθημερινά.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα αναδείξει τους
πιθανούς νέους ηγέτες σε πολλές πτυχές της διαχείρισης
μιας ΜΚΟ και αυτή είναι η πραγματική εμπειρία.

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…

Tη 2η συνεδρίαση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Μαΐου
2019, στο Santander (Ισπανία). Διοργανώθηκε από τον Ισπανό εταίρο
Asociacion Cultural Y Medioambiental Permacultura Cantabria.
Σκοπός της συνάντησης ήταν να αναλυθούν τα επιτεύγματα του έργου
μέχρι σήμερα και να αποφασιστούν τα επόμενα καθήκοντα και
δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, οι συνεργάτες προσέγγισαν την
εκπαιδευτική κατάρτιση για το προσωπικό των ΜΚΟ και το εκπαιδευτικό
πακέτο για κοινωνική και πράσινη ηγεσία των ΜΚΟ όσον αφορά το
περιεχόμενο (ποιες ενότητες θα αναπτυχθούν) και την οργάνωση (πόσοι
συμμετέχοντες ανά χώρα και ποιο προφίλ), αλλά και το έργο την
ηλεκτρονική πλατφόρμα και το παρατηρητήριο, τη δέσμη εργαλείων
δέσμευσης για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα οικονομικά θέματα σχετικά
με την υποβολή εκθέσεων και δραστηριοτήτων.

Οι εταίροι του έργου θα εφαρμόσουν ένα
προσαρμοσμένο κατά παραγγελία εκπαιδευτικό
πρόγραμμα εκπαίδευσης ηγετών, το οποίο θα αφορά
συγκεκριμένα την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης και
επιχειρηματικότητας για τον τομέα των ΜΚΟ.
• Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει 5 ημέρες
μάθησης πρόσωπο με πρόσωπο, οι οποίες θα
συμπληρωθούν με τους διαθέσιμους σε απευθείας
σύνδεση πόρους στο δικτυακό τόπο του έργου και θα
περιλαμβάνουν κανονικές ενότητες ανάπτυξης ηγεσίας
και επιχειρηματικότητας:
(1) καθιέρωση ηγεσίας ·
(2) την εισαγωγή πράσινης και κοινωνικής
επιχειρηματικότητας ·
(3) δημιουργική σκέψη, πρωτοβουλία, αυτοπεποίθηση.
(4) δημιουργία και αξιολόγηση ιδεών,
(5) δοκιμή και πρωτότυπο της ιδέας,
(6) επικοινωνίες και εξωραϊσμός ·
(7) μηχανισμοί χρηματοδότησης.
Περισσότερα για αυτό το μάθημα στο Ενημερωτικό
φυλλάδιο 3!

`

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.

