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 Περίληψη 

Η σηµασία της µη-τυπικής και της άτυπης µάθησης αναγνωρίζεται διαρκώς ολοένα και 
περισσότερο από διεθνείς κορυφαίους φορείς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα, 
µάλιστα, αναγνωρίζεται η διαδικασία της µάθησης µέσα από τη δουλειά και τις δράσεις Μη 
Κυβερνητικών Οργανισµών (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στον Τοµέα της Νεολαίας. 
Παράλληλα, τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί διεξοδικά η συζήτηση για τους 
Οργανισµούς Μάθησης και τα οφέλη, τα οποία µπορούν να προκύψουν τόσο για την 
προσωπική βελτίωση των µελών τους, όσο και για τη συλλογική ανάπτυξη των ίδιων των 
οργανισµών. Μέχρι σήµερα οι ερευνητικές προσεγγίσεις, που συνδέουν την οργανωσιακή 
µάθηση και τους ΜΚΟ, εστιάζουν κυρίως στους εργαζόµενους σε αυτούς. Το ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα ‘Youth in Action’, καθώς απευθύνεται σε µια πληθώρα ΜΚΟ που βασίζονται 
στον εθελοντισµό, προσφέρει µια σηµαντική ευκαιρία για έρευνα σε άλλο επίπεδο. Η µελέτη 
ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος, στο οποίο συµµετείχαν εθελοντές 19 ΜΚΟ από 10 
διαφορετικές χώρες, καταδεικνύει τη σηµασία των µαθησιακών αποτελεσµάτων που 
επιτυγχάνονται σε εκπαιδευτικές δράσεις που οργανώνονται και υλοποιούνται από ΜΚΟ 
Νεολαίας. Η µελέτη αναδεικνύει, επίσης, σηµαντικές ενδείξεις που σχετίζονται µε την 
προοπτική εξέλιξης των ΜΚΟ σε ΜΚΟ Μάθησης.  
 
 

 Βιογραφικό 

Ο Μάνος Παυλάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και ζει στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος 
Ελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, κάτοχος 
µεταπτυχιακού τίτλου στη ∆ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων από το Business School του 
Πανεπιστηµίου του Leeds και τελειόφοιτος των σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισµό του 
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου και του µεταπτυχιακού προγράµµατος ‘Πολιτική 
Ανάλυση, ∆ηµόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές’ του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Από το 2002 µέχρι σήµερα έχει εργαστεί ως Σύµβουλος Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτής 
Ενηλίκων και Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων στον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα (σε 
επιχειρήσεις, ΙΕΚ, Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας και άλλες δοµές του Ι∆ΕΚΕ, προγράµµατα 
ΝΕΛΕ κ.α.). Από τον Ιούλιο του 2010 αποτελεί στέλεχος του Γραφείου ∆ια Βίου Μάθησης 
πολιτικού φορέα, αναλαµβάνοντας την εκπόνηση µελετών και ερευνών. Παράλληλα, 
αναπτύσσει συγγραφική δραστηριότητα, ερευνώντας κυρίως την ανάπτυξη της δια βίου 
µάθησης στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

Για αρκετά χρόνια, επίσης, έχει ασχοληθεί µε Τοπικά Συµβούλια Νέων και Μη 
Κυβερνητικούς Οργανισµούς (ΜΚΟ) σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα σε ζητήµατα 
που αφορούν στην άτυπη µάθηση και την κινητικότητα των Νέων µέσα από την αξιοποίηση 
των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (‘Youth In Action’, Grundtvig κ.α.). Μέσω της εργασίας 
του και της εθελοντικής του δραστηριότητας συµµετέχει ως συντονιστής, εισηγητής ή/και 
εκπαιδευόµενος σε διάφορα συνέδρια, σεµινάρια και workshops στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη.  

Υπήρξε µέλος του ∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης ∆ηµοτικών και Νοµαρχιακών 
Συµβουλίων Νεολαίας Ελλάδας. Είναι ιδρυτικό µέλος και Πρόεδρος του πανελλήνιου ΜΚΟ 
Youthnet Hellas, µέλος του ∆.Σ. του Επιστηµονικού ∆ικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
Κρήτης, µέλος της Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, εκπαιδευτής του Εθνικού 
Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης και του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης 
∆οµών ∆ια Βίου Μάθησης. Γνωρίζει Αγγλικά, Γερµανικά και Ιταλικά. 
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1. Εισαγωγή 

 

Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ξοδεύει εκατοµµύρια ευρώ για την ενίσχυση της 

κινητικότητας των Νέων µέσα από την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων µε πρακτική 

εφαρµογή. Μόνο για την επταετία 2007 – 2013 παραπάνω από 885 εκατοµµύρια ευρώ 

αποτελούν το συνολικό προϋπολογισµό του προγράµµατος Youth in Action (Νεολαία εν 

δράσει),1 το οποίο καλύπτει µια τεράστια ποικιλία δραστηριοτήτων για Νέους µέσω της 

συµµετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράµµατα που προάγουν τον εθελοντισµό, προωθούν 

την έννοια της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη και υποστηρίζουν την ευαισθητοποίηση σε 

διάφορα ζητήµατα, όπως το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώµατα κ.α. Σηµαντικό στοιχείο 

των δράσεων του προγράµµατος Youth in Action είναι ο έντονα εκπαιδευτικός χαρακτήρας, 

που επιτυγχάνεται µέσα από την υλοποίηση σεµιναρίων και βιωµατικών εργαστηρίων.  

Το πρόγραµµα Youth in Action θεσπίστηκε το 2006, ως η συνέχεια του προγράµµατος 

Youth (Νεολαία) και υλοποιείται σε κάθε χώρα δια µέσου των αντίστοιχων Εθνικών 

Υπηρεσιών, οι οποίες έχουν την ευθύνη να προωθούν τις νεανικές πρωτοβουλίες, δίνοντας 

έµφαση σε καινοτόµες ιδέες και σχέδια των Νέων.2 Ο κύριος σκοπός του προγράµµατος είναι 

η ενίσχυση Μη Κυβερνητικών Οργανισµών (ΜΚΟ) και άτυπων οµάδων, οι δράσεις των 

οποίων έχουν τελικούς αποδέκτες και ωφελούµενους τους Νέους αναφορικά µε τα παρακάτω 

ζητήµατα: 

• 'εκπροσώπηση των διαφόρων απόψεων και των συµφερόντων των νέων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, 

• ανταλλαγές νέων και υπηρεσίες εθελοντικής εργασίας, 

• άτυπη και ανεπίσηµη µάθηση και προγράµµατα δραστηριοτήτων νεολαίας, 

• προώθηση της διαπολιτισµικής µάθησης και κατανόησης, 

• συζητήσεις σχετικά µε ευρωπαϊκά θέµατα, τις πολιτικές της ΕΕ ή τις πολιτικές 

νεολαίας, διάδοση πληροφοριών σχετικά µε την κοινοτική δράση, 

• δράσεις υπέρ της συµµετοχής και της πρωτοβουλίας των νέων’.3  

                                                           
1 European Commission (2010a) Youth in Action Programme. Available online at http://ec.europa. 
eu/youth/youth-in-action-programme/doc74_en.htm on 24/12/ 2010.  
2 Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς (2010) Νέα Γενιά σε ∆ράση. ∆ιαθέσιµο online στο http:// www. 
neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=45 στις 25/12/2010. 
3 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006β) Θέσπιση του προγράµµατος «Νεολαία 
εν δράσει» για την περίοδο 2007-2013, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόφαση 1719/2006/ΕΚ 
της 15ης Νοεµβρίου 2006, σ. 30-44. ∆ιαθέσιµο online στο http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006: 327:0030:0044:EL:PDF στις 24/12/2010. 
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Όπως είναι εµφανές από τους παραπάνω στόχους, η ΕΕ δίνει µεγάλη έµφαση στην 

κινητικότητα και την πολιτισµική δικτύωση των Νέων της Ευρώπης, αναγνωρίζοντας τη 

µάθηση, µη τυπική ή/και άτυπη, ως ένα εξαιρετικό εργαλείο επικοινωνίας, αλληλογνωριµίας, 

ανταλλαγής εµπειριών και κουλτούρας και πάνω απ’ όλα συµµετοχικής διαδικασίας µεταξύ 

της ευρωπαίας Νεολαίας. Μάλιστα, για να βελτιώσει την ποιότητα των προγραµµάτων Youth 

in Action, αλλά και για να ενισχύσει ακόµα περισσότερο τη διαδικασία της µάθησης που 

συντελείται µέσα σ’ αυτά, η ΕΕ θέσπισε το 2007 το Youthpass, ένα πιστοποιητικό που στην 

ουσία αναγνωρίζει τη µη-τυπική µάθηση στον Τοµέα της Νεολαίας και το οποίο καλύπτει τις 

δράσεις του προγράµµατος Youth in Action για την περίοδο 2007 – 2013.4 

Το Youth in Action είναι ένα πρόγραµµα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτήν την 

περίοδο και είναι φυσιολογικό να µην έχει αξιολογηθεί πλήρως από µια εµπεριστατωµένη και 

ολοκληρωµένη ερευνητική διαδικασία. Ωστόσο, το Youth in Action λειτουργεί ουσιαστικά 

ως ‘οµπρέλα’ ενός σηµαντικού αριθµού επιµέρους προγραµµάτων, τα οποία σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται από διάφορους ΜΚΟ σε όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς και σε αρκετές υπό 

ένταξη χώρες, όπως η Τουρκία κ.α. Όπως είναι αντιληπτό, εποµένως, η συζήτηση για την 

αξιολόγηση έστω και µέρους µονάχα του Youth in Action αποτελεί από µόνη της ένα 

εξαιρετικά δύσκολο και πολύπονο εγχείρηµα, το οποίο απαιτεί σηµαντικούς πόρους σε 

ανθρώπινο δυναµικό και κόστος και για ένα αρκετά µεγάλο χρονικό ορίζοντα. 

Ωστόσο, από την έναρξη, ήδη, του προγράµµατος, τον Ιανουάριο του 2007 µέχρι και 

σήµερα έχουν υλοποιηθεί και έχουν ολοκληρωθεί αρκετές δράσεις, που παρουσιάζουν 

µεγάλο ενδιαφέρον, καθώς αποτελούν συµπράξεις ΜΚΟ από διάφορες χώρες, προσφέροντας 

έτσι τη δυνατότητα για την αξιοποίηση στοιχείων πέρα από το επίπεδο µιας χώρας. Η 

παρούσα εργασία αφιερώνει το µεγαλύτερο µέρος της έρευνας στη µελέτη ενός σηµαντικού 

δικτύου ΜΚΟ, που δραστηριοποιείται σε 17 χώρες εντός και εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου 

και ειδικότερα σε ένα συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το οποίο έλαβε χώρα σε τρία 

εξελικτικά στάδια σε τρεις διαφορετικές χώρες. Το ‘youthNET 4 News’, για το οποίο θα γίνει 

εκτενής λόγος στη µεθεπόµενη ενότητα, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον στη µελέτη 

αυτή, γιατί συγκεντρώνει πολλά από τα χαρακτηριστικά στοιχεία των περισσότερων 

προγραµµάτων για Νέους που υλοποιούνται κάτω από την αιγίδα της ΕΕ και του 

προγράµµατος Youth in Action. Επιπλέον, στα συγκριτικά του πλεονεκτήµατα 

προσµετρούνται τόσο η χρονική διάρκεια, στην οποία εκτείνεται -τρία σεµιναριακά 

                                                           
4 Commission of the European Communities (2005), Communication from the Commission to the Council on 
European policies concerning youth: addressing the concerns of young people in Europe – implementing the 
European Youth Pact and promoting active citizenship, COM(2005) 206 final, Brussels. Available online at 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005: 0206:FIN: EN:PDF on 25/12/2010. 
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προγράµµατα κατά τη διάρκεια ενός χρόνου- σε αντίθεση µε τα περισσότερα αντίστοιχα 

προγράµµατα που έχουν διάρκεια συνήθως 5-8 µέρες, όσο και η δυνατότητα άντλησης 

δεδοµένων διακρατικού και διαπολιτισµικού χαρακτήρα. 

Ο σκοπός της συγκεκριµένης µελέτης επικεντρώνεται σε δύο βασικά ζητήµατα, που 

αποτελούν ταυτόχρονα και τα βασικά ερευνητικά ερωτήµατα σε αυτή την προσπάθεια. Το 

πρώτο από αυτά συνδέεται µε την επιβεβαίωση δραστηριοτήτων µη τυπικής και άτυπης 

µάθησης από ΜΚΟ στον Τοµέα της Νεολαίας και µάλιστα στο επίπεδο που αυτές οι δράσεις 

επηρεάζουν και ενδεχόµενα αναπροσαρµόζουν τις πεποιθήσεις των συµµετεχόντων σχετικά 

µε το θέµα της εκπαίδευσης, βελτιώνοντας, παράλληλα, τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις 

δεξιότητές τους. Το δεύτερο ζήτηµα, αρκετά πιο σύνθετο, σχετίζεται µε την αναζήτηση 

εκείνων των ενδείξεων που θα καθιστούσαν δυνατή την εξέλιξη ενός ΜΚΟ σε ΜΚΟ 

Μάθησης, κατά το πρότυπο των Οργανισµών Μάθησης που έχουν αναδειχτεί, κυρίως στον 

ιδιωτικό και επιχειρηµατικό τοµέα. 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση δείχνει ότι ειδικά για το πρώτο ζήτηµα, τη σύνδεση, 

δηλαδή, της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης µε ΜΚΟ, έχουν καταγραφεί αρκετές 

αναφορές. Οι αναφορές αυτές έχουν είτε τη µορφή επίσηµης έκθεσης πεπραγµένων, όταν 

παρουσιάζονται από θεσµικούς φορείς (ΕΕ, Συµβούλιο της Ευρώπης κ.α.), είτε τη µορφή 

παρουσίασης της δραστηριότητας µιας µελέτης περίπτωσης, ενός ΜΚΟ σε µια περιοχή ή µια 

χώρα. Συνήθως, όµως, στις περισσότερες των περιπτώσεων η ερευνητική προσπάθεια 

περιορίζεται στην απλή καταγραφή και παρουσίαση των δράσεων µέσα από µια 

ποσοτικοποιηµένη λογική και δεν εξετάζει σε βάθος περισσότερο ποιοτικά χαρακτηριστικά, 

όπως η απόκριση των εκπαιδευοµένων στα ερεθίσµατα ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος, το 

ενδεχόµενο αλλαγής των αντιλήψεών τους και τέλος τα ίδια τα µαθησιακά αποτελέσµατα του 

προγράµµατος. 

Από την άλλη πλευρά, χωρίς αµφιβολία, προγενέστερες ερευνητικές προσπάθειες έχουν 

παρουσιάσει εξαιρετικά σηµαντικά ευρήµατα για τους Οργανισµούς Μάθησης, 

εγκαινιάζοντας, µάλιστα, ειδικά κεφάλαια µελέτης στη σχετική βιβλιογραφία. Παροµοίως, 

σηµαντικό ενδιαφέρον έχει καταγραφεί και στις µελέτες για ΜΚΟ Μάθησης, µε τη 

διαπίστωση, ωστόσο, ότι όλες σχεδόν οι έρευνες έχουν παραβλέψει ή περιορίσει τη δυναµική 

του στοιχείου της εθελοντικής συµµετοχής των µελών ενός ΜΚΟ. Στην παρούσα εργασία, ο 

σκοπός θα είναι αυτός ακριβώς: εφόσον επιβεβαιωθεί η δυνατότητα αλλαγής των 

πεποιθήσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευοµένων -µελών και κυρίως εθελοντών 

διαφόρων ΜΚΟ- σχετικά µε το προς εξέταση θέµα, θα γίνει µια προσπάθεια να ερευνηθεί 
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κατά πόσο αυτή η αλλαγή µπορεί να επηρεάσει τη συλλογική στρατηγική, να επηρεάσει, 

δηλαδή, την πολιτική και την εξέλιξη των ίδιων των ΜΚΟ. 

Εκτός από την έρευνα στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, σηµαντικό εργαλείο αυτής της 

ερευνητικής διαδικασίας θα αποτελέσουν και τα συµπεράσµατα από µια πρόσφατη 

Ανακοίνωση της ΕΕ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών µε τίτλο Youth on the Move5. Με 

βάση αυτή την Ανακοίνωση θα γίνει µια πρώτη προσπάθεια για να παρουσιαστεί µια κριτική 

προσέγγιση για το ρόλο της εκπαίδευσης και κυρίως την απουσία της αξιοποίησης των 

αποτελεσµάτων των δράσεων της µη τυπικής και άτυπης µάθησης σε ΜΚΟ και ιδιαίτερα σε 

ΜΚΟ που ασχολούνται µε ή απευθύνονται σε Νέους. Η συζήτηση αυτή πάνω στα πορίσµατα 

της Ανακοίνωσης της ΕΕ θα βοηθήσει, ώστε να προχωρήσουµε ευκολότερα στην αναζήτηση 

και αξιολόγηση τέτοιων ακριβώς δράσεων, όπως των δράσεων του εκπαιδευτικού 

προγράµµατος ‘youthNET 4 News’. 

Η δοµή της εργασίας περιλαµβάνει τέσσερεις βασικές -εκτός από την εισαγωγική- 

ενότητες. Η πρώτη από αυτές περιλαµβάνει την απαραίτητη βιβλιογραφική επισκόπηση µε 

αναφορές σε µερικές από τις σηµαντικότερες έρευνες και εργασίες σχετικά µε το ζήτηµα της 

µη τυπικής και της άτυπης µάθησης σε συνάρτηση µε ΜΚΟ. Η ενότητα αυτή ασχολείται, 

επίσης, µε την οριοθέτηση σηµαντικών εννοιών, όπως δια βίου, µη-τυπική και άτυπη µάθηση, 

οργανισµοί µάθησης, που απαντώνται συχνά σε αυτή τη µελέτη. Στην επόµενη ενότητα 

γίνεται µια προσπάθεια να παρουσιαστεί η βασική µεθοδολογική προσέγγιση που 

ακολουθήθηκε πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων 

της έρευνας. Στην ενότητα αυτή θα καταδειχτούν επίσης και οι περιορισµοί προηγούµενων 

εργασιών σχετικών µε το θέµα, αλλά και οι προβληµατισµοί της παρούσας εργασίας. Στη 

συνέχεια, στην τέταρτη ενότητα, αφού αξιοποιηθούν τα ευρήµατα της ερευνητικής 

διαδικασίας, θα παρουσιαστούν τα βασικά αποτελέσµατα της µελέτης, ενώ στην τελευταία 

ενότητα θα επιχειρηθεί µια απόπειρα κριτικής συζήτησης των συµπερασµάτων της έρευνας 

µε σκοπό την ανάδειξη τόσο των προβληµατικών σηµείων, όσο και των προοπτικών για το 

θέµα. 

 

                                                           
5 European Commission (2010b) Youth on the Move, Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 
COM(2010) 477 final, Brussels. Available online at http://ec.europa.eu/education/ yom/com_en.pdf on 
25/12/2010. 
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2. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

Με βάση τα όσα έχουν, ήδη, συζητηθεί παραπάνω, το ενδιαφέρον της αναζήτησης µελετών 

και κειµένων από την επιστηµονική βιβλιογραφία εστιάζεται σε τέσσερα βασικά επίπεδα. Στο 

πρώτο από αυτά θα γίνει µια προσπάθεια για να οριοθετηθούν εννοιολογικά οι βασικές 

θεµατικές συνιστώσες αυτής της εργασίας: η µη τυπική και η άτυπη µάθηση, οι οποίες θα 

αναλυθούν µε βάση το ευρύτερο πεδίο της ∆ια Βίου Μάθησης, αξιοποιώντας ορισµούς και 

αναφορές από επίσηµους φορείς στην Ελλάδα και διεθνώς. Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα 

χρησιµοποιηθούν πληροφορίες για την έννοια, τη λειτουργία και τις δράσεις των Οργανισµών 

Μάθησης, αξιοποιώντας πολύτιµες ιδέες από µερικούς από τους µεγαλύτερους ερευνητές 

παγκοσµίως. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται ιδιαιτέρως χρήσιµες, καθώς µπορούν να 

αξιοποιηθούν για τη σύνδεση της µάθησης, µη τυπικής και άτυπης, µε τους ΜΚΟ στο τρίτο 

κεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης. Στο κεφάλαιο αυτό, ακριβώς, θα αναζητηθούν 

παραδείγµατα από αντίστοιχες δράσεις στο ελληνικό και στο διεθνές περιβάλλον και θα 

αποτελέσουν το έναυσµα για τη διερεύνηση στο τελευταίο σηµείο της βιβλιογραφικής 

αναφοράς, πλέον, της δυνατότητας εξέλιξης των ΜΚΟ σε ΜΚΟ Μάθησης µέσα από τον 

εντοπισµό ανάλογων παραδειγµάτων.  

Για την επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε τα ζητήµατα που ενδιαφέρουν την 

παρούσα εργασία αξιοποιήθηκαν διάφορες πηγές. Πρώτα απ’ όλα, αξιοποιήθηκε η 

δυνατότητα πρόσβασης του υπογράφοντος µε την ιδιότητά του, ως φοιτητή, στον κόµβο της 

ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) απ’ όπου και 

αντλήθηκαν αρκετές αξιόλογες µελέτες και άρθρα σχετικά µε τα προς µελέτη θέµατα. Στη 

συνέχεια, αξιοποιήθηκαν και οι δυνατότητες σύγχρονης αναζήτησης από το διαδίκτυο, µέσα 

από το οποίο έγινε µια όσο το δυνατόν πιο προσεκτική επιλογή για έγκυρα επιστηµονικά 

άρθρα και µελέτες, ιδιαίτερα για το ζήτηµα της µάθησης σε ΜΚΟ. Από το διαδίκτυο, επίσης, 

υπήρξε πρόσβαση σε ένα πολύ αξιόλογο κόµβο πληροφοριών, κυρίως από επίσηµους φορείς, 

όπως η ΕΕ, το Συµβούλιο της Ευρώπης, το CEDEFOP κ.α., ειδικά για ζητήµατα µη τυπικής 

και άτυπης µάθησης, πολιτικών για τη ∆ια Βίου Μάθηση και πολιτικών για τη Νεολαία. 

Τέλος, για τις ανάγκες της εργασίας χρησιµοποιήθηκαν και επιλεγµένα επιστηµονικά άρθρα 

σε περιοδικά ή κεφάλαια σε τόµους βιβλίων, τα οποία θεωρήθηκαν ότι µπορούν να 

συµβάλουν στην ευρύτερη ή στην ειδικότερη κατανόηση σηµαντικών εννοιών που 

πραγµατεύονται. 
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2.1. Μάθηση στη θεωρία 

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ένα διαρκώς αυξανόµενο ενδιαφέρον για το ρόλο και τη 

σηµασία της δια βίου µάθησης τόσο στην Ευρώπη και τον κόσµο, όσο και στην Ελλάδα. 

Σηµαντικό, µάλιστα, επιµέρους στοιχείο της δια βίου µάθησης και της ευρύτερης 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας φαίνεται ότι αποτελούν οι δράσεις που απευθύνονται σε 

ενηλίκους. Οι λόγοι για τους οποίους η επιστήµη της Εκπαίδευση Ενηλίκων φαίνεται να 

αναδεικνύεται διαρκώς συνδέονται αφενός µε τη συνεχώς εξελισσόµενη επιθυµία των 

πολιτών για συµµετοχή σε δράσεις δια βίου µάθησης, αλλά και αφετέρου µε τη βούληση 

φορέων και οργανισµών, δηµοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα, να καλύπτουν µε 

επιµορφωτικές δραστηριότητες τις µαθησιακές ανάγκες των πολιτών. Στον σχεδιασµό, την 

οργάνωση, την εφαρµογή, αλλά και την αξιολόγηση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων, όπως θα 

δούµε παρακάτω, µπορεί να συµµετέχουν και µάλιστα µε επιτυχία και οι ΜΚΟ. 

Ήδη σηµειώθηκε παραπάνω ότι οι όροι ‘µη τυπική’ και ‘άτυπη µάθηση’ εντάσσονται 

στο γενικότερο πλαίσιο της έννοιας της δια βίου µάθησης. Τι σηµαίνει, εποµένως, ο όρος ‘δια 

βίου µάθηση’ και τι µπορεί να συµπεριλαµβάνει; Σχετικά πρόσφατα, µόλις το 2006, από 

κοινού το Συµβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε επίσηµη απόφασή τους 

ανακοίνωσαν ότι η δια βίου µάθηση είναι µια ευρεία έννοια που µπορεί να συµπεριλαµβάνει: 

 

‘κάθε είδους γενική εκπαίδευση, επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, 

ανεπίσηµη εκπαίδευση και άτυπη µάθηση καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου που έχει 

ως αποτέλεσµα τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων 

µε µια προοπτική προσωπική, του πολίτη, κοινωνική ή/και εργασιακή’.6  

 

Στο ίδιο πνεύµα κινείται και ο ορισµός που δόθηκε και στην Ελλάδα από το αρµόδιο 

Υπουργείο, το οποίο µάλιστα µετονοµάστηκε από Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων 

σε Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων7 για να σηµατοδοτήσει 

ακριβώς αυτό το έντονο ενδιαφέρον της Ελληνικής Πολιτείας για τη σηµασία και την αξία 

της δια βίου µάθησης στη χώρα µας. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον πρόσφατο Νόµο (3879/2010) 

που ψηφίστηκε στην Ελλάδα για την ανάπτυξη της δια βίου µάθησης, η τελευταία 

περιλαµβάνει όλες τις: 

                                                           
6 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006α) Θέσπιση προγράµµατος δράσης στον 
τοµέα της δια βίου µάθησης, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ της 
15ης Νοεµβρίου 2006, σ. 50. ∆ιαθέσιµο online στο http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006: 327:0045:0068:EL:PDF στις 11/11/2010. 
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‘µορφές µαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου που 

αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, 

οι οποίες συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης προσωπικότητας, 

στην επαγγελµατική ένταξη και εξέλιξη του ατόµου, στην κοινωνική συνοχή, στην 

ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συµµετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, 

οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη’.8 

 

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι οι δράσεις δια βίου µάθησης µπορεί να περιλαµβάνουν τη 

διάρκειας ολόκληρης της ζωής του ατόµου από την προσχολική ηλικία έως και µετά τη 

συνταξιοδότηση. Η παρούσα έρευνα, ωστόσο, ενδιαφέρεται για δράσεις ΜΚΟ που 

απευθύνονται σε Νέους, επικεντρώνοντας κυρίως το ενδιαφέρον σε εκείνες τις 

δραστηριότητες που επιδιώκουν τη συµµετοχή ατόµων άνω των 18 ετών. Εποµένως, µιλάµε 

για δράσεις που απευθύνονται σε ενηλίκους, δράσεις Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που µπορεί να 

περιλαµβάνουν σύµφωνα µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης: 

 

‘οποιαδήποτε µαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραµµα σκόπιµα σχεδιασµένο από 

κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης 

ή ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής 

ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η 

κύρια δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η «σφαίρα» της, 

εποµένως, καλύπτει µη επαγγελµατικές, επαγγελµατικές, γενικές, τυπικές και µη 

τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό κοινωνικό 

σκοπό.9 

 

Το ενδιαφέρον στοιχείο, εποµένως, σύµφωνα µε τα παραπάνω, είναι ότι οι 

εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονται σε ενηλίκους µπορεί να έχουν τυπικές και µη 

τυπικές προεκτάσεις. Ο όρος τυπική παραπέµπει στην εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στο 

πλαίσιο ενός τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος και συνδέεται άµεσα µε τη χορήγηση 

αναγνωρισµένων πιστοποιητικών της γνώσης. Στην Ελλάδα διακρίνονται δύο προεκτάσεις 

της τυπικής εκπαίδευσης: στην τυπική εκπαίδευση που απευθύνεται σε ενηλίκους και 

                                                                                                                                                                                     
7 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (2009), Αλλαγή τίτλου Υπουργείων, τεύχ. Β’, Αρ. 
Απόφασης 2876, 7 Οκτωβρίου 2009, Εθνικό Τυπογραφείο: Αθήνα, σ. 27.887. 
8 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (2010), Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοιπές 
διατάξεις, τεύχ. Α’, Αρ. Φύλλου 163, Νόµος 3879, Εθνικό Τυπογραφείο: Αθήνα, σ. 3.401. 
9 ΟΟΣΑ, 1977 στο A. Rogers (2002) Εκπαίδευση Ενηλίκων (2η εκδ.), Αθήνα: Μεταίχµιο, σ. 56. 
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παρέχεται από τα Τριτοβάθµια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας (ΑΕΙ, ΤΕΙ) και τα 

αναγνωρισµένα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών και στη γενική τυπική Εκπαίδευση Ενηλίκων, 

στην οποία συγκαταλέγονται οι σπουδές στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο και στα 

Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας.10 

Από την άλλη πλευρά, η µη τυπική εκπαίδευση αποτελεί την εκπαίδευση που παρέχεται 

από οργανισµούς, οι οποίοι δεν εντάσσονται στο επίσηµο (τυπικό) εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Τέτοιοι οργανισµοί µπορεί να είναι δηµόσιοι ή/και ιδιωτικοί, όπως Σχολές Γονέων, Κέντρα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Κέντρα ή Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης κ.α. Στην 

Ευρώπη, η µη τυπική εκπαίδευση σχετίζεται περισσότερο µε µια δεδοµένη βούληση του 

συµµετέχοντα για επιµόρφωση και συνήθως δεν οδηγεί σε πιστοποίηση.11 Αντιθέτως, η µη 

τυπική εκπαίδευση στην Ελλάδα µπορεί να οδηγήσει και συχνά οδηγεί ‘στην απόκτηση 

πιστοποιητικών αναγνωρισµένων σε εθνικό επίπεδο’ και περιλαµβάνει ‘την αρχική 

επαγγελµατική κατάρτιση, τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση κα τη γενική 

εκπαίδευση ενηλίκων’.12 

Τέλος, η άτυπη µάθηση αποτελεί µια αρκετά διαδεδοµένη µορφή εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας, που απαντάται και στην Ελλάδα, και περιλαµβάνει τις ‘µαθησιακές 

δραστηριότητες εκτός οργανωµένου εκπαιδευτικού πλαισίου, σε όλη τη διάρκεια του 

ανθρώπου, στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου η επαγγελµατικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων …’13 Η άτυπη µάθηση, έχει, εποµένως να κάνει περισσότερο 

µε µια µη στοχευόµενη, συχνά περιστασιακή διαδικασία µάθησης, η οποία συντελείται µέσα 

από την καθηµερινή εµπειρία και ενασχόληση ή την αλληλεπίδραση µε άλλους.14 Φορείς 

άτυπης µάθησης µπορεί να είναι µουσεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστικοί σύλλογοι ή ενώσεις, 

ΜΚΟ κ.α. 

Μάλιστα, ο ρόλος τέτοιων είδους φορέων αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο από 

θεσµικούς φορείς, οι οποίοι κάνουν συνεχώς αναφορές στα επίσηµα κείµενά τους για την 

αναγκαιότητα συµµετοχής φορέων και συµπράξεων για τη χάραξη και την εφαρµογή της 

πολιτικής για την εκπαίδευση των ενηλίκων. Ήδη από το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 

ανακοίνωσή της κάνει λόγο για τη δυνατότητα καλύτερου συντονισµού µέσω της βελτίωσης 

                                                           
10 Α. Κόκκος (2004), ‘Οι κοινωνικές διαθέσεις απέναντι στην τυπική εκπαίδευση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων: 
η περίπτωση της Ελλάδας’, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Μεταίχµιο: 
Αθήνα, σ. 73-86, διαθέσιµο online στο www.adulteduc.gr στις 15/09/2010. 
11 European Commission (2010c), Education & Training. Available online at http://ec.europa.eu/ 
education/lifelong-learning-policy/doc52_en.htm on 10/09/ 2010. 
12 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (2010), ό.π., σ. 3.401-3.402. 
13 Ό.π. 
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της συνοχής και της αποφυγής αλληλοεπικαλύψεων, εφόσον επιτευχθούν συµπράξεις 

δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, κοινωνικών εταίρων, τοπικών αρχών και ΜΚΟ.15  

Στο ίδιο πλαίσιο, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορα κείµενά του 

αναγνωρίζει την αναγκαιότητα συµπράξεων µε τον επιχειρηµατικό κόσµο, αλλά και τη 

συµµετοχή εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών για την προαγωγή ευρύτερων 

µαθησιακών κοινοτήτων.16 Αυτή ακριβώς η δυνατότητα συµπράξεων µεταξύ διαφορετικών 

φορέων, αλλά και της τοπικής κοινωνίας οδηγεί ολοένα και πιο κοντά στη διαµόρφωση του 

µοντέλου των ‘κοινοτήτων µάθησης’. Το σηµαντικό στοιχείο στις κοινότητες αυτές είναι ότι 

οι συµµετέχοντες προσέρχονται µε σηµαντικά διαφοροποιηµένες προσδοκίες, καθώς συχνά 

έχουν διαφορετικά πολιτισµικά και κοινωνικά υπόβαθρα. Ως αποτέλεσµα, οι ίδιοι ουσιαστικά 

µαθαίνουν δια µέσου της διαδικασίας συµµετοχής τους στη διαµόρφωση και την εφαρµογή 

των εκπαιδευτικών προγραµµάτων.17 

Το εξελισσόµενο αυτό ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες µη τυπικής και άτυπης 

µάθησης σε συνδυασµό µε την εµπλοκή µεγάλου µέρους της κοινωνίας µέσω των διάφορων 

φορέων γρήγορα ενδυνάµωσε τη συζήτηση για την αναγνώριση και πιστοποίηση αυτών των 

δράσεων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται σε διάφορα κείµενα, όπως η πρόσφατη έκθεση του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (CEDEFOP), 

στην οποία υποστηρίζεται ότι από το 2007 και µετά αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο η 

ανάγκη για την πιστοποίηση της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης εντός της Ευρώπης, 

καθώς η πιστοποίηση αυτή µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό µέρος των πολιτικών για την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση και κυρίως την απασχόληση.18 

                                                                                                                                                                                     
14 Α. Κόκκος (2006) Σχέσεις ανάµεσα στη ∆ια Βίου Μάθηση, την Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την Εκπαίδευση 
Ενηλίκων. Εισήγηση στο 3ο ∆ιεθνές Συνέδριο για την Ανοιχτή και την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πάτρα. 
∆ιαθέσιµο online στο www.adulteduc.gr στις 15/09/2010. 
15 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2006) Εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για µάθηση, COM 
(2006) 614, σ. 5. ∆ιαθέσιµο online στο http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2006: 
0614:FIN:EL:PDF στις 24/10/ 2010. 
16 -Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009) Συµπεράσµατα του συµβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά µε 
ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 
2020»), Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθ. C 119/02, σ. 4. ∆ιαθέσιµο online στο http://eur-
lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009: 119:0002:0010:EL:PDF στις 11/11/2010. 
-Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2008) Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των 
κυβερνήσεων των κρατών µελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου, της 22ης Μαΐου 2008, σχετικά µε την 
προώθηση της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας µέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθ. C 141/10, σ. 18. ∆ιαθέσιµο online στο http://eur-lex. 
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ: C:2008:141:0017:01:EL:HTML στις 10/12/ 2010. 
17 Κ. ∆ηµουλάς, Σ. Ροµπόλης (2010) ‘Η επαγγελµατική κατάρτιση στην Ελλάδα, οι κοινωνικές εταιρικές 
σχέσεις και ο ρόλος των κοινωνικών συνοµιλητών’ στο Ν. Παπαδάκης, Μ. Σπυριδάκης (Επιµ) Αγορά εργασίας, 
κατάρτιση, δια βίου µάθηση και απασχόληση: ∆οµές, Θεσµοί και Πολιτικές, Αθήνα: Σιδέρης, σ. 73. 
18 CEDEFOP (2009) European guidelines for validating non-formal and informal learning, Luxemburg: Office 
for Official Publications of the European Communities, p.16. Available online at 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4054_ en.pdf on 17/12/2010. 
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2.2. Οργανωσιακή Μάθηση και Οργανισµοί Μάθησης  

Μέχρι αυτό το σηµείο έχουν, ήδη, συζητηθεί οι διαφορετικοί τύποι της µάθησης, όπως 

απαντώνται στο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, ενώ παράλληλα έχει γίνει και µια πρώτη 

αναφορά για τη σχέση και τη δυνατότητα των ΜΚΟ να δηµιουργούν συνθήκες για δράσεις 

µάθησης µε πρακτική εφαρµογή. Αυτές ακριβώς οι συνθήκες και οι δυνατότητες των ΜΚΟ 

θα αναπτυχθούν αµέσως µετά. Στο σηµείο αυτό θα γίνει µια υποχρεωτική στάση στο πεδίο 

της µάθησης στους Οργανισµούς για τρεις πολύ σηµαντικούς λόγους: ο πρώτος είναι ότι οι 

ΜΚΟ είναι πρώτα απ’ όλα Οργανισµοί. Έχουν, δηλαδή, συνήθως, χωρίς να είναι, ωστόσο, 

πάντα απαραίτητη, νοµική υπόσταση, όπως και οι σύγχρονες εταιρείες και διέπονται από 

συγκεκριµένους κανονισµούς. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει µε την αίσθηση της 

συλλογικότητας, της οµάδας, δηλαδή, που έχει στόχους που υπερβαίνουν το ατοµικό 

συµφέρον. Ο τρίτος και σοβαρότερος, ίσως, λόγος είναι καθαρά πρακτικός: η µάθηση εντός 

των οργανισµών και των επιχειρήσεων αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο που άπτεται των 

πεδίων διαφόρων επιστηµών, οικονοµικών και ανθρωπιστικών, όπως του management, της 

διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, της οργανωσιακής ψυχολογίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων 

κ.α. Εποµένως, µια έστω και συνοπτική αναφορά σε µερικά βασικά σηµεία της θεωρίας της 

µάθησης στους Οργανισµούς µπορεί να τροφοδοτήσει µε χρήσιµα στοιχεία την έρευνα για τη 

µάθηση σε ΜΚΟ. 

Για αρκετές δεκαετίες επικρατούσε η ιδέα της ατοµικής µάθησης, ως η κατεξοχήν 

µαθησιακή διαδικασία µέσα από την οποία οι ενήλικες αποκτούσαν γνώσεις και ανέπτυσσαν 

δεξιότητες. Τα τελευταία χρόνια, εξελίσσεται παράλληλα και η έννοια της συλλογικής 

µάθησης, όπως αυτή αναπτύσσεται µέσα σε οµάδες και οργανισµούς. Η ιδέα αυτή 

ουσιαστικά υποστηρίζει ότι ‘οι οµάδες µπορούν να µαθαίνουν ως διακριτές οντότητες µε 

τρόπο που υπερβαίνει την ατοµική µάθηση µέσα στην οµάδα’.19 Μάλιστα, τόσο ο Chris 

Argyris, όσο και ο Donald Schoon, δύο από τους πρώτους µελετητές που ασχολήθηκαν 

επιστηµονικά µε το θέµα, υποστήριξαν ότι η µάθηση στους οργανισµούς περιλαµβάνει µια 

διαδικασία εντοπισµού και διόρθωσης ενός λάθους, µιας αρνητικής κατάστασης. Έτσι, 

ονόµασαν ‘single loop learning’ τη διαδικασία διάγνωσης και διόρθωσης του λάθους, η οποία 

επιτρέπει στα µέλη του οργανισµού να συνεχίσουν την παρούσα πολιτική του και να 

πετύχουν τους παρόντες στόχους, ενώ ‘double loop learning’ τη διαδικασία διάγνωσης και 

διόρθωσης του λάθους µε τέτοιο τρόπο, ώστε να περιλαµβάνει την τροποποίηση ή/και την 

                                                           
19 L. Yorks, V. Marsick (2007) ‘Μάθηση σε οργανισµούς και µετασχηµατισµός’ στο J. Mezirow, Η 
Μετασχηµατίζουσα Μάθηση, µτφ. Γ. Κουλαουζίδη, Αθήνα: Μεταίχµιο, σ. 281. 
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υιοθέτηση νέων νόµων και αξιών, της πολιτικής και των σκοπών που διέπουν τον 

οργανισµό.20 

Η ιδέα της οµαδικής µάθησης σταδιακά απέκτησε µεγάλο ενδιαφέρον από ερευνητές 

και µελετητές ακόµα και διαφορετικών επιστηµονικών πεδίων, όπως της ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων ή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και οδήγησε σε δυο προσεγγίσεις αναφορικά µε 

το θέµα. Μάλιστα, σε ένα από τα σηµαντικότερα συγγράµµατά του ο Chris Argyris 

διατύπωσε την άποψη ότι η µια προσέγγιση, αυτή της Οργανωσιακής Μάθησης 

(Organisational Learning) µελετάται κυρίως από τους ακαδηµαϊκούς, ενώ η δεύτερη, αυτή 

των Οργανισµών Μάθησης (Learning Organisations) υποστηρίζεται κυρίως από συµβούλους 

και πρακτικούς εµπειρογνώµονες.21 Ιδιαίτερα, µάλιστα, αναφορικά µε τους Οργανισµούς 

Μάθησης, ένας από τους γνωστότερους ορισµούς είναι αυτός που δόθηκε από τον Peter 

Senge στο κλασικό του βιβλίο The Fifth Discipline. Σύµφωνα µε αυτόν Οργανισµός 

Μάθησης είναι ο οργανισµός ‘στον οποίο οι άνθρωποι συνεχώς επεκτείνουν την ικανότητά 

τους να δηµιουργούν τα αποτελέσµατα που πραγµατικά επιθυµούν, στον οποίο [οργανισµό] 

νέα και ευρεία πρότυπα σκέψης γαλουχούνται, στον οποίο η συλλογική φιλοδοξία αφήνεται 

ελεύθερη, και στον οποίο οι άνθρωποι συνεχώς µαθαίνουν [πώς] να µαθαίνουν µαζί’.22  

Ουσιαστικά, εποµένως, η Οργανωσιακή Μάθηση παραπέµπει σε µια ατοµική και 

συλλογική διαδικασία εντός ενός επιχειρησιακού περιβάλλοντος που µπορεί να συνεισφέρει 

στην αλλαγή της οργανωσιακής συµπεριφοράς, ενώ ο Οργανισµός Μάθησης προσεγγίζει 

εκείνον τον οργανισµό, ο οποίος δηµιουργεί και αναπτύσσει τις δικές του πρακτικές µε τρόπο 

συνειδητό και σε συνεχή βάση, επινοώντας και εξελίσσοντας τα µέσα για να αποσπάσει τη 

µάθηση από την εµπειρία του και την εµπειρία των άλλων. Το σηµαντικό στοιχείο σε ένα 

Οργανισµό Μάθησης είναι όχι απλά να µαθαίνει, αλλά να µαθαίνει συνειδητά και σε συνεχή 

βάση, αξιοποιώντας την εµπειρία που αποκτούν καθηµερινά τα µέλη του.23 Μερικά από τα 

πιο χαρακτηριστικά στοιχεία ενός Οργανισµού Μάθησης έχουν να κάνουν µε την αυξηµένη 

δυνατότητά του: 

• ‘να έχει µια ολιστική, συστηµική άποψη του οργανισµού και των συστηµάτων, 

διαδικασιών και σχέσεων του, 

                                                           
20 K. M. Smith (2001a) 'Chris Argyris: theories of action, double-loop learning and organizational learning', 
INFED. Available online at www.infed.org/thinkers/ argyris.htm on 02/01/2010. 
21 C. Argyris (1999) Organizational Learning, (2nd edn), Oxford: Blackwell, p. 1. 
22 P. Senge (1990: 3) στο M. K. Smith (2001b) 'Peter Senge and the learning organization', INFED. Available 
online at www.infed.org/thinkers/senge.htm on 24/10/ 2010. 
23 J. Taylor (1998) NGOs as Learning Organisations, Community Development Resource Association. 
Available online at http://www.cdra.org.za/articles/NGOs% 20as%20Learning%20 Organisations%20-
%20by%20James%20Taylor.htm on 24/10/2010. 
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• να δηµιουργεί νέες γνώσεις ως κεντρικό σηµείο µιας ανταγωνιστικής 

στρατηγικής και να προωθεί την αλλαγή, 

• να ενθαρρύνει τη συµµετοχή και τη λογοδοσία στα χαµηλότερα ιεραρχικά 

επίπεδα, 

• να έχει µια κουλτούρα ανατροφοδότησης και στοχασµού, 

• να έχει συστήµατα για τη µετάδοση της γνώσης/µάθησης και την πρακτική 

αξιοποίησή της,  

• να συνδέει την προσωπική ανάπτυξη των εργαζοµένων µε την ανάπτυξη του 

οργανισµού στην ολότητά του, 

• να παρέχει συχνές ευκαιρίες στους εργαζοµένους να µαθαίνουν µέσω 

βιωµατικής εµπειρίας, 

• να επιδιώκει τη συνεχή πρόοδο’.24 

Τα παραπάνω, µαζί µε κάποια άλλα, ενδεχοµένως, στοιχεία είναι τα πιο σηµαντικά για 

την εξέλιξη ενός Οργανισµού σε Οργανισµό Μάθησης. Βέβαια, δεν είναι πάντα εύκολο να 

εντοπιστούν όλα αυτά τα στοιχεία σε ένα οργανισµό, ενώ πολλές φορές είναι αναγκαία και η 

δυναµική της αυτοκατευθυνόµενης µάθησης, της συνειδητοποίησης, δηλαδή, εκ µέρους του 

Οργανισµού, αλλά και των ίδιων των εκπαιδευόµενων -εργαζοµένων- της σηµασίας της 

ανάπτυξης ικανοτήτων και της ανάληψης ευθύνης για την προσωπική πορεία µάθησης του 

καθένα.25 Ακόµα πιο δύσκολο φαίνεται ότι είναι να εντοπιστούν πολλά από αυτά τα βασικά 

χαρακτηριστικά Οργανισµών Μάθησης σε ΜΚΟ, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των τελευταίων. 

Αλλά αυτό είναι ένα θέµα που θα εξετάσουµε λίγο παρακάτω. Νωρίτερα, θα επικεντρωθούµε 

στην εξέταση των περιπτώσεων και των συνθηκών για την ανάπτυξη διαδικασιών µάθησης 

σε ΜΚΟ που συµµετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

2.3. Μάθηση σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισµούς 

Είναι γεγονός πώς ο όρος ΜΚΟ κάποιες φορές µπορεί να φαίνεται αποπροσανατολιστικός ή 

να παραπέµπει σε διαφορετικές ερµηνείες. Η προβληµατική αυτή ερµηνεύεται από την 

πληθώρα οργανώσεων, συλλόγων, ενώσεων, οµάδων που έχουν διαφορετικές αρχές, 

λειτουργία και σκοπούς. Έτσι, πολύ συχνά, ο ίδιος όρος -ΜΚΟ- αποδίδεται διαφορετικά, 

ακόµα και αν η απόδοση προέρχεται από διεθνείς οργανισµούς, όπως ο ΟΗΕ, η UNESCO ή η 

                                                           
24 Source: Adapted from Marquardt and Reynolds (1994) in E. Keep, H. Rainbird (2000) ‘Towards the Learning 
Organisation’ in S. Bach, K. Sisson (Eds) Personnel Management (3d edn ), Oxford: Blackwell, p. 177. 
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ΕΕ. Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης κρίνεται σκόπιµο να παραβλεφτούν αρκετά 

αξιόλογες εννοιολογικές προσεγγίσεις για τον ορισµό των ΜΚΟ και να µείνουµε σε µια 

γενική περιγραφή τους.  

Σε ένα πρώτο επίπεδο, λοιπόν, όταν µιλάµε για ΜΚΟ, αναφερόµαστε σε φορείς όπως 

εθελοντικές ενώσεις, φιλανθρωπικά σωµατεία, αναπτυξιακοί οργανισµοί µέχρι και κινήµατα 

για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ειρήνης, της ευαισθητοποίησης για το 

περιβάλλον και άλλα θέµατα. Αυτοί οι φορείς είναι κατά βάση µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

και προτάσσουν το στοιχείο του εθελοντισµού στους σκοπούς τους.26 Συνοπτικά, θα 

µπορούσε κανείς να συµπεριλάβει κανείς στους ΜΚΟ ‘οποιαδήποτε µη κρατική οµάδα µε 

εξαίρεση τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τις επαναστατικές και τροµοκρατικές οµάδες και τα 

πολιτικά κόµµατα’.27 Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το αυξανόµενο ενδιαφέρον για τους ΜΚΟ, 

διεθνώς, προέκυψε αφενός εξαιτίας του κύµατος της παγκοσµιοποίησης που λειτούργησε 

ευνοϊκά ιδιαίτερα για τους µεγάλους διεθνείς ΜΚΟ, και αφετέρου ως εξέλιξη της 

υποχώρησης των νέων κοινωνικών κινηµάτων που είχαν αναπτυχθεί µετά τη δεκαετία του 

1970 µε την παράλληλη µείωση της δυνατότητας του κράτους να είναι ο µόνος πάροχος 

κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.28 

Ένα από αυτά τα βασικά κοινωνικά αγαθά είναι και η εκπαίδευση, η οποία παρέχεται 

πλέον από αρκετούς ΜΚΟ µέσω της συµµετοχής τους στο σχεδιασµό, την οργάνωση, την 

εφαρµογή και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων που απευθύνονται σε διάφορες 

πληθυσµιακές οµάδες. Η ΕΕ δια µέσου των επίσηµων φορέων της αποδίδει ιδιαίτερη 

σηµασία στο ζήτηµα αυτό και µάλιστα δίνει µεγάλη έµφαση στη µάθηση που συντελείται µε 

τη συνέργεια ΜΚΟ που απευθύνονται σε Νέους. Μάλιστα, το 2006 το Συµβούλιο της 

Ευρώπης και οι αντιπρόσωποι των Κυβερνήσεων των κρατών µελών εξέδωσαν ένα ψήφισµα 

σχετικά µε την αναγνώριση της αξίας της ανεπίσηµης και άτυπης µάθησης στον τοµέα της 

νεολαίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε το οποίο: 

[Καλούνται τα Κράτη Μέλη και η Επιτροπή] ‘….(3) να ενθαρρύνουν δηµόσιους 

οργανισµούς και ΜΚΟ ώστε να χρησιµοποιούν και, όταν ενδείκνυται, να 

προσαρµόζουν συγκρίσιµα και διαφανή µέσα για την αναγνώριση των 

                                                                                                                                                                                     
25 Dolezak, 2004: 31 cited by Ν. Φίλλιπς (2009) ‘Η σύγχρονη επιχείρηση και η παροχή δυνατοτήτων και 
ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης στο ανθρώπινο δυναµικό της’, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Αθήνα: Μεταίχµιο, 
τευχ. 16, σ. 24. 
26 Χ. Φραγκονικολόπουλος (2007) Ο παγκόσµιος ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Αθήνα: Σιδέρης, σ. 
37. 
27 Π. Σκλιας, Ασ. Χουλιάρας (2002) ‘Η Γεωγραφία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων’ στο Π. Σκλιας, Ασ. 
Χουλιάρας (Επιµ) Η ∆ιπλωµατία της Κοινωνίας των Πολιτών, Αθήνα: Παπαζήσης, σ. 13. 
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ικανοτήτων των ατόµων που δραστηριοποιούνται στην εργασία µε νέους και στις 

οργανώσεις νέων …, 

(4) να αναγνωρίζουν και να υποστηρίζουν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων 

αρµοδιοτήτων τους, τη συγκεκριµένη συµβολή των οργανώσεων των νέων και 

άλλων µη κυβερνητικών οργανώσεων στην παροχή ανεπίσηµων και άτυπων 

µορφών µάθησης, 

(5) να προωθούν την εφαρµογή των κοινών ευρωπαϊκών αρχών για τον 

προσδιορισµό και την επικύρωση των ανεπίσηµων και άτυπων µορφών µάθησης 

στις ιδιαίτερες ανάγκες του τοµέα της νεολαίας, 

(6) να ενθαρρύνουν την περαιτέρω έρευνα των επιπτώσεων της µη επίσηµης και 

της άτυπης εκπαίδευσης που παρέχεται από τα άτοµα που εργάζονται στον τοµέα 

της νεολαίας και από τις οργανώσεις νεολαίας, ιδίως της συµβολής τους στην 

κοινωνία και την οικονοµία …, 

(7) να ενθαρρύνουν τους κοινωνικούς εταίρους ώστε να εκτιµούν την ποιότητα 

και την ποικιλία των άτυπων και ανεπίσηµων µορφών µάθησης των νέων και να 

αναγνωρίζουν την κοινωνική και οικονοµική προστιθέµενη αξία τους, 

(8) να ενθαρρύνουν καινοτόµες συµπράξεις µεταξύ παρόχων επίσηµης και 

ανεπίσηµης µάθησης, προκειµένου να αναπτυχθούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

δυνητικά ελκυστικές για διάφορες οµάδες ατόµων που βρίσκονται στη διαδικασία 

µάθησης…’29 

Την ίδια χρονιά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της προς το Συµβούλιο της 

Ευρώπης επισηµαίνει την αναγκαιότητα της ενεργούς συµµετοχής των Νέων σε 

δραστηριότητες µάθησης, αναγνωρίζοντας, µάλιστα, τη χρησιµότητα της µάθησης µέσω της 

πρακτικής εφαρµογής.30 Την επόµενη χρονιά, το 2007, το Συµβούλιο της Ευρώπης σε µια 

προσπάθεια να αξιολογήσει τους δείκτες ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραµµάτων στον 

Τοµέα Νεολαίας και Αθλητισµού κάνει ρητή αναφορά στην ανάγκη αναγνώρισης τόσο από 

                                                                                                                                                                                     
28 Μ. Σηµίτη (2002) ‘Κεντρικές και Περιφερειακές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις: η συγκρότηση ενός 
κοινωνικού δικτύου στη διεθνή κοινότητα’ στο Π. Σκλιας, Ασ. Χουλιάρας (Επιµ) Η ∆ιπλωµατία της Κοινωνίας 
των Πολιτών, Αθήνα: Παπαζήσης, σ. 76-77. 
29 Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006) Ψήφισµα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των 
Κυβερνήσεων των κρατών µελών, συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου, σχετικά µε την αναγνώριση της 
αξίας της ανεπίσηµης και άτυπης µάθησης στον τοµέα της νεολαίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθ. C 168 της 20/07/2006 σ. 0001 – 0003. ∆ιαθέσιµο online στο http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42006 X0720(01):EL:HTML στις 24/ 10/2010. 
30 Commission of the European Communities (2006) Communication from the Commission to the Council on 
European policies concerning youth participation and information, COM(2006) 417 final, Brussels, p. 7. 
Available online at http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006 _0417en01.pdf on 17/11/ 
2010. 
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την πλευρά των εκπαιδευτών όσο και από την πλευρά των εκπαιδευοµένων της αξίας της 

µετασχηµατιστικής διαδικασίας της µάθησης κατά τη µαθησιακή διεργασία.31 Πρόκειται, 

δηλαδή, για µια πρωτοβουλία που επιδιώκει να ενεργοποιήσει και να ενθαρρύνει τον κριτικό 

στοχασµό των συµµετεχόντων µε σκοπό να προάγει τη διαδικασία της µάθησης. Στο ίδιο 

πνεύµα φαίνεται ότι κινούνται και οι διαθέσιµες σχετικές έρευνες. Για παράδειγµα, σε µια 

πρόσφατή του Έκθεση το SALTO32 αναφέρει ότι ‘το πιο ενδιαφέρον σηµείο κατά τη 

διαδικασία της εκπαίδευσης είναι ότι οι συµµετέχοντες µπορούν να ανακαλύψουν τους 

εαυτούς τους και έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τη συναίσθησή τους µέσω της 

εµπειρίας του θέµατος που τους έχει δοθεί’.33 

Βέβαια, πολλές από τις αποφάσεις που προωθήθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του 2000 από τους επίσηµους φορείς της ΕΕ, είχαν προκύψει µετά από την ανάληψη 

σηµαντικών πρωτοβουλιών από παράπλευρους οργανισµούς και φορείς της ΕΕ. Ήδη από το 

2003, το Συµβούλιο της Ευρώπης είχε υιοθετήσει την πρόταση ενός από αυτούς, του Youth 

Forum Jeunesse34 για την αναγνώριση των ΜΚΟ Νεολαίας ως φορείς της µη τυπικής 

µάθησης. Μάλιστα, στο συγκεκριµένο κείµενο είχε επισηµανθεί ο ιδιαίτερα σηµαντικός 

εκπαιδευτικός ρόλος των ΜΚΟ Νεολαίας, λόγω της αλληλεπίδρασής τους σε διακρατικό 

επίπεδο και δυνατότητας για διαπολιτισµική εκπαίδευση, αλλά και λόγω των ευκαιριών που 

δίνουν στους εκπαιδευόµενους να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες σε περιβάλλοντα µε 

πρακτική εφαρµογή.35  

Εκτός από το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο περιβάλλει τη σχέση της µη τυπικής και 

άτυπης µάθησης µε τους ΜΚΟ, υπάρχουν και αρκετά σηµαντικές δράσεις µε πρακτική 

εφαρµογή τόσο από τη διεθνή βιβλιογραφία όσο και από την ελληνική εµπειρία. Ειδικά για 

την περίπτωση της Ελλάδας, η βιβλιογραφία είναι µάλλον πενιχρή, καθώς έως και τις αρχές 

του 21ου αιώνα υπήρχε περιορισµένη κινητικότητα των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών 

                                                           
31 Council of Europe (2007) Quality Standards in education and training activities of the Directorate of Youth 
and Sport, DJS/G (2007) 12E, p. 8. Available online at 
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Training/Study_sessions/2007_Quality_standards_educ_training_en.pdf 
on 20/10/2010. 
32 Το SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) είναι ένα δίκτυο οκτώ κέντρων που 
ασχολούνται µε συγκεκριµένες θεµατικές της ευρωπαϊκής προτεραιότητας αναφορικά µε ζητήµατα νεολαίας. 
Περισσότερα για το SALTO στο: http://www.salto-youth.net.  
33 SALTO (2009), Building Bridges in Conflict Areas: Educational Report. Available online at http://www.salto-
youth.net/downloads/4-17-1841/Booklet%20Building%20Bridges%20in%20Conflic t%20Areas.pdf on 
24/10/2010. 
34 Πρόκειται για το European Youth Forum, το ανεξάρτητο δίκτυο των 98 Εθνικών Συµβουλίων Νεολαίας και 
∆ιεθνών Οργανισµών Νεολαίας σε ολόκληρη την Ευρώπη που αναγνωρίζεται επίσηµα από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το Συµβούλιο της Ευρώπης. Περισσότερα στοιχεία για το European Youth Forum στο: 
http://www.youthforum.org.  
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αναφορικά µε το θέµα µε αντίστοιχα περιορισµένη ζήτηση για µη τυπική εκπαίδευση 

ενηλίκων.36 Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια καταγράφονται σηµαντικές πρωτοβουλίες από 

ΜΚΟ στην Ελλάδα και από ελληνικά παραρτήµατα διεθνών ΜΚΟ. Ένα καλό παράδειγµα 

αποτελεί η δηµιουργία εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού του WWF Ελλάς για την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση το οποίο δόθηκε σε µαθητές όλων των βαθµίδων µε σκοπό να 

καλλιεργήσει αξίες και να αναπτύξει γνώσεις για την αντιµετώπιση της κλιµατικής 

αλλαγής.37 Σηµαντική είναι, επίσης, η κινητικότητα της ActionAid Ελλάς, η οποίο συνδέει τη 

µη τυπική µάθηση µε τη µορφή της αναπτυξιακής εκπαίδευσης µε την τυπική εκπαίδευση 

από δηµόσιους φορείς όπως τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας.38  

Σε ελληνικό πάντα επίπεδο, από άλλους αναγνωρισµένους ΜΚΟ ξεχωρίζουν οι δράσεις 

του προσκοπικού κινήµατος, που έχει αναλάβει αρκετές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 

προτάσσοντας κυρίως τον ανθρωποκεντρικό σκοπό της µη τυπικής µάθησης µέσα από µια 

διαδικασία αυτό-εκπαίδευσης.39 Παράλληλα, τα ευρήµατα από µια πρόσφατη έρευνα για τον 

Τοµέα της Νεολαίας στην Ελλάδα καταδεικνύουν ότι το ζήτηµα της µη τυπικής και άτυπης 

µάθησης δεν προωθείται µονάχα από τους διεθνείς ή τους περισσότερο αναγνωρισµένους 

ΜΚΟ στον ελληνικό χώρο. Στη συγκεκριµένη έρευνα, η οποία παρουσιάζεται για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα από ΜΚΟ, διαπιστώνεται µια έντονη παραγωγική δραστηριότητα από 

διάφορους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, συντονισµένες πρωτοβουλίες και άτυπες 

οµάδες Νέων, πολιτιστικούς συλλόγους, φοιτητικές οµάδες κ.α. που είτε µόνοι τους είτε µε 

τη συνέργια άλλων φορέων, όπως η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς κ.α., προωθούν και 

υλοποιούν δραστηριότητες µη τυπικής και άτυπης µάθησης.40  

Σε διεθνές επίπεδο, σαφώς οι περιπτώσεις ΜΚΟ που συµµετέχουν, οργανώνουν ή και 

υλοποιούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι σηµαντικά περισσότερες. Για λόγους 

οικονοµίας, στην παρούσα ενότητα θα γίνει µια επιγραµµατική µόνο αναφορά σε κάποια 

                                                                                                                                                                                     
35 Youth Forum Jeunesse (2003) Policy Paper on Youth organisations as non-formal educators – recognising 
our role, COMEM 0618-03. Available online at http:// www.salto-youth.net/download/ 
387/RecogniseYouthOrgNFE.pdf on 20/10/ 2010. 
36 Α. Κόκκος (2004), ό.π. 
37 Ελ. Σβορώνου (2008) Εκπαίδευση για την Αειφορία: Το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό του WWF Ελλάς «Το 
Κλίµα είναι στο Χέρι σου». Εισήγηση στο 4ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο, 12-14/12/2008. 
38 Αν. Λεονάρδου, Απ. Πηγιάκης (2008) ‘H Αναπτυξιακή Εκπαίδευση µέσα στo Πλαίσιο της ∆ιά Βίου 
Μάθησης: το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα της ‘ActionAid Ελλάς’ στη Β/θµια Εκπαίδευση και στα Σχολεία 
∆εύτερης Ευκαιρίας’. Πρακτικά Συνεδρίου Ο ρόλος της Τυπικής Εκπαίδευσης, της Μη Τυπικής και της Άτυπης 
Μάθησης στη διαµόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών και των εφήβων. Τα νέα δεδοµένα στα 
χαρακτηριστικά της ηλικίας, Αθήνα: ΣΕΠ, 8-9/11/2008. 
39 Γ. Παστίδης (2008) ‘Ο Προσκοπισµός και η Μη Τυπική Μάθηση Σήµερα’. Πρακτικά Συνεδρίου Ο ρόλος της 
Τυπικής Εκπαίδευσης, της Μη Τυπικής και της Άτυπης Μάθησης στη διαµόρφωση της προσωπικότητας των 
παιδιών και των εφήβων. Τα νέα δεδοµένα στα χαρακτηριστικά της ηλικίας, Αθήνα: ΣΕΠ, 8-9/11/2008. 
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ενδεικτικά παραδείγµατα από τη βιβλιογραφία σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα, σκοπίµως, θα 

αποφευχθούν οι αναφορές στους πιο αναγνωρίσιµους διεθνείς ΜΚΟ που συµµετέχουν σε 

εκπαιδευτικές δράσεις, ακριβώς για να αναδείξουµε περιπτώσεις λιγότερο γνωστές στο ευρύ 

κοινό. Μια από αυτές, η οποία αναδεικνύει και µε τον καλύτερο τρόπο τα επιτυχή 

αποτελέσµατα της σύµπραξης κρατικών φορέων µε την Κοινωνία των Πολιτών, ξεκίνησε ως 

πρωτοβουλία για την εκπαίδευση στη σεξουαλική υγεία των εφήβων από τον ΜΚΟ IMIFAP 

στο Μεξικό στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Το αποτέλεσµα ήταν ιδιαίτερα θετικό και 

γρήγορα εξαπλώθηκε και εκτός της χώρας µε τους τελικούς αποδέκτες του πολύχρονου 

εκπαιδευτικού προγράµµατος, για το οποίο συνεργάστηκαν και άλλοι ΜΚΟ µε την ανάλογη 

κρατική υποστήριξη, να ξεπερνούν τα 17 εκατοµµύρια.41 

Μια άλλη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα µε βάση την παροχή βασικής 

εκπαίδευσης σε νέους µε υψηλούς δείκτες αποκλεισµού σε τέσσερεις χώρες, Αιθιοπία, 

Γκάνα, Ινδία και Μπαγκλαντές, απέδειξε ότι οι ΜΚΟ µπορούν να διαδραµατίσουν εξαιρετικά 

εποικοδοµητικό ρόλο.42 Τα ευρήµατα αυτής της έρευνας φαίνονται να είναι εξαιρετικά 

χρήσιµα για δύο λόγους: πρώτα από όλα αποκαλύπτουν ότι οι δράσεις των ΜΚΟ µπορούν να 

στοχεύσουν σε πληθυσµιακές οµάδες που αντιµετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα. 

Επιπρόσθετα, όπως αποδεικνύει και η σχετική µελέτη, φαίνεται ότι ανεξάρτητοι φορείς έχουν 

τη δυνατότητα να αποτελέσουν συµπληρωµατικούς προς το κράτος παρόχους εκπαίδευσης 

ιδιαίτερα για ευάλωτες κοινωνικάοµάδες. 

Στο ίδιο πλαίσιο, άλλες µελέτες αναδεικνύουν τις διαδικασίες ή άτυπης µάθησης που 

µπορούν να προκύψουν για τα ίδια τα µέλη ενός ΜΚΟ. ∆ιαφωτιστικό είναι το παράδειγµα 

µεταναστριών γυναικών, µελών ΜΚΟ στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Και εδώ, φαίνεται 

καθαρά ότι το κλίµα εµπιστοσύνης, συλλογικότητας και αµοιβαιότητας που δηµιουργείται 

εντός ενός ΜΚΟ µπορεί να έχει ευεργετικές επιδράσεις στα µέλη του ίδιου του οργανισµού 

µέσα από το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον. Το γεγονός αυτό αποκτάει µεγαλύτερη 

ακόµα σηµασία, καθώς όπως υποστηρίζεται στη σχετική έρευνα, οι γυναίκες αυτές µέσω της 

εµπειρίας µάθησης στους ΜΚΟ, των οποίων είναι µέλη, αποκτούν γνώσεις και ικανότητες, µε 

τις οποίες αυξάνουν σταδιακά το επίπεδο της πολιτικής τους συνείδησης και συµµετοχής.43 

                                                                                                                                                                                     
40 Χ. Κανάτα κ.ά. (2010) Η Ετήσια Αναφορά 2009 του Youthnet Hellas: Τοµέας της Νεολαίας στην Ελλάδα, 
Αθήνα: Youthnet Hellas. ∆ιαθέσιµο online στο http://youthnet.gr/index.php/el/component/ content/article/18-
new-actions/108-report20 09 στις 10/10/2010. 
41 S. Pick et al. (2008) 'NGO-government partnerships for scaling up: sexuality education in Mexico', 
Development in Practice, 18: 2, 164-175. 
42 P. Rose (2009) 'NGO provision of basic education: alternative or complementary service delivery to support 
access to the excluded?', Compare: A Journal of Comparative and International Education, 39: 2, 219-233. 
43 C. Magno (2008) 'Refuge from crisis: refugee women build political capital', Globalisation, Societies and 
Education, 6: 2, 119-130.  
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Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει, τέλος, το ζήτηµα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπως 

προωθείται από ΜΚΟ διεθνώς. Μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση συµµετοχής φορέων 

της Κοινωνίας των Πολιτών σχετικά µε το ζήτηµα βρίσκεται στην Ταϊλάνδη και σε 

πρωτοβουλίες που οργανώνονται από βουδιστές µοναχούς. Οι τελευταίοι, επιδεικνύοντας 

ιδιαίτερα αυξηµένη οικολογική συνείδηση, έχουν σκοπό να προστατεύσουν τα δέντρα και τα 

δάση της περιοχής. Για το λόγο αυτό διοργανώνουν µια σειρά από εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες για περιβαλλοντική προστασία, οι οποίες απευθύνονται στον τοπικό 

πληθυσµό και κυρίως σε µέλη και εκπροσώπους τοπικών ΜΚΟ. Μάλιστα, η συγκεκριµένη 

αυτή περιβαλλοντική κίνηση των µοναχών στην Ταϊλάνδη συγκεντρώνει πολλά από τα 

χαρακτηριστικά που µας ενδιαφέρουν σε αυτήν τη µελέτη, καθώς φέρεται να είναι ‘πλούσια 

σε εµπειρία, εκπαίδευση ενηλίκων και συλλογική γνώση’.44 

2.4. Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί Μάθησης 

Μέχρι τώρα έχει γίνει µια προσπάθεια να συζητηθούν τρία πολύ σηµαντικά ζητήµατα αυτής 

της µελέτης: πρώτα απ’ όλα, έχει οριοθετηθεί εννοιολογικά το περιεχόµενο της µη τυπικής 

και της άτυπης µάθησης εντός του πλαισίου της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου 

µάθησης. Επίσης, έχει γίνει αναφορά στη διαδικασία µάθησης εντός των επιχειρήσεων, 

επισηµαίνοντας, µάλιστα, το ρόλο και τα χαρακτηριστικά του µοντέλου της Οργανωσιακής 

Μάθησης και του Οργανισµού Μάθησης. Τέλος, έχουν επισηµανθεί αρκετές αξιόλογες 

περιπτώσεις ΜΚΟ από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο, που συµµετέχουν σε εκπαιδευτικά 

προγράµµατα ή σχεδιάζουν και εφαρµόζουν εκπαιδευτικές πρακτικές για διάφορες οµάδες 

πληθυσµού, αλλά συχνά και για τα ίδια τα µέλη τους. Το ζητούµενο, εποµένως, σε αυτή την 

ενότητα, είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι αρχές της Οργανωσιακής Μάθησης και του 

Οργανισµού Μάθησης βρίσκουν εφαρµογή όχι µόνο στον ιδιωτικό τοµέα και τις 

επιχειρήσεις, αλλά στον Τρίτο Τοµέα, στους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και ιδίως 

τους ΜΚΟ. 

Σε ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης, είναι γεγονός ότι τόσο οι οργανισµοί και οι 

επιχειρήσεις του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, όσο και οι ΜΚΟ έχουν αρκετά κοινά 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. ∆εν είναι τυχαίο, εποµένως, ότι σε σχετική έρευνα αρκετοί 

επικεφαλής βρετανικών ΜΚΟ δεν δυσκολεύτηκαν να σηµειώσουν τα σηµαντικά οφέλη, 

παρόµοια µε αυτά των Οργανισµών Μάθησης, µπορούν να απολαµβάνουν οι ΜΚΟ που 

                                                           
44 P. Walter (2007) 'Activist forest monks, adult learning and the Buddhist environmental movement in 
Thailand', International Journal of Lifelong Education, 26: 3, 329 — 345. 
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υιοθετούν µοντέλα οργανωσιακής µάθησης.45 Βέβαια, ένας σηµαντικός περιορισµός είναι ότι 

η σχετική βιβλιογραφία σχετικά µε αυτό το θέµα ήταν µάλλον περιορισµένη. Μια πρώτη 

εξήγηση έχει να κάνει µε το γεγονός ότι οι ίδιες οι θεωρίες της Οργανωσιακής Μάθησης και 

των Οργανισµών Μάθησης είναι σχετικά πρόσφατες µε την έννοια ότι έχουν κεντρίσει το 

ενδιαφέρον των ακαδηµαϊκών τις τελευταίες δύο δεκαετίες και κυρίως µετά την έκδοση του 

σχετικού βιβλίου του Peter Senge. Όπως ήταν αναµενόµενο, εποµένως, τα φώτα στράφηκαν 

αµέσως στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, στους µεγάλους διεθνείς οργανισµούς, οι επικεφαλής των 

οποίων αναζητούν συνέχεια νέες και καινοτόµες πρακτικές για την ανάπτυξη της απόδοσης 

των εργαζοµένων, τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους και βέβαια τη µεγιστοποίηση 

της κερδοφορίας. Παράλληλα, οι ίδιοι οι ΜΚΟ είναι οργανισµοί, των οποίων επίσης σχετικά 

πρόσφατα αναγνωρίστηκε η εξελισσόµενη δυναµική τους, καθώς και το έργο που έχουν τη 

δυνατότητα να επιτελέσουν. 

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, µάθηση στους οργανισµούς σηµαίνει 

να εντοπιστεί και να διορθωθεί µια προβληµατική κατάσταση. Σε έναν ΜΚΟ είναι δυνατόν 

να υπάρχουν τα διορθωτικά εργαλεία, όπως ο σχεδιασµός, η αξιολόγηση, ο έλεγχος κ.α., τα 

οποία παραπέµπουν σε µια τύπου ‘single loop learning’ διαδικασία διάγνωσης και διόρθωσης 

του λάθους, ωστόσο τα εργαλεία αυτά κρίνονται συχνά ανεπαρκή, ιδίως όταν σχετίζονται µε 

ζητήµατα συµπεριφοράς εντός του ΜΚΟ.46 Μάλιστα µια από τις πρώτες δηµοσιευµένες 

µελέτες, που ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα της Οργανωσιακής Μάθησης σε ΜΚΟ, υποστήριξε 

ότι η µάθηση είναι ένα πολύτιµο εργαλείο για την επιχειρησιακή αποτελεσµατικότητα τόσο 

στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό, όσο και στον Τρίτο Τοµέα. Η συγκεκριµένη µελέτη, 

εξετάζοντας τη δυνατότητα κάποιων διεθνών αναπτυξιακών ΜΚΟ να θέσουν τη λειτουργία 

της µαθησιακής διαδικασίας, ως προτεραιότητα για την ανάπτυξή τους, υποστήριξε, 

πράγµατι, µεταξύ άλλων ότι µια ‘double loop learning’ διαδικασία απαιτείται να έχει 

προβάδισµα, ως αντίβαρο στις συνεχείς προκλήσεις και αβεβαιότητες του περιβάλλοντος. 

Μάλιστα, ο Edwards κατέληξε στο συµπέρασµα ‘ότι οι ΜΚΟ µαθαίνουν, ότι πάντα 

προσπαθούν να µαθαίνουν πιο αποτελεσµατικά, και ότι δεν σταµατούν να µαθαίνουν, ακόµα 

και αν πιστεύουν ότι έχουν βρει τις απαντήσεις’.47 

                                                           
45 B. Britton (1998) The Learning NGO, INTRAC, Occasional Papers Series No. 17. Available online at 
http://www.intrac.org/data/files/resources/381/OPS-17-The-Learning-NGO.pdf on 20/10/2010. 
46 D. Bloch, N. Borgess (2002) ‘Organisational learning in NGOs: an example of an intervention based on the 
work of Chris Argyris’, Development in Practice, 12 (3 & 4): 465. Available online at 
http://www.informaworld.com/smpp/content~db =all~content= a923666117 on 24/10/2010. 
47 M. Edwards (1997) ‘Organizational learning in non-governmental organizations: What have we learned?, 
Public Administration and Development, 17: 248. Available online at http://www3.interscience.wiley.com/cgi-
bin/fulltext/9210/ PDFSTART on 29/12/2009. 
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Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, µια άλλη έρευνα, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στην Βραζιλία στις αρχές του 21ου αιώνα. Στην έρευνα αυτή, µάλιστα, 

γίνεται µια προσπάθεια ακριβούς εφαρµογής της θεωρίας της Οργανωσιακής Μάθησης σε 

ΜΚΟ. Μια οµάδα ερευνητών επιχείρησε να εφαρµόσει ένα πρόγραµµα παρέµβασης στον 

Curumin, έναν ΜΚΟ, που ασχολείται µε ζητήµατα γυναικών. Το πρόγραµµα βασίστηκε στο 

θεωρητικό µοντέλο του Argyris και τα αποτελέσµατα της πολύµηνης ερευνητικής 

προσπάθειας κατέληξαν σε αισιόδοξα συµπεράσµατα, καθώς κατά τη διάρκεια του 

προγράµµατος οι ερευνητές κατάφεραν να δουν µια διαδικασία, κατά την οποία ο Curumin 

άρχισε να ‘µαθαίνει λίγο λίγο, και να µαθαίνει [πώς] να µαθαίνει για τον εαυτό του’.48 

Παράλληλα, στην ίδια µελέτη επισηµάνθηκε το πλεονέκτηµα της ευελιξίας των ΜΚΟ έναντι 

των επιχειρήσεων τόσο του ιδιωτικού τοµέα που είναι συχνά έρµαια ενός ανεξέλεγκτου 

ανταγωνισµού, όσο και του δηµόσιου που έχει τους γνωστούς γραφειοκρατικούς και 

νοµοθετικούς περιορισµούς σε συνδυασµό µε άλλα τρία σηµαντικά -κατ’ Argyris- στοιχεία 

της Οργανωσιακής Μάθησης: την αποτελεσµατικότητα, τη δικαιοσύνη και την ίδια τη 

µάθηση.  

Ιδιαίτερη αναφορά για τις δυνατότητες των ΜΚΟ να µετεξελιχθούν σε ΜΚΟ Μάθησης 

γίνεται και σε µια από τις πιο ολοκληρωµένες εργασίες που δηµοσιεύτηκε πριν λίγα χρόνια 

από τον Bruce Britton. Στην εργασία αυτή ο συγγραφέας της, µέσα από µια εξαντλητική 

αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία, αλλά και αξιοποιώντας στοιχεία από συνεντεύξεις µε 

προσωπικό που εργάζεται σε ΜΚΟ, παρουσιάζει τις συνθήκες, αλλά και τις διεργασίες που 

απαιτούνται για την προοπτική ανάπτυξης των ΜΚΟ Μάθησης. Ανάµεσα στις πιο 

σηµαντικές από αυτές, ο Britton αναγνωρίζει τη δυνατότητα των ΜΚΟ να δηµιουργούν 

συνεχώς τα κίνητρα, τα µέσα και τις ευκαιρίες µάθησης στους εργαζόµενους. Ως κίνητρα 

επισηµαίνει τη διασφάλιση µιας υποστηρικτικής ηγεσίας και την ανάπτυξη µιας κουλτούρας 

που προωθεί τη µάθηση. Μεταξύ των πιο βασικών µέσων, αναφέρονται η υποστήριξη των 

απαραίτητων δεξιοτήτων για µάθηση, η παροχή µιας ποικιλίας µεθόδων και εργαλείων, 

καθώς και η επένδυση σε επαρκείς οικονοµικούς πόρους, ενώ, τέλος, ως σηµαντικές 

ευκαιρίες οργανωσιακής µάθησης προτείνονται η ανάδειξή της ως στρατηγικό στόχο του 

ΜΚΟ, η ενσωµάτωση της µάθησης στον κύκλο σχεδιασµού και αξιολόγησης και η 

δηµιουργία δυνατών σχέσεων εµπιστοσύνης.49 

                                                           
48  D. Bloch, N. Borgess, ό.π., p. 471. 
49  B. Britton (2005) Organisational Learning in NGOs: Creating the Motive, Means and Opportunity, 
INTRAC, Praxis Paper No. 3. Available online at http://www.intrac.org/data/ files/resources/398/Praxis-Paper-3-
Organisational-Learning-in-NGOs .pdf on 24/10/2010. 
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3. Μεθοδολογία 

 

Ο σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιαστεί η µεθοδολογική προσέγγιση, που 

ακολουθήθηκε σε αυτή τη µελέτη. Για τον λόγο αυτόν, κρίθηκε απαραίτητο, αρχικά, να 

εξεταστεί το µεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας των προηγούµενων εργασιών που έχουν γίνει 

στο πεδίο, ώστε να εντοπιστούν ενδεχόµενα σηµεία που χρήζουν µεγαλύτερης προσοχής. Στη 

συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώνεται στα ερευνητικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν σε αυτήν 

την εργασία, καθώς και ζητήµατα µέτρησης των δεδοµένων και των αποτελεσµάτων. Στο 

τέλος της ενότητας γίνεται µια αναφορά σε ειδικά ζητήµατα µεθοδολογικού προβληµατισµού, 

όπως πρόσβαση στο υλικό της µελέτης και συλλογής των δεδοµένων, θέµατα ηθικής, αλλά 

και διάφορα προβληµατικά σηµεία, που προέκυψαν πριν και κατά τη διάρκεια της έρευνας ή 

αναµένεται να προκύψουν µετά την ολοκλήρωσή της. 

3.1. Μέθοδοι έρευνας και περιορισµοί προηγούµενων εργασιών 

Τόσο το ζήτηµα της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης, όσο και το ζήτηµα της δράσης 

ΜΚΟ συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των ερευνητών, καθώς παρουσιάζουν µια διαρκώς 

εξελισσόµενη δυναµική. Εξίσου µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πλούσια ερευνητική 

δραστηριότητα αναφορικά µε τη δοµή, τη λειτουργία και τις δράσεις των Οργανισµών 

Μάθησης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών. Μάλιστα τα 

συµπεράσµατα που προέρχονται από τη µελέτη των Οργανισµών Μάθησης αξιοποιούνται όχι 

µόνο στα σύγχρονα επιχειρηµατικά περιβάλλοντα, προσφέροντας ιδέες για πρακτικές 

εφαρµογές στις επιχειρήσεις, αλλά και στους ΜΚΟ.  

Ωστόσο, αν προσπαθήσει κανείς να ερευνήσει την ειδική σχέση της µάθησης και των 

αποτελεσµάτων της σε ΜΚΟ, γρήγορα αντιλαµβάνεται ότι οι ερευνητικές προσπάθειες που 

έχουν γίνει µέχρι σήµερα επικεντρώνονται κατά βάση στο προσωπικό των ΜΚΟ, τους 

εργαζόµενους σε αυτούς και όχι στις δεκάδες έως χιλιάδες των απλών µελών και των 

εθελοντών που κάθε ΜΚΟ µπορεί να έχει. Οι περισσότερες, δηλαδή, έρευνες, στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία µελετούν τη διαδικασία της οργανωσιακής µάθησης και των 

δυνατοτήτων των ΜΚΟ να γίνουν ΜΚΟ Μάθησης, λαµβάνοντας υπόψη µονάχα το 

ανθρώπινο δυναµικό µε το οποίο έχει έµµισθη σχέση. Ο παράγοντας εποµένως της 

εθελοντικής προσφοράς και συµµετοχής αγνοείται εντελώς ή στην καλύτερη περίπτωση δεν 
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θεωρείται ότι µπορεί να συµβάλλει στην εν γένει ανάπτυξη του ΜΚΟ. Μάλιστα, το ζήτηµα 

αυτό αποκτάει µεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς, τουλάχιστον σε επίπεδο ΕΕ έχουν 

πραγµατοποιηθεί και συνεχώς πραγµατοποιούνται δράσεις, που συνδέουν τη µάθηση µε τους 

ΜΚΟ και ειδικά τους ΜΚΟ Νεολαίας και οι δράσεις αυτές υλοποιούνται κατά πολύ µεγάλο 

ποσοστό χάρη στη συµµετοχή άµισθων εθελοντών. 

3.2. Μεθοδολογία της παρούσας εργασίας 

Με βάση την παραπάνω συζήτηση, αλλά και µε δεδοµένο το ενδιαφέρον για τη σύνδεση της 

µάθησης, µη τυπικής και άτυπης, µε τους ΜΚΟ Νεολαίας, κυρίως από άποψη αξιολόγησης 

των αποτελεσµάτων τρία ήταν τα βασικά ερευνητικά ερωτήµατα που µας απασχόλησαν πριν, 

κατά τη διάρκεια και µε την ολοκλήρωση της έρευνας: 

1. Οι δράσεις µη τυπικής και άτυπης µάθησης σε ΜΚΟ επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των 

εκπαιδευοµένων αναφορικά µε το θέµα εκπαίδευσης;  

2. Επιτυγχάνονται τα µαθησιακά αποτελέσµατα50 των εκπαιδευτικών δράσεων που 

υλοποιούνται από ΜΚΟ; 

3. ∆ιαπιστώνονται ενδείξεις για την εξέλιξη των ΜΚΟ σε ΜΚΟ Μάθησης κατά το 

πρότυπο των Οργανισµών Μάθησης; 

Τα πρώτο από τα τρία ερευνητικά ερωτήµατα είναι σαφές και σχετίζεται µε τη 

δυνατότητα των συµµετεχόντων σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα να 

αναπροσαρµόσουν και να επαναπροσδιορίσουν τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις τους 

αναφορικά µε το θέµα εκπαίδευσης. Ο επαναπροσδιορισµός των αντιλήψεων αυτών και των 

παραδοχών που µπορεί να έχει κάποιος θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική εξέλιξη στη 

διαδικασία της µάθησης, καθώς όπως µας θυµίζει ο Peter Jarvis, η δια βίου µάθηση απαιτεί 

ενεργούς πολίτες, ανθρώπους, ‘οι οποίοι έχουν όχι µόνο γνώση και δεξιότητες αλλά στάσεις, 

πεποιθήσεις, αξίες, συναισθήµατα’.51 Το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα συνδέεται µε τη 

συζήτηση για την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος ως προς τους στόχους του, την 

ανάπτυξη, δηλαδή, των γνώσεων , των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των συµµετεχόντων. 

                                                           
50 Ως µαθησιακά αποτελέσµατα θεωρούνται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες, όπως έχουν οριστεί µε 
βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) για τη ∆ια Βίου Μάθηση. Υπάρχουν συνολικά οχτώ επίπεδα, 
στα οποία βάσει περιγραφικών δεικτών, γίνεται αντιστοίχιση των µαθησιακών αποτελεσµάτων και των 
προσόντων των εκπαιδευόµενων. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, η οποία βασίστηκε στις εκτιµήσεις 
των συµµετεχόντων αναφορικά µε την επίδραση της εκπαίδευσης, θεωρήθηκε ότι τα δεδοµένα που αντλήθηκαν 
από την πρωτογενή έρευνα µπορούν να αξιοποιηθούν για τη µελέτη µόνο των δύο πρώτων επιπέδων του ΕΠΠ. 
Βλ. περισσότερα στο http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/leaflet_el.pdf.  
51 P. Jarvis (2003) ‘Παγκοσµιο-τοπικοποίηση, η ιδιότητα του ενεργού πολίτη και µαθαίνοντας να είσαι’. 
Πρακτικά συνεδρίου Εκπαίδευση Ενηλίκων για Ενεργούς Πολίτες στην Κοινωνία της Μάθησης, εκδ. Γενική 
Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αθήνα. 



 

 -26- 

Στο τρίτο, τέλος, ερώτηµα, παρά την επιγραµµατική του διατύπωση, το ζήτηµα είναι 

περισσότερο σύνθετο. Στην ουσία ο στόχος του ερωτήµατος εστιάζει στην αναζήτηση 

πιθανών ενδείξεων, οι οποίες θα µπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τη συζήτηση της 

εξέλιξη ενός ΜΚΟ σε ΜΚΟ Μάθησης, γεγονός, το οποίο, αν επαληθευθεί, θα αποτελέσει, 

χωρίς αµφιβολία, αντικείµενο µεγαλύτερης και σε διάρκεια και σε βάθος έρευνας και 

µελέτης. 

Για τις ανάγκες της έρευνας η µεθοδολογική προσέγγιση βασίστηκε στην αρχή της 

τριγωνοποίησης, της χρήσης, δηλαδή, πολλαπλών µεθοδολογικών εργαλείων µε σκοπό την 

εξαγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων. Η χρήση διαφορετικών µεθόδων ευνοεί, µάλιστα, 

και την ανάπτυξη τόσο ποσοτικών, όσο και ποιοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία 

συντιθέµενα χρησιµοποιήθηκαν για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Τα 

εργαλεία αυτά ήταν η µελέτη και ανάλυση δευτερογενών πηγών, ένα ερωτηµατολόγιο που 

δόθηκε στους συµµετέχοντες -µέλη και εθελοντές- τριών εκπαιδευτικών προγραµµάτων και η 

έρευνα µε τη µορφή ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων µε τους επικεφαλής των ΜΚΟ, µέλη των 

οποίων συµµετείχαν στα προαναφερθέντα εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

Πρώτα απ’ όλα, λοιπόν, η εργασία αυτή θα βασιστεί στην ανάλυση δεδοµένων από 

δευτερογενείς πηγές και συγκεκριµένα την Ανακοίνωση – Έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής µε τον τίτλο ‘Youth on the Move’ (Νεολαία σε κίνηση), µε βάση την οποία 

καταδεικνύεται η τάση για την αναγνώριση της σηµασίας της µη τυπικής και της άτυπης 

µάθησης για τον Τοµέα της Νεολαίας, όπως αναδεικνύεται µέσα από τις δράσεις ΜΚΟ. Η 

συγκεκριµένη Ανακοίνωση φιλοδοξεί να συµβάλει στην ενεργοποίηση των δυνατοτήτων των 

Νέων, υπογραµµίζοντας την αναγκαιότητα αξιοποίησης εναλλακτικών, περισσότερο 

ευέλικτων, εκπαιδευτικών διαδροµών. Σε γενικές γραµµές, είναι πολύ σηµαντικό να 

σηµειωθεί ότι και η Ανακοίνωση ‘Youth on the Move’ δεν παρουσιάζει ευρήµατα ή 

συµπεράσµατα πάνω ακριβώς σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ωστόσο, η σηµασία της 

παραµένει µεγάλη, γιατί παραθέτει χρήσιµα στοιχεία, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, για 

τις προθέσεις και τις προτεραιότητες της ΕΕ για την αναγνώριση της αξίας της µη τυπικής και 

της άτυπης µάθησης σε ΜΚΟ Νεολαίας. 

Έχοντας ως ένα πρώτο σηµείο αναφοράς τη συγκεκριµένη έκθεση, η µεθοδολογική 

προσέγγιση της παρούσας εργασίας επικεντρώνεται, στη συνέχεια, σε πρακτικές εφαρµογές 

της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης µέσα από δραστηριότητες που υλοποιούνται από 

ΜΚΟ. Κύρια πηγή της ερευνητικής αυτής προσπάθειας αποτέλεσε ένας κύκλος τριών 
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εκπαιδευτικών σεµιναρίων µε τον τίτλο ‘youthNET 4 News’52 που επιδοτήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος ‘Youth In Action’ µε 

συγχρηµατοδότηση του Συµβουλίου της Ευρώπης. Το ‘youthNET 4 News’ σχεδιάστηκε, 

οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τον διεθνή ΜΚΟ youthNET,53 ο οποίος ουσιαστικά είναι 

ένα διεθνές δίκτυο οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιείται σε 17 

χώρες της Ευρώπης και της περιοχής γύρω από τον Καύκασο και στοχεύει στην ενίσχυση και 

ενδυνάµωση του ρόλου των Νέων στην τοπική, εθνική και διεθνή κοινότητα. Το ‘youthNET 

4 News’ ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια ενός έτους, από τον Ιανουάριο του 2010 έως τον 

Ιανουάριο του 2011 µε τη συµµετοχή 81 εκπροσώπων 19 ΜΚΟ από 10 διαφορετικές χώρες54 

(γράφηµα 1).  

Countries (total participants)

Bulgaria; 23; 29%

Italy; 13; 16%

Romania; 13; 16%

Austria; 12; 15%

Greece; 9; 11%

Ukraine; 3; 4%

Serbia; 3; 4%

FYROM; 2; 2%

Russia; 2; 2%

Estonia; 1; 1%
Bulgaria
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Serbia

FYROM

Russia

Estonia

 
Γράφηµα 1: Συνολικοί συµµετέχοντες ανά χώρα (χώρα; συµµετοχές; %). 

 

Το ‘youthNET 4 News’ υλοποιήθηκε µέσω πέντε συναντήσεων, οι οποίες 

περιελάµβαναν εκτός από τη συνάντηση προετοιµασίας που έγινε στην Ελλάδα 

                                                           
52 NGO YouthNET (2010) Project YouthNET 4 News. Available online at http://www. 
youthnetonline.eu/start.asp?ID=98&b=44 on 16/12/2010. 
53 Περισσότερα για το youthNET στο www.youthnetonline.eu  
54 Πρόκειται για τους ΜΚΟ: ‘International Initiatives for Cooperation’, ‘Media Development Center’, ‘National 
Media Network’ από την Βουλγαρία, ‘Associazione Culturale Il Monastero’, ‘Going to Europe’, ‘YER’, ‘APG’ 
από την Ιταλία, ‘Youthnet Hellas’, ‘Unesco Youth Club of Thessaloniki’ από την Ελλάδα, ‘United Youth of 
Europe’ από την Αυστρία, ‘Asociatia “Tinerii Secolului XXI’, ‘ATAC’, ‘YLFS’ από την Ρουµανία, ‘Life Zone’ 
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(Θεσσαλονίκη) και τη συνάντηση απολογισµού που ολοκληρώθηκε στην Ρουµανία 

(Βουκουρέστι), τρία βασικά εκπαιδευτικά σεµινάρια: ένα 6ήµερο στην Ιταλία (Βενετία), ένα 

8ήµερο στην Αυστρία (Βιέννη) και 11 µέρες στην Βουλγαρία (Σόφια και Blagoevgrad). Τα 

τρία αυτά εκπαιδευτικά σεµινάρια αποτελούν το βασικό αντικείµενο έρευνας αυτής της 

εργασίας. Το ‘youthNET 4 News’, ως εκπαιδευτικό πρόγραµµα, στόχευε στην ενηµέρωση 

των Νέων για τις σύγχρονες µεθόδους και τα εργαλεία Media µε σκοπό την εφαρµογή τους 

για τη βελτίωση της προώθησης και προβολής των δραστηριοτήτων των ΜΚΟ που 

συµµετείχαν στο πρόγραµµα.  

Οι εκπαιδευόµενοι που συµµετείχαν στα σεµινάρια του ‘youthNET 4 News’ κλήθηκαν 

να συµπληρώσουν online ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο περιελάµβανε κατά βάση κλειστού 

τύπου ερωτήσεις, καθώς και κάποιες ανοιχτού τύπου για την εξαγωγή ποιοτικών 

συµπερασµάτων. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου έγινε µέσω ειδικής ηλεκτρονικής 

πλατφόρµας ελεύθερου λογισµικού.55 Σε ένα πιλοτικό στάδιο, λίγες εβδοµάδες πριν την 

αποστολή του ερωτηµατολογίου στους συµµετέχοντες του προγράµµατος ‘youthNET 4 

News’, το ερωτηµατολόγιο δόθηκε σε µέλη ενός ΜΚΟ που δεν συµµετείχαν στο 

συγκεκριµένο πρόγραµµα, αλλά είχαν εµπειρία από ανάλογα προγράµµατα, ώστε να ελεγχθεί 

για την ισχύ και την εγκυρότητά του. Τέλος, µε σκοπό να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερη συµµετοχή και ανταπόκριση από τους ερωτώµενους, στάλθηκαν προσωπικά e-

mails σε καθένα ξεχωριστά, τονίζοντας τη σηµασία της συµµετοχής τους για την επιτυχία της 

έρευνας. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν ηµι-δοµηµένες προφορικές συνεντεύξεις µε τους 

επικεφαλής (µέλη ∆ιοίκησης) συγκεκριµένων ΜΚΟ, εκπρόσωποι των οποίων συµµετείχαν 

στο πρόγραµµα ‘youthNET 4 News’. Οι ΜΚΟ αυτοί επιλέχθηκαν βάσει συγκεκριµένων 

κριτηρίων που θα δούµε παρακάτω (βλ. 3.3). Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν µέσω 

διαδικτυακής τηλεφωνικής επικοινωνίας (Skype) µε τον καθένα επικεφαλής ξεχωριστά 

κατόπιν ηλεκτρονικής πρόσκλησης και αντίστοιχης θετικής ανταπόκρισης. 

3.3. ∆είγµα και µέτρηση 

Όπως ήδη σηµειώθηκε, τα τρία βασικά σεµινάρια του ‘youthNET 4 News’ 

πραγµατοποιήθηκαν σε τρεις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες µε τη συµµετοχή 19, 25 και 37 

εκπαιδευοµένων αντίστοιχα, εκπροσώπων από τους 19 ΜΚΟ που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Οι εκπαιδευόµενοι (unique participants) ήταν 60, ωστόσο οι συνολικές συµµετοχές (total 

                                                                                                                                                                                     
από την Εσθονία, ‘Center for Youth Activity’ από την FYROM, ‘SVET’ από την Ρωσία, ‘IDEA’, ‘Youth 
Creative Club’ από την Σερβία και ‘People’ από την Ουκρανία. 
55 ∆είτε περισσότερα στο http://www.kwiksurveys.com  



 

 -29- 

participants) και στα τρία προγράµµατα ήταν 81, καθώς κάποιοι από αυτούς συµµετείχαν σε 

παραπάνω από ένα πρόγραµµα. Σε όσους συµµετείχαν σε παραπάνω από ένα πρόγραµµα, 

ζητήθηκε να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο, µε την επισήµανση να προσέχουν, ώστε οι 

απαντήσεις τους να αντιστοιχούν -κατά το δυνατόν- στη µέση εκτίµησή τους για τα 

προγράµµατα, στα οποία είχαν λάβει µέρος. Η επιλογή αυτή κρίθηκε αναγκαία κατά το 

µεθοδολογικό σχεδιασµό, καθώς το ενδιαφέρον δεν επικεντρωνόταν σε ένα επιµέρους από τα 

τρία σεµινάρια, αλλά στο σύνολο του προγράµµατος ‘youthNET 4 News’. Εξάλλου, τα τρία 

σεµινάρια αποτελούσαν ουσιαστικά µια ενότητα που εξελισσόταν διαδοχικά. Συνολικά, 40 

από τους 60 συµµετέχοντες (unique participants) συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια της 

έρευνας, αντιστοιχώντας σε ένα ποσοστό απόκρισης της τάξης του 66,67%. Το ποσοστό αυτό 

γίνεται ακόµα υψηλότερο, προσεγγίζοντας το 75,31%, αν συνυπολογιστούν οι 61 τελικές 

απαντήσεις από τις 81 συνολικές συµµετοχές (total participants). 

NGOs (total participants)
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Γράφηµα 2: Συνολικοί συµµετέχοντες ανά ΜΚΟ (ΜΚΟ; συµµετοχές) και επιλεγµένες ΜΚΟ για 

συνεντεύξεις µε τους επικεφαλής τους. 

 

Όπως, ήδη, αναφέρθηκε παραπάνω, συγκεκριµένοι ΜΚΟ επιλέχθηκαν για τη 

διαδικασία της συνέντευξης, καθώς κρίθηκε χρήσιµο από άποψη εγκυρότητας να 

αξιοποιηθούν οι απαντήσεις από τους εκπροσώπους των ΜΚΟ που είχαν µεγαλύτερη 

παρουσία, µιας και κάποιοι από τους ΜΚΟ, που συµµετείχαν στο ‘youthNET 4 News’, 
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συνεισέφεραν στο πρόγραµµα µέσω συµµετεχόντων µόνο περιστασιακά. Συνολικά 

επιλέχθηκαν τέσσερεις ΜΚΟ λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: 

o Να έχουν τουλάχιστον πέντε συµµετέχοντες συνολικά στα τρία εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, οι µισοί από τους οποίους να έχουν δεχτεί να συµµετέχουν στην 

έρευνα (βλ. γράφηµα 2). 

o Η χώρα προέλευσής τους να έχει συµµετοχή τουλάχιστον κατά 10% στο σύνολο 

εθελοντών στα εκπαιδευτικά προγράµµατα (βλ. γράφηµα 1). 

o Από κάθε χώρα να επιλέγεται ο ΜΚΟ µε τους περισσότερους συµµετέχοντες στα 

τρία εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

Από τους τέσσερεις επικεφαλής των ΜΚΟ που επιλέχθηκαν για να συµµετέχουν στη 

διαδικτυακή ηµι-δοµηµένη συνέντευξη, απάντησαν όλοι, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 

απόκρισης 100%. 

Για το πρώτο ερευνητικό ερώτηµα (αν οι δράσεις µη τυπικής και άτυπης µάθησης σε 

ΜΚΟ επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των εκπαιδευοµένων) αξιοποιήθηκαν οι απαντήσεις των 

εκπαιδευόµενων από όλους τους ΜΚΟ. Για το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα (αν 

επιτυγχάνονται τα µαθησιακά αποτελέσµατα των εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιούνται 

από ΜΚΟ) λήφθησαν υπόψη οι απαντήσεις, επίσης, από όλους τους εκπαιδευόµενους των 

ΜΚΟ που συµµετείχαν στο πρόγραµµα, αναφορικά µε τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις 

δεξιότητες που είχαν πριν και µετά τη συµµετοχή τους σε αυτό. Παράλληλα, για το ερώτηµα 

αυτό αξιοποιήθηκαν και οι απαντήσεις των επικεφαλής των τεσσάρων ΜΚΟ, που 

συµµετείχαν στην έρευνα.  

∆ιασταύρωση στοιχείων και συγκερασµός απαντήσεων και από τις δύο οµάδες, 

εκπαιδευόµενους και επικεφαλής των 4 ΜΚΟ, υπήρξε και στη µέτρηση των αποτελεσµάτων 

αναφορικά µε την απάντηση του τρίτου ερευνητικού ερωτήµατος (αν διαφαίνονται ενδείξεις 

για την εξέλιξη των ΜΚΟ σε ΜΚΟ Μάθησης). Ειδικά για το τρίτο ερώτηµα το ζητούµενο 

ήταν να διερευνηθεί η πιθανότητα ύπαρξης κάποιων από τα στοιχεία, που παραπέµπουν στα 

χαρακτηριστικά ενός Οργανισµού Μάθησης. Με αυτό το δεδοµένο, οι ερωτήσεις, στις οποίες 

κλήθηκαν να απαντήσουν οι συµµετέχοντες στην έρευνα, είχαν ως στόχο να διερευνήσουν 

την ύπαρξη τριών επιλεγµένων χαρακτηριστικών των Οργανισµών Μάθησης, όπως 

αναφέρθηκαν και στη βιβλιογραφική επισκόπηση που προηγήθηκε, τα οποία θεωρήθηκε ότι 

µπορούν να ισχύουν για τα µέλη ΜΚΟ. Αυτά είναι: 

• η παροχή συχνών ευκαιριών για µάθηση µέσω βιωµατικής εµπειρίας,  

• η πρακτική αξιοποίηση της γνώσης / µάθησης και 
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• η σύνδεση της προσωπικής τους ανάπτυξης µε την ανάπτυξη του οργανισµού στην 

ολότητά του. 

Η µέτρηση των αποτελεσµάτων της έρευνας, τόσο των ερωτήσεων προς τους 

εκπαιδευόµενους που συµµετείχαν στο πρόγραµµα, όσο και των συνεντεύξεων των 

επικεφαλής των ΜΚΟ έγινε µε βάση τις πεποιθήσεις και τις παραδοχές των συµµετεχόντων. 

Πιο συγκεκριµένα, δηµιουργήθηκαν κλίµακες πέντε πιθανών απαντήσεων, ξεκινώντας από 

την τελείως αρνητική και καταλήγοντας στην τελείως θετική (π.χ. καθόλου, λίγο, αρκετά, 

πολύ, απόλυτα) για καθεµιά από τις ερωτήσεις, τα αποτελέσµατα των οποίων αξιοποιήθηκαν 

για την απάντηση των ερευνητικών ερωτηµάτων. Παράλληλα, απαντήσεις των επικεφαλής 

των ΜΚΟ, που προσφέρονται για ποιοτική αξιολόγηση, παρατίθενται αυτούσιες στην 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας. 

3.4. Πρόσβαση, περιορισµοί και ηθικά ζητήµατα 

Χωρίς αµφιβολία, ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του 

µεθοδολογικού σχεδιασµού συνδέεται µε την απόκτηση και κυρίως τη διατήρηση της 

πρόσβασης στο υλικό και κυρίως στους συµµετέχοντες στη διαδικασίας της µελέτης.56 Το 

ζήτηµα αυτό, τόσο κατά τη διάρκεια της προώθησης των ερωτηµατολογίων και της επαφής 

για τις συνεντεύξεις, όσο και κατά τη διάρκεια της συλλογής των δεδοµένων, 

αντιµετωπίστηκε σχετικά εύκολα, καθώς ο συγγραφέας της παρούσας µελέτης είναι 

εκπρόσωπος ενός από τους ΜΚΟ που συµµετείχαν στο πρόγραµµα ‘youthNET 4 News’. 

Βέβαια, όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία57 στην έρευνα είναι πολύ σηµαντική η 

διαδικασία της ‘ανταλλαγής δώρων’, που στην προκειµένη περίπτωση σήµαινε απλά την 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων της µελέτης στους εκπροσώπους όλων των ΜΚΟ που 

συµµετείχαν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, ως µια µορφή ανατροφοδότησης ή/ και 

αξιολόγησης των δράσεών τους.  

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, το ζήτηµα της ευκολίας για την πρόσβαση στα δεδοµένα 

δεν σήµαινε την a priori αποδοχή ή τον επηρεασµό των συµµετεχόντων στην έρευνα. Για το 

λόγο αυτό, ξεκαθαρίστηκε εξαρχής ότι πρόκειται για µια ανεξάρτητη προσπάθεια, που 

αποτελούσε µέρος µιας ερευνητικής προσπάθειας στο πλαίσιο µιας µεταπτυχιακής εργασίας 

στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. Επισηµάνθηκε, ταυτόχρονα, η σηµασία της εθελοντικής 

πρωτοβουλίας και συµµετοχής σε αυτή την προσπάθεια, για την επιτυχή κατάληξη της 

                                                           
56 J. Kitay, R. Callus (1998) ‘The Role and the Challenge of Case Study Design in Industrial Relations Research’ 
in K. Whitfield, G. Strauss (Eds) Researching the World of Work, New York: Cornell University. 
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έρευνας,58 ενώ δόθηκαν οι απαραίτητες εγγυήσεις για την εµπιστευτικότητα αναφορικά µε 

την ανωνυµία των συµµετεχόντων, τη διαφύλαξη των προσωπικών τους στοιχείων, αλλά και 

το δικαίωµά τους να αποσυρθούν κατά τη διάρκεια της έρευνας,59 αν ένιωθαν άβολα µε τη 

διαδικασία. 

Τέλος, θεωρείται αναγκαία µια αναφορά στην επιλογή του συγκεκριµένου 

εκπαιδευτικού προγράµµατος, ως µελέτη περίπτωσης. Σαφέστατα, πρόκειται για ένα µικρό 

δείγµα από τις εκατοντάδες των εκπαιδευτικών δράσεων που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο 

στο πλαίσιο του Youth in Action προγράµµατος της ΕΕ. Οι εννιά ΜΚΟ, οι οποίοι 

συµµετείχαν στην έρευνα, ωστόσο, µπορούν να θεωρηθούν ως ένα βαθµό 

αντιπροσωπευτικοί, καθώς αποτελούν οργανισµούς που απευθύνονται σε Νέους ή 

ασχολούνται µε ζητήµατα που τους αφορούν. Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για 

µια µελέτη περίπτωσης, η συµµετοχή εκπροσώπων από αρκετές διαφορετικές χώρες 

προσδίδει το στοιχείο της διεθνικότητας στην έρευνα, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για 

µια περεταίρω εξέταση των σχέσεων της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης µε τους ΜΚΟ 

Νεολαίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

                                                                                                                                                                                     
57 M. Saunders et al. (2000) Research Methods for Business Students (2nd edn), London: Financial Times 
Prentice Hall. 
58 R. Burns (2000) Introduction to Research Methods, London: Sage. 
59 M. Saunders et al., ό.π. 
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4. Ευρήµατα 

 

Τα ευρήµατα που παρουσιάζονται σε αυτή τη µελέτη προέρχονται, όπως ήδη αναφέρθηκε, 

από τρεις διαφορετικές πηγές. Πρώτα απ’ όλα, αξιοποιούνται δεδοµένα µέσα από µια 

σύντοµη επισκόπηση της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο ‘Youth on the 

Move’. Από την Ανακοίνωση αυτή επιχειρείται και µια βασική ανάλυση των σηµείων που 

αφορούν στη µη τυπική και άτυπη µάθηση και την κινητικότητα των Νέων στη Ευρώπη. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, έχοντας παρουσιάσει σε ένα πρώτο επίπεδο κάποιες βασικές 

κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτηµα της µη τυπικής και της 

άτυπης µάθησης, θα γίνει µια προσπάθεια, σε ένα δεύτερο επίπεδο, να διαπιστωθεί αν και σε 

ποιο βαθµό η θεωρία συναντάει την πράξη. Οι δυο, λοιπόν, πολύ σηµαντικές πηγές, από όπου 

προκύπτουν τα βασικά δεδοµένα της έρευνας, προέρχονται από τα ερωτηµατολόγια που 

µοιράστηκαν στους εκπαιδευόµενους και από τις συνεντεύξεις µε τους επικεφαλής των ΜΚΟ 

που συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα ‘youthNET 4 News’. 

4.1. ‘Youth on the Move’ 

Η Ανακοίνωση ‘Youth on the Move’ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο της 

Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών αποτελεί ουσιαστικά µια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

ενεργοποίηση των δυνατοτήτων των Νέων. Η συγκεκριµένη Ανακοίνωση είναι ένα κείµενο, 

το οποίο σε καµιά περίπτωση δεν χρησιµοποιείται για να επικυρώσει ή όχι τα µαθησιακά 

αποτελέσµατα του εκπαιδευτικού προγράµµατος ‘youthNET 4 News’, το οποίο αποτέλεσε 

και το βασικό ερευνητικό πλαίσιο αυτής της µελέτης. Ακόµα περισσότερο η Ανακοίνωση της 

Επιτροπής δεν βοηθάει καθόλου στο ζήτηµα της διερεύνησης ενδείξεων µετεξέλιξης ενός 

ΜΚΟ σε ΜΚΟ Μάθησης. Ωστόσο, ως επίσηµο κείµενο είναι πολύ σηµαντικό στην παρούσα 

µελέτη, καθώς θίγει µερικά σηµαντικά ζητήµατα τα οποία ερευνώνται στην πράξη.  

Τέτοια ζητήµατα σχετίζονται µε την υιοθέτηση και εφαρµογή νέων εκπαιδευτικών 

συστηµάτων για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη της διακρατικής µάθησης 

και απασχόλησης µέσω της κινητικότητας των Νέων και βέβαια της αξιοποίησης των 

χρηµατοδοτήσεων από τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, όπως το Youth in Action, που έχει ήδη 

συζητηθεί. Βασικός στόχος της Επιτροπής, όπως εκφράζεται µέσα από το κείµενο αυτό, είναι 
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η έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.60 Στην 

κατεύθυνση αυτή ακριβώς η σηµασία της δια βίου µάθησης είναι πολύ µεγάλη και 

αναγνωρίζεται και στην Ανακοίνωση, καθώς συµπεριλαµβάνει την ανάπτυξη πιο ευέλικτων 

µαθησιακών διαδροµών, µε ιδιαίτερο στόχο για τους Νέους την ανάπτυξη βασικών 

ικανοτήτων και ποιοτικών µαθησιακών αποτελεσµάτων, τα οποία θα εναρµονίζονται µε τις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας.61 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται µάλιστα µέσα στο κείµενο της Ανακοίνωσης για την ανάγκη 

‘επέκταση[ς] των ευκαιριών για µη τυπική και άτυπη µάθηση’ … ‘ και την επικύρωση της 

µάθησης αυτού του είδους εντός των εθνικών πλαισίων επαγγελµατικών προσόντων’.62 

Γίνεται φανερό, δηλαδή, ότι ανάµεσα στους στόχους της Επιτροπής είναι η αναγνώριση και 

προώθηση δράσεων µη τυπικής και άτυπης µάθησης, όπως αυτές που πραγµατοποιούνται από 

ΜΚΟ Νεολαίας. Μάλιστα, σε άλλο σηµείου της Ανακοίνωσης γίνεται λόγος για την 

υλοποίηση τέτοιων δράσεων µέσα από την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, 

όπως τα Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig και βέβαια το Youth in Action, 

το οποίο χρηµατοδοτεί δράσεις ΜΚΟ Νεολαίας και φορέων που απευθύνονται σε Νέους.63 

Συνοψίζοντας, η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ‘Youth on the Move’ θέτει 

ως βασικό στόχο την επέκταση των ευκαιριών για µαθησιακή κινητικότητα ‘σε όλους τους 

νέους της Ευρώπης έως το 2020, κινητοποιώντας πόρους και εξαλείφοντας εµπόδια που 

δυσκολεύουν την απόκτηση µαθησιακής εµπειρίας στο εξωτερικό’.64 Για την εξάλειψη αυτών 

ακριβώς των εµποδίων, σύµφωνα µε το ‘Youth on the Move’, η Επιτροπή σκοπεύει να προβεί 

στο σχεδιασµό και την εφαρµογή δύο αναβαθµισµένων εργαλείων. Το πρώτο από αυτά είναι 

το βιβλιάριο Europass, ένας τύπος ‘ευρωπαϊκού διαβατηρίου δεξιοτήτων, ώστε να αυξηθεί η 

διαφάνεια και η µεταφορά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ικανοτήτων που αποκτήθηκαν 

µέσω τυπικής, αλλά και µη τυπικής µάθησης’.65 Το δεύτερο εργαλείο αφορά στη δηµιουργία 

µιας κάρτας Νέων σε Κίνηση µε σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας ‘ένταξης των 

κινητικών εκπαιδευόµενων όταν αυτοί µεταβαίνουν στο εξωτερικό’.66 

                                                           
60 European Commission (2010b), ό.π., σ. 1. 
61 Ό.π., σ. 4. 
62 Ό.π., σ. 7. 
63 Ό.π., σ. 19. 
64 Ό.π., σ. 11. 
65 Ό.π., σ. 11-12. 
66 Ό.π., σ. 12. 
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4.2. Πεποιθήσεις των συµµετεχόντων 

Έχει, ήδη, αναφερθεί στη βιβλιογραφική επισκόπηση ότι οι συµµετέχοντες προσέρχονται σε 

ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα έχοντας ήδη διαµορφωµένο ένα πλαίσιο αντιλήψεων και 

συγκεκριµένων πεποιθήσεων. Μέρος της µαθησιακής διαδικασίας επιτυγχάνεται σε αρκετές 

περιπτώσεις, όταν ακριβώς αυτό το πλαίσιο των πεποιθήσεων αµφισβητείται, δοκιµάζεται και 

εν τέλει αναπροσαρµόζεται. Το βασικό, εποµένως ερώτηµα προς τους συµµετέχοντες στο 

‘youthNET 4 News’ αφορούσε στην εξέταση των πεποιθήσεών τους αναφορικά µε το θέµα 

των σεµιναρίων, κατά πόσο δηλαδή είχαν παγιωµένες και ισχυρές αντιλήψεις για τη χρήση 

των σύγχρονων µεθόδων και εργαλείων Media µε σκοπό την εφαρµογή τους για τη βελτίωση 

της προώθησης και προβολής των δραστηριοτήτων των ΜΚΟ.  

Αρχικά, οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο πόσο ισχυρές 

θεωρούσαν ότι ήταν οι πεποιθήσεις τους σχετικά µε το προαναφερθέν θέµα πριν την έναρξη 

του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Συνολικά, ένας αρκετά χαµηλός αριθµός, περίπου µόνο 

ένας στους τρεις από όσους συµµετείχαν στην έρευνα, θεώρησε ότι είχε πολύ (a lot) ή 

απολύτως (absolute) ισχυρές πεποιθήσεις αναφορικά µε το θέµα εκπαίδευσης πριν το 

πρόγραµµα ‘youthNET 4 News’ (γράφηµα 3). Εξαιρετικά ενδιαφέρον σε αυτή την ερώτηση 

ήταν το στοιχείο του φύλου και της πρότερης εµπειρίας σε παρόµοια προγράµµατα, καθώς 

ανάµεσα σε αυτούς που είχαν πολύ ισχυρές ή απολύτως ισχυρές πεποιθήσεις, ποσοστό 85% 

αντιστοιχούσε σε γυναίκες. Σηµαντικό δείχνει να είναι, επίσης, και το στοιχείο της εµπειρίας 

για όσους είχαν πολύ ή απολύτως ισχυρές πεποιθήσεις, καθώς 62% και από τα δύο φύλα 

δήλωσαν ότι είχαν συµµετάσχει σε πάνω από τρία παρόµοια εκπαιδευτικά προγράµµατα πριν 

το ‘youthNET 4 News’. 

 
Γράφηµα 3: Πόσο ισχυρές ήταν οι πεποιθήσεις των συµµετεχόντων για το θέµα εκπαίδευσης 

πριν το πρόγραµµα και σε ποιο βαθµό άλλαξαν µετά από αυτό. 
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Η επόµενη ερώτηση προς τους συµµετέχοντες αφορούσε το βαθµό που κατά τη γνώµη 

τους η συµµετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα επηρέασε τις πεποιθήσεις τους 

αναφορικά µε το θέµα του προγράµµατος. Σε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, πάνω από 67%, οι 

συµµετέχοντες θεώρησαν ότι οι πεποιθήσεις τους επηρεάστηκαν ή/και άλλαξαν πολύ ή 

απολύτως µέσω της εκπαίδευσης που έλαβαν στο πρόγραµµα. Αντιθέτως, ένα πολύ µικρό 

ποσοστό 8% θεώρησε ότι η εκπαίδευση είχε ελάχιστη επίδραση στις πεποιθήσεις τους 

(γράφηµα 3). Χαρακτηριστικό είναι το στοιχείο ότι όσοι θεώρησαν ότι η εκπαίδευση είχε 

πολύ µικρή επίδραση στις πεποιθήσεις τους, ήταν κάτω των 25 ετών, το οποίο δεν σηµαίνει 

απαραίτητα αρνητική κριτική για την επίδραση της εκπαίδευσης. Αντιθέτως, το 

συγκεκριµένο εύρηµα φαίνεται να συνδέεται µε τη θεωρία της Μετασχηµατίζουσας 

Μάθησης, που επιβεβαιώνει την ανάπτυξη κριτικής σκέψης παράλληλα µε την ενηλικιότητα 

του ατόµου.67 Σε γενικές γραµµές, δεν παρατηρήθηκαν άλλες σηµαντικές διαφορές µε βάση 

παράγοντες όπως το φύλο ή η εµπειρία σε παρόµοια προγράµµατα. 

4.3. Μαθησιακά αποτελέσµατα 

Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων68, ως µαθησιακά αποτελέσµατα θεωρούνται 

οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που αναπτύσσουν οι συµµετέχοντες µέσα από µια 

εκπαιδευτική διαδικασία. Για τη διερεύνηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος ‘youthNET 4 News’ αρχικά ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες 

να εκφράσουν την εκτίµησή τους για το επίπεδο των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων τους πριν την συµµετοχή τους στο πρόγραµµα. Στη συνέχεια, τους ζητήθηκε να 

σηµειώσουν το βαθµό στον οποίο το επίπεδο αυτό βελτιώθηκε µετά τη λήξη του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος. Για το θέµα της διερεύνησης των µαθησιακών αποτελεσµάτων 

του ‘youthNET 4 News’ αξιοποιήθηκαν, παράλληλα, και στοιχεία από τις εκτιµήσεις των 

απαντήσεων των επικεφαλής των τεσσάρων ΜΚΟ που συµµετείχαν στην έρευνα. 

4.3.1. Γνώσεις 

Το βασικό θέµα του εκπαιδευτικού προγράµµατος ‘youthNET 4 News’, η εκπαίδευση των 

Νέων πάνω στους σύγχρονους τρόπους και τις εφαρµογές προώθησης των δράσεων ΜΚΟ, 

ήταν αρκετά εξειδικευµένο. Οπότε µάλλον δεν προκαλεί έκπληξη ότι µόνο ένα ποσοστό 18%, 

από όσους συµµετείχαν στην έρευνα, απάντησε ότι είχε υψηλό (high) επίπεδο γνώσεων 

σχετικά µε το θέµα πριν τη συµµετοχή στο πρόγραµµα. Το αντίστοιχο ποσοστό για όσους 

                                                           
67 Mezirow J. (2007) Η Μετασχηµατίζουσα Μάθηση, µτφ. Κουλαουζίδη Γ., Αθήνα: Μεταίχµιο, κεφ. 1. 
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ανέφεραν χαµηλό (low) επίπεδο γνώσεων ήταν 26%, ενώ πάνω από τους µισούς από όσους 

συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια ανέφεραν ότι το επίπεδο των γνώσεών τους δεν ήταν ούτε 

υψηλό ούτε χαµηλό (neither high, nor low).  

Σε γενικές γραµµές φαίνεται ότι η επίδραση της εκπαίδευσης των τριών σεµιναρίων του 

‘youthNET 4 News’ ως προς τη βελτίωση του επιπέδου γνώσεων των συµµετεχόντων ήταν 

θετική. Συνολικά, 75% των εκτιµήσεων των συµµετεχόντων συνηγορούν στο γεγονός ότι οι 

γνώσεις τους βελτιώθηκαν πολύ ή απολύτως µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Στον 

αντίποδα, µόνο ένα ποσοστό 2% αναφέρει ότι η βελτίωση στο επίπεδο των γνώσεων µετά το 

πρόγραµµα δεν ήταν ιδιαίτερη µεγάλη (not very much), ενώ υπάρχει και ένα σύνολο 

απαντήσεων, που φτάνει στο 23%, που καταδεικνύει µια µικρή (somewhat) βελτίωση 

(γράφηµα 4).  

 
Γράφηµα 4: Πεποιθήσεις των εκπαιδευοµένων για το επίπεδο των γνώσεων τους σχετικά µε το 

θέµα εκπαίδευσης πριν το πρόγραµµα και ο βαθµός βελτίωσής τους µετά από αυτό. 

 

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από τις εκτιµήσεις των επικεφαλής των ΜΚΟ, από 

τους οποίους ζητήθηκε να απαντήσουν µόνο στο δεύτερο σκέλος, το βαθµό δηλαδή κατά τον 

οποίο θεωρούν ότι βελτιώθηκε το επίπεδο γνώσεων των συµµετεχόντων µετά την 

ολοκλήρωση του προγράµµατος. Τρεις από τους τέσσερεις επικεφαλής πιστεύουν ότι οι 

γνώσεις των συµµετεχόντων βελτιώθηκαν πολύ σε αντίθεση µε ένα που δεν θεωρεί πολύ 

σηµαντική την επίδραση αυτή της εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασµα από τη 

συνέντευξη ενός από τους επικεφαλής ΜΚΟ: 

‘Νοµίζω ότι καθένας είναι «ειδικός» στο θέµα των κοινωνικών δικτύων, σχεδόν 

καθένας έχει Skype, facebook, e-mail κτλ. Αλλά υπάρχουν ακόµα τόσα πολλά 

πράγµατα που δεν γνωρίζουµε… Και το πρόγραµµα ανέδειξε τις τεράστιες 

δυνατότητες αυτών των µέσων [κοινωνικής δικτύωσης και προβολής]’. 

                                                                                                                                                                                     
68  Βλ. http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/leaflet_el.pdf. 
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4.3.2. ∆εξιότητες 

Πριν την συµµετοχή τους στο ‘youthNET News’ µόνο ένας στους πέντε από όσους πήραν 

µέρος στην έρευνα δήλωσε ότι είχε ανεπτυγµένες δεξιότητες για το συγκεκριµένο θέµα 

εκπαίδευσης σε υψηλό επίπεδο αναφορικά µε το θέµα εκπαίδευσης. Συνολικά, σε συντριπτικό 

ποσοστό, 80%, οι συµµετέχοντες στην έρευνα απάντησαν ότι το επίπεδο των σχετικών τους 

δεξιοτήτων ήταν είτε χαµηλό (ποσοστό 25% επί του συνόλου), είτε ουδέτερο -ούτε χαµηλό, 

ούτε υψηλό- (55%). Ωστόσο, και στο ζήτηµα της ανάπτυξης των δεξιοτήτων µετά τη 

συµµετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα φαίνεται ότι οι εκτιµήσεις των συµµετεχόντων 

καταδεικνύουν τη σηµαντική επίδραση της εκπαίδευσης. Συνολικά σε ποσοστό 57% οι 

συµµετέχοντες στο πρόγραµµα πιστεύουν ότι οι δεξιότητές τους σχετικά µε το θέµα 

εκπαίδευσης βελτιώθηκαν σε µεγάλο ή πολύ µεγάλο βαθµό, ενώ και ένα πρόσθετο ποσοστό 

της τάξης του 41% θεωρεί ότι υπήρχε µια µικρή βελτίωση (γράφηµα 5). Για τη σηµασία της 

εκπαίδευσης και τη συµβολή της στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων παρατίθεται αυτούσιο το 

σχόλιο εκπαιδευοµένου, που ανέφερε ότι:  

‘η εκπαίδευση συνέβαλε στην αύξηση του ενδιαφέροντός µου για τις δεξιότητες 

επικοινωνίας, καθώς και στον ρόλο και τις ευθύνες ενός media manager ενός 

ΜΚΟ’. 

 

 
Γράφηµα 5: Πεποιθήσεις των εκπαιδευοµένων για το επίπεδο των δεξιοτήτων τους πάνω στο 

θέµα εκπαίδευσης πριν το πρόγραµµα και ο βαθµός βελτίωσής τους µετά από αυτό. 

 

Από την άλλη πλευρά, και οι τέσσερεις επικεφαλής των ΜΚΟ, που επιλέχθηκαν για τη 

διαδικασία της συνέντευξης, εκτιµούν ότι η εκπαίδευση που παρασχέθηκε στους 

συµµετέχοντες στο πρόγραµµα ‘youthNET 4 News’ συνέβαλε πολύ στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων τους αναφορικά µε το αντικείµενο εκπαίδευσης. Σε ακόλουθη διευκρινιστική 
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ερώτηση που αποσκοπούσε στην αιτιολόγηση της εκτίµησης αυτής, ένας από τους 

επικεφαλής ΜΚΟ σηµείωσε ότι µε την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού 

προγράµµατος: 

‘οι εθελοντές µας [πλέον] έχουν µάθει τη δοµή των κοινωνικών δικτύων, καθώς 

και τις µεθόδους για να δουλέψουν [πάνω σε αυτά]. Μέχρι πρότινος σχεδόν όλοι 

γνώριζαν µόνο τα βασικά [εργαλεία], τα οποία δεν είναι αρκετά για να πετύχεις 

σηµαντικά αποτελέσµατα σε ένα δίκτυο Νέων’. 

4.3.3. Ικανότητες 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το βασικό θέµα εκπαίδευσης του ‘youthNET 4 News’ ήταν αρκετά 

εξειδικευµένο. Εξαρχής, εποµένως, ήταν αναµενόµενο ότι αρκετοί από τους συµµετέχοντες, 

καθώς υπολείπονταν εξειδίκευσης, δεν θα είχαν αποδεδειγµένες ικανότητες να εφαρµόσουν 

στην πράξη γνώσεις και δεξιότητες. Έτσι, µόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό, της τάξης του 16%, 

από τους συµµετέχοντες στην έρευνα απάντησε ότι είχε αναπτύξει ικανότητες σχετικές µε το 

θέµα των σεµιναρίων σε υψηλό βαθµό πριν το πρόγραµµα ‘youthNET 4 News’.  

 
Γράφηµα 6: Πεποιθήσεις των εκπαιδευοµένων για το επίπεδο των ικανοτήτων τους σχετικά µε 

το θέµα εκπαίδευσης πριν το πρόγραµµα και ο βαθµός βελτίωσής τους µετά από αυτό. 

 

Και σε αυτήν την περίπτωση, σύµφωνα πάντα µε τις εκτιµήσεις τους, σχεδόν τρεις στους 

τέσσερεις θεωρούν ότι η εκπαίδευση συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό στη βελτίωση των 

ικανοτήτων τους µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Επιπρόσθετα, άλλο ένα 25% των 

εκπαιδευοµένων, που πήραν µέρος στην έρευνα, υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση του 

προγράµµατος βελτίωσε έστω και λίγο το επίπεδο των ικανοτήτων τους αναφορικά µε το 

θέµα εκπαίδευσης (γράφηµα 6). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένας εκπαιδευόµενος: 
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‘Ο ΜΚΟ µας χρειάζεται επιδέξιους και ικανούς εθελοντές για να µπορεί να µεγαλώσει 

και να αναπτυχθεί. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε βοήθησε σηµαντικά να βελτιώσω 

τις ικανότητές µου και να είµαι ενεργό και προοδευτικό µέλος του [όνοµα ΜΚΟ]’. 

 

Ιδιαίτερα θετικές ήταν και οι απόψεις των τεσσάρων επικεφαλής των ΜΚΟ που 

συµµετείχαν στις συνεντεύξεις. Τρεις από αυτούς θεωρούν ότι οι συµµετέχοντες στο 

πρόγραµµα µπόρεσαν να βελτιώσουν σε µεγάλο βαθµό τις ικανότητες τους, ενώ και ο 

τέταρτος υπερθεµατίζει, θεωρώντας απολύτως θετική την επίδραση της εκπαίδευσης στις 

ικανότητες των συµµετεχόντων. 

4.4. Ενδείξεις για ΜΚΟ Μάθησης 

Έχει, ήδη, αναφερθεί και στο κεφάλαιο της µεθοδολογικής προσέγγισης της µελέτης αυτής 

ότι για τη διερεύνηση πιθανών ενδείξεων Οργανισµών Μάθησης σε ΜΚΟ επιλέχθηκαν τρία 

από τα πιο γνωστά χαρακτηριστικά, τα οποία είχαν εντοπιστεί από τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση. Τα χαρακτηριστικά αυτά, δηλαδή η παροχή συχνών ευκαιριών στα µέλη ενός 

οργανισµού για µάθηση µέσω βιωµατικής εµπειρίας, η πρακτική αξιοποίηση της γνώσης 

αυτής και η σύνδεση της προσωπικής ανάπτυξης των µελών µε την ανάπτυξη του 

οργανισµού στην ολότητά του, θεωρήθηκαν ότι είναι αρκετά πιθανόν να εντοπιστούν και σε 

ΜΚΟ. 

Γράφηµα 7: Ευκαιρίες για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

 

4.4.1. Παροχή συχνών ευκαιριών για µάθηση 

Ένα σηµαντικό, λοιπόν, χαρακτηριστικό των Οργανισµών Μάθησης, όπως ήδη 

επισηµάνθηκε, είναι η παροχή συχνών ευκαιριών για µάθηση µέσω βιωµατικής εµπειρίας στα 
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µέλη του Οργανισµού. Στη περίπτωση των ΜΚΟ που συµµετείχαν στην έρευνα ζητήθηκε 

από τους εκπαιδευόµενους να απαντήσουν για το πόσο συχνά τους προσφέρεται από τον 

ΜΚΟ, στον οποίο συµµετέχουν, η δυνατότητα να συµµετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις και 

προγράµµατα παρόµοια µε το ‘youthNET 4 News’. 41% από τους συµµετέχοντες στην 

έρευνα απάντησαν ότι έχουν πολύ συχνά ή απολύτως συχνά τη δυνατότητα να λάβουν µέρος 

σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο πλαίσιο του Youth in Action, εκπροσωπώντας τον 

ΜΚΟ τους, ενώ το ίδιο δεν φαίνεται να ισχύει για ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, που 

προσεγγίζει το 60%, που έχει σαφώς λιγότερες ευκαιρίες για συµµετοχή σε αντίστοιχο 

πρόγραµµα εκπαίδευσης (γράφηµα 7). 

Ωστόσο, όταν γίνεται διάκριση µεταξύ των συµµετεχόντων µε βάση το χρονικό 

διάστηµα, κατά το οποίο είναι µέλη του ΜΚΟ, φαίνεται ότι υπάρχει µια σηµαντική 

αντιστροφή. 58% από όσους προσφέρουν τις εθελοντικές τους υπηρεσίες για πάνω από ένα 

χρόνο στον ίδιο ΜΚΟ, απαντάνε ότι έχουν πολλές ή πάρα πολλές ευκαιρίες συµµετοχής σε 

εκπαιδευτικές δράσεις (γράφηµα 7). Περισσότερο εµφατική είναι η αντιστροφή µε βάση ένα 

άλλο δείκτη, το χρόνο που αφιερώνουν τα µέλη των ΜΚΟ για εθελοντική εργασία σε 

εβδοµαδιαία βάση. Σύµφωνα, µε αυτό το κριτήριο φαίνεται, όπως οι συµµετέχοντες στην 

έρευνα υποστηρίζουν, ότι τα µέλη των ΜΚΟ που αφιερώνουν πάνω από δύο ώρες 

εθελοντικής εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση έχουν υπερδιπλάσιες ευκαιρίες για συµµετοχή σε 

διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα, στα οποία µετέχει ο ΜΚΟ τους σε σχέση µε όσους 

προσφέρουν λιγότερο από δύο ώρες εθελοντικής εργασίας (γράφηµα 8). 

Γράφηµα 8: Ευκαιρίες για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες βάσει του χρόνου 

εθελοντικής εργασίας των µελών ΜΚΟ. 

 

Τέλος, από την πλευρά της διοίκησης των ΜΚΟ, και οι τέσσερεις επικεφαλής των 

ΜΚΟ που συµµετείχαν στη διαδικασία της συνέντευξης, απάντησαν ότι παρέχονται στα µέλη 
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τους πάρα πολύ συχνά οι ευκαιρίες για µάθηση µέσω βιωµατικής εµπειρίας σε διάφορα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα. Όταν τους ζητήθηκε να επισηµάνουν τα κριτήρια επιλογής των 

συµµετεχόντων στα προγράµµατα αυτά, οι απαντήσεις ποικίλαν, καθώς κάθε ΜΚΟ φαίνεται 

ότι έχει διαφορετικές πρακτικές. Για παράδειγµα, υπάρχει ΜΚΟ που επιλέγει διαφορετικά 

µέλη σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε σκοπό να δίνεται σε όλους η ευκαιρία συµµετοχής, 

ενώ σε άλλους ΜΚΟ το δικαίωµα αυτό φαίνεται ότι συνδέεται περισσότερο µε την εµπειρία, 

την προσφορά ή/και τη διαθεσιµότητα των εθελοντών.  

4.4.2. Πρακτική αξιοποίηση της γνώσης / µάθησης των εθελοντών 

Όπως ήδη επισηµάνθηκε, η πλειοψηφία των πεποιθήσεων των συµµετεχόντων στο 

πρόγραµµα ‘youthNET 4 News’ συνάδει µε την αντίληψη ότι η εκπαίδευση είχε θετική 

επίδραση και συνέβαλε στη βελτίωση του επιπέδου των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων των εκπαιδευοµένων. Προς αυτή την άποψη τείνουν και οι εκτιµήσεις των 

επικεφαλής των τεσσάρων ΜΚΟ που συµµετείχαν µέσω συνέντευξης στην έρευνα. Σε ένα 

πρώτο επίπεδο, εποµένως, γίνεται σαφές ότι η εκπαίδευση έχει θετικό αντίκτυπο στην 

προσωπική βελτίωση των συµµετεχόντων, ωστόσο δεν είναι ακόµα ξεκάθαρο, αν η βελτίωση 

των µαθησιακών αποτελεσµάτων σε ατοµικό επίπεδο έχει θετικές συνέπειες και για τον ίδιο 

τον ΜΚΟ. Αν, δηλαδή, όλες οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που ανέπτυξαν οι 

εκπαιδευόµενοι αξιοποιούνται σε πρακτικό επίπεδο από τη διοίκηση του ΜΚΟ τους. Σε αυτό 

το σηµείο είναι ενδιαφέρον να δούµε τις εκτιµήσεις τόσο των εκπαιδευοµένων στο 

πρόγραµµα, όσο και των επικεφαλής των ΜΚΟ. 

 
Γράφηµα 9: Πεποιθήσεις των εκπαιδευοµένων για την πρακτική αξιοποίηση των 

µαθησιακών αποτελεσµάτων του προγράµµατος ‘youthNET 4 News’. 

 

Σε γενικές γραµµές, όπως φαίνεται και στο γράφηµα 9, ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 

50% από τους συµµετέχοντες στην έρευνα θεωρεί ότι οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι 

ικανότητες που αναπτύχθηκαν σε ατοµικό επίπεδο µετά τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα 
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‘youthNET 4 News’, έχουν ήδη αξιοποιηθεί απολύτως ή σε µεγάλο βαθµό ή πρόκειται να 

αξιοποιηθούν στο επόµενο διάστηµα από τον ΜΚΟ τους. Μάλιστα, και για τις τρεις 

κατηγορίες µαθησιακών αποτελεσµάτων, το ποσοστό αυτό φτάνει ή και ξεπερνάει το 90%, 

αν προστεθούν και οι απαντήσεις όσων πιστεύουν ότι ο ΜΚΟ, στον οποίο ανήκουν, έχει 

αξιοποιήσει ή θα αξιοποιήσει σύντοµα τις γνώσεις, δεξιότητες και τις ικανότητες που 

ανέπτυξαν από τη συµµετοχή τους στο ‘youthNET 4 News’, αρκετά (somewhat). Ενδεικτικά 

είναι τα σχόλια δύο συµµετεχόντων στο πρόγραµµα: 

‘Η γνώση που αποκόµισα, µε βοήθησε πολύ στην καθηµερινή δουλειά και σε 

όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την προβολή του ΜΚΟ.’ 

 

‘Οι ικανότητες που ανέπτυξα κατά τη διάρκεια του προγράµµατος θα βοηθήσουν 

τον ΜΚΟ µου να βελτιώσει τις σχέσεις του µε τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ, 

προβάλλοντας [καλύτερα] τις δράσεις του.’ 

 

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εκτίµηση των τεσσάρων επικεφαλής των ΜΚΟ, που 

συµµετείχαν στην έρευνα µέσω της διαδικτυακής συνέντευξης. Τρεις από αυτούς 

υποστήριξαν ότι οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες των συµµετεχόντων στο 

πρόγραµµα ‘youthNET 4 News’ έχουν ήδη αξιοποιηθεί από αρκετά έως απολύτως σε 

πρακτικό επίπεδο από τον ΜΚΟ, τον οποίο εκπροσωπούν, ενώ µόνο ένας ανέφερε ότι τα 

µαθησιακά αυτά αποτελέσµατα δεν έχουν αξιοποιηθεί καθόλου έως τώρα. Η απάντηση αυτή 

ερµηνεύτηκε, καθώς:  

‘Οι συµµετέχοντες µετά το πρόγραµµα δεν είχαν καµία επαφή µε τον ΜΚΟ µας, 

οπότε δε µπορέσαµε να αξιοποιήσουµε σαν ΜΚΟ τις γνώσεις, τις ικανότητες και 

τις δεξιότητες, που είχαν αναπτύξει κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 

προγράµµατος’. 

 

Όταν ζητήθηκαν περισσότερες εξηγήσεις για αυτή την ερµηνεία, ο επικεφαλής του 

συγκεκριµένου ΜΚΟ ανέφερε ότι συχνά συµβαίνει να επιλέγονται εθελοντές για να 

εκπροσωπήσουν τον ΜΚΟ σε διάφορα προγράµµατα, οι οποίοι συµµετέχουν µόνο 

περιστασιακά µε αποτέλεσµα να µην έχουν κάποια δέσµευση για συνέχιση της συµµετοχής 

τους σε άλλες δράσεις του ΜΚΟ. Τόνισε, ωστόσο, και την ευθύνη της διοίκησης του ΜΚΟ, 

αναγνωρίζοντας ότι έπρεπε να αναπτυχθεί στενότερη σχέση µε τους συµµετέχοντες. 

Γενικά, διαπιστώθηκε µια θετική εκτίµηση από τους επικεφαλής των ΜΚΟ αναφορικά 

µε την πρακτική αξιοποίηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων το αµέσως επόµενο διάστηµα. 
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Και οι τέσσερεις απάντησαν ότι ο ΜΚΟ, τον οποίο εκπροσωπούν, πρόκειται να αξιοποιήσει 

πολύ ή απόλυτα σε πρακτικό επίπεδο τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των 

συµµετεχόντων στο ‘youthNET 4 News’, αν και, όπως επισήµανε ένας από αυτούς: 

‘Οι ανάγκες [ενός ΜΚΟ] και οι εθελοντές αλλάζουν συνεχώς και µαζί τους συχνά 

αλλάζει και ο προγραµµατισµός δράσεων ενός ΜΚΟ Νεολαίας, για αυτό το λόγο 

τέτοια εκπαιδευτικά προγράµµατα επηρεάζουν κυρίως σε βραχυχρόνιο επίπεδο 

τους ΜΚΟ…’ 

4.4.3. Σύνδεση της προσωπικής ανάπτυξης µε την ανάπτυξη του ΜΚΟ 

Το τρίτο σηµαντικό χαρακτηριστικό των Οργανισµών Μάθησης, που επιλέχθηκε να αναλυθεί 

στην παρούσα µελέτη, αφορά στη διερεύνηση σηµείων σύνδεσης της προσωπικής ανάπτυξης 

των εκπαιδευοµένων µε την ανάπτυξη του ΜΚΟ, τον οποίο εκπροσωπούσαν, στην ολότητά 

του. Πρώτα απ’ όλα, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες στην έρευνα να αξιολογήσουν το 

επίπεδο της παρεχόµενης εκπαίδευσης του προγράµµατος ‘youthNET 4 News’, µε σκοπό να 

διαπιστωθεί κατά πόσο υπήρχαν αποκλίσεις στις εκτιµήσεις των συµµετεχόντων, που θα 

επηρέαζαν τις απαντήσεις τους για την επίδραση της εκπαίδευσης στην προσωπική τους 

ανάπτυξη. Εξαιρετικά ενθαρρυντικά, σε ποσοστό 93% οι συµµετέχοντες στην έρευνα έκριναν 

το επίπεδο της εκπαίδευσης υψηλό ή πολύ υψηλό. Το γεγονός της απουσίας αρνητικής 

κριτικής για το επίπεδο της εκπαίδευσης του προγράµµατος ‘youthNET 4 News’ είναι, 

επίσης, σηµαντικό, καθώς και το υπόλοιπο 7% των συµµετεχόντων έκρινε το επίπεδο ως 

ουδέτερο (ούτε χαµηλό ούτε υψηλό).  

Γράφηµα 10: Πεποιθήσεις των εκπαιδευοµένων για την επίδραση της εκπαίδευσης στην 

προσωπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των ΜΚΟ. 
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Με δεδοµένη, εποµένως, τη συντριπτική αποδοχή του συνόλου των συµµετεχόντων 

στην έρευνα για την ποιότητα της εκπαίδευσης, τους ζητήθηκε να απαντήσουν κατά πόσο 

θεωρούν ότι η εκπαίδευση αυτή συνέβαλε στην προσωπική τους ανάπτυξη, αλλά και στην 

ανάπτυξη του ΜΚΟ, τον οποίο εκπροσωπούν. Αναφορικά µε το πρώτο σκέλος, σε ποσοστό 

75% οι συµµετέχοντες απάντησαν ότι θεωρούν πολύ ή απολύτως σηµαντική τη συµβολή της 

εκπαίδευσης στην ατοµική τους ανάπτυξη. Το ποσοστό αυτό εµφανίζεται µειωµένο, όταν 

καλούνται να απαντήσουν για λογαριασµό του ΜΚΟ τους, ωστόσο ιδιαίτερα θετική 

εντύπωση προκαλούν οι σχεδόν µηδαµινές αρνητικές κριτικές στην εκπαιδευτική αξία τόσο 

σε σχέση µε την προσωπική τους ανάπτυξη, όσο και µε την ανάπτυξη των ΜΚΟ (γράφηµα 

10). Μερικά ενδεικτικά σχόλια των εκπαιδευοµένων ακολουθούν: 

‘Ήταν ένα πολύ σηµαντικό γεγονός στη ζωή µου, καθώς γνώρισα πολλούς 

ανθρώπους και κουλτούρες, εξάσκησα τις δεξιότητές µου και κέρδισα νέες ιδέες 

για την προσωπική µου και την επαγγελµατική µου ανάπτυξη’. 

 

‘Το πρόγραµµα βελτίωσε τις δεξιότητες επικοινωνίας µου και τις ικανότητές µου 

να συνεργάζοµαι µε εκπροσώπους των ΜΜΕ. Έµαθα ενδιαφέρουσες 

προσεγγίσεις για την προώθηση διαφορετικών τύπων δράσεων και εξοικειώθηκα 

περισσότερο µε τη χρήση των σύγχρονων εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης’. 

 

Απολύτως θετικές ήταν και οι απόψεις των τεσσάρων επικεφαλής, οι οποίοι θεωρούν 

ότι το επίπεδο της εκπαίδευσης, αλλά και το συνολικό πρόγραµµα συνέβαλε σηµαντικά στην 

ανάπτυξη των ΜΚΟ τους. Όλοι τους αναγνώρισαν την αξία της ανταλλαγής ιδεών και 

εµπειριών µέσα από τη διαδικασία της µάθησης και επισήµαναν επιπλέον τη δυνατότητα 

ανάπτυξης και σχεδιασµού νέων µελλοντικών προγραµµάτων. Μέσα από τα λόγια ενός από 

τους επικεφαλής: 

‘Τα θέµατα που προτάθηκαν και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων 

αφορούν σηµαντικές πτυχές της ανάπτυξης των ίδιων των ΜΚΟ. Οι εµπειρίες και 

οι ιδέες που ανταλλάχθηκαν µεταξύ των συµµετεχόντων µπορούν αργότερα να 

µεταφερθούν, να υιοθετηθούν και να βρουν εφαρµογή στην καθηµερινή µας 

εργασία, [γεγονός] που σίγουρα θα βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα των 

εθελοντών σε ένα ΜΚΟ, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη του ίδιου του 

ΜΚΟ’.  

 

Σε ένα άλλο σηµείο της συνέντευξης ένας άλλος επικεφαλής ΜΚΟ ανέφερε χαρακτηριστικά: 
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‘Πιστεύω πραγµατικά ότι το πρόγραµµα ήταν πολύ επιτυχηµένο! Και είµαι 

σίγουρος ότι αποκτήσαµε πολύ περισσότερη γνώση, κατανόηση και συνεννόηση, 

όχι µονάχα για το βασικό θέµα του προγράµµατος, αλλά και γενικότερα 

δουλεύοντας σε διεθνές επίπεδο µε πολλούς εταίρους από διαφορετικές χώρες 

πάνω στο σχεδιασµό µακροχρόνιων προγραµµάτων’. 
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5. Συµπεράσµατα 

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα ‘youthNET 4 News’ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των 

επιδοτούµενων από την ΕΕ Youth in Action projects κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών 

σεµιναρίων. Η συµµετοχή στο πρόγραµµα αυτό δεκάδων Νέων, εκπροσώπων ΜΚΟ, από 19 

διαφορετικές χώρες προσφέρει µια χρήσιµη µελέτη περίπτωσης µε έντονο το στοιχείο της 

διακρατικής µάθησης. Τα ζητούµενα σε αυτή την εργασία ήταν αφενός να διαπιστώσουµε 

την ύπαρξη δράσεων µη τυπικής και άτυπης µάθησης σε ΜΚΟ και την αξία των µαθησιακών 

αποτελεσµάτων τους και αφετέρου να εξετάσουµε κατα πόσο υπάρχουν οι προϋποθέσεις για 

ΜΚΟ να εξελιχθούν σε ΜΚΟ Μάθησης κατά το πρότυπο των Οργανισµών Μάθησης. 

Παράλληλα, σηµαντικό µέσα από αυτή τη µελέτη είναι να εντοπιστούν και τα πιθανά 

προβληµατικά σηµεία ή αδυναµίες της έρευνας µε σκοπό να αναδειχτούν και οι δυνατότητες 

και οι προοπτικές για µελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες. 

5.1. Σύνοψη 

Κάνοντας µια πρώτη αποτίµηση των αποτελεσµάτων της έρευνας είναι φανερό ότι η 

απάντηση και για τα τρία ερευνητικά ερωτήµατα που ειχαν τεθεί αρχικά, είναι θετική. Στο 

πρώτο από αυτά, κατά πόσο, δηλαδή, οι δράσεις µη τυπικής και άτυπης µάθησης σε ΜΚΟ 

επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των εκπαιδευοµένων αναφορικά µε το θέµα εκπαίδευσης, η 

µεγάλη πλειοψηφία των συµµετεχόντων δίνει σαφή συγκαταβατική απάντηση. Το εύρηµα 

αυτό ειναι µάλιστα ιδιαιτερα σηµαντικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι ζητείται από τους 

συµµετέχοντες, οι περισσότεροι των οποίων ειναι κάτω των 30 ετών, να διερευνήσουν τις 

πρότερες παραδοχές τους και µε κριτικό τρόπο να προσπαθήσουν να στοχαστούν πάνω σε 

αυτές.  

Παροµοίως θετική είναι και η απάντηση για το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα. Οι 

εκτιµήσεις των συµµετεχόντων στην έρευνα για το κατά πόσο επιτυγχάνονται τα µαθησιακά 

αποτελέσµατα των εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιούνται από ΜΚΟ καταδεικνύουν τη 

σηµαντική δουλειά που γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Πάνω από τους µισούς από όσους 

συµµετείχαν στην έρευνα θεώρησαν πολύ σηµαντική την επίδραση της εκπαίδευσης που 

έλαβαν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος ‘youthNET 4 News’, αναφορικά µε την 

ανάπτυξη των γνώσςεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους. Τα στοιχεία αυτά 

επιβεβαιώνονται και από τις εκτιµήσεις των επικεφαλής των τεσσάρων ΜΚΟ, οι οποίοι 
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συµµετείχαν στην έρευνα µέσω της διαδικασίας της συνέντευξης, οι οποίοι µάλιστα 

προσδοκούν στο επόµενο διάστηµα να αξιοποιήσουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις 

δεξιοότητες των εθελοντών τους προς όφελος του ΜΚΟ τους. 

Φαίνεται, εποµένως, ότι η προτροπή της Ευρωπαϊκης Επιτροπής ότι ‘τα µαθησιακά 

αποτελέσµατα θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να αξιολογούνται, ανεξάρτητα από το πού 

και πώς επιτεύχθηκαν’ 69 βρίσκει εφαρµογή στους ΜΚΟ Νεολαίας, που αξιοποιούν τα 

προγράµµατα Youth in Action. Εξάλλου, προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και πιο 

πρόσφατες εκθέσεις και άλλων ευρωπαϊκών οργάνων, όπως το Cedefop, οι οποίες στοχεύουν, 

µεταξύ άλλων, στην αναγνώριση και αξιοποίηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων από 

δράσεις µη τυπικής και άτυπης µάθησης στον τοµέα των εθελοντικών οργανώσεων.70 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτηµα ήταν και το πιο φιλόδοξο µε την έννοια ότι δεν 

επιχειρούσε να καλύψει ένα πεδίο, ούτως ή άλλως πολύ µεγάλο, αλλά κυρίως επειδή οι 

προηγούµενες ερευνητικές προσπάθειες που εντόπιζαν χαρακτηριστικά Οργανισµού 

Μάθησης σε ΜΚΟ, ήταν και παραµένουν ακόµα περιορισµένες. Τα τρία, ωστόσο, βασικά 

κριτήρια που αναλύθηκαν, προσφέρουν χρήσιµα συµπεράσµατα για τη λειτουργία των ΜΚΟ 

που βασίζονται σε µεγάλο µέρος στην εθελοντική συνεισφορά των µελών τους. Για το πρώτο 

από αυτά, την παροχή συχνών ευκαιριών στα µέλη ενός οργανισµού για µάθηση µέσω 

βιωµατικής εµπειρίας, οι εκτιµήσεις εθελοντών και επικεφαλής των ΜΚΟ διαφοροποιούνται 

ως ένα βαθµό, αναµενόµενα ωστόσο, καθώς είναι συνήθης µια περισσότερο θετική εκτίµηση 

από την πλευρά της διοίκησης σε κάθε οργανισµό και επιχείρηση σε αντίθεση µε τους 

εργαζόµενους σε αυτήν –στην περίπτωση ενός ΜΚΟ, τους εθελοντές του. Ωστόσο, οι 

διαφοροποιήσεις στις εκτιµήσεις ερµηνεύονται και σε µεγάλο βαθµό από κριτήρια που 

θέτουν τα ίδια τα µέλη της διοίκησης των ΜΚΟ, βάσει των οποίων επιβραβεύονται οι 

εθελοντές που έχουν µια στενή και συνεχή σχέση µε τους ΜΚΟ, των οποίων είναι µέλη. 

Εξαιρετικά σηµαντικά είναι και τα ευρήµατα για το δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο, 

το οποίο αναζητήθηκε στους ΜΚΟ, που συµµετείχαν στο πρόγραµµα ‘youthNET 4 News’. 

Σε συντριπτικό ποσοστό, οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα θεωρούν ότι οι γνώσεις που 

ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων είχαν ή θα έχουν στο άµεσο µέλλον αξιοποιηθεί 

έστω και σε κάποιο βαθµό από τη διοίκηση των ΜΚΟ τους. Οι επικεφαλής που συµµετείχαν 

στην έρευνα ενισχύουν την άποψη αυτή µε τον πιο εµφατικό τρόπο, αλλά είναι σαφές ότι οι 

                                                           
69 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2006) Εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για µάθηση, COM 
(2006) 614. ∆ιαθέσιµο online στο http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2006:0614: 
FIN:EL:PDF στις 24/10/2010. 
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εκτιµήσεις των εκπαιδευοµένων έχουν ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς αποκαλύπτουν στοιχεία 

για τις προσδοκίες των ΜΚΟ τους, που δείχνουν να θέλουν διακαώς να αξιοποιήσουν σε 

πρακτικό τις νέες γνώσεις των µελών τους. 

Η σύνδεση της προσωπικής ανάπτυξης των µελών µε την ανάπτυξη του οργανισµού 

στην ολότητά του ήταν το τρίτο χαρακτηριστικό στοιχείο, το οποίο θεωρήθηκε ότι µπορεί να 

ισχύει και σε ΜΚΟ, όπως στους Οργανισµούς Μάθησης. Και εδώ τα ευρήµατα είναι µάλλον 

ενθαρρυντικά, καθώς µια µεγάλη πλειοψηφία των συµµετεχόντων εκπαιδευοµένων, αλλά και 

οι επικεφαλής των ΜΚΟ στο σύνολό τους θεωρούν ότι η εκπαιδευτική διεργασία του 

‘youthNET 4 News’ ήταν ευεργετική τόσο για τους ίδιους τους εκπαιδευόµενους, όσο και για 

τους ΜΚΟ που εκπροσωπούσαν.  

Σε γενικές γραµµές φαίνεται, εποµένως, ότι το στοιχείο του εθελοντισµού δεν 

λειτουργεί αποτρεπτικά στην εξέλιξης ενός ΜΚΟ σε ΜΚΟ Μάθησης. Απεναντίας, οι 

εθελοντές εκπαιδευόµενοι δείχνουν να εστερνίζονται τους στόχους και τη φιλοσοφία των 

ΜΚΟ, των οποίων είναι µέλη, ενδιαφέρονται να οικοδοµήσουν µια σχέση όχι περιστασιακή 

µε τον ΜΚΟ τους και ουσιαστικά αναδεικνύουν την ανάγκη για την ευθύνη και την 

πρωτοβουλία των διοικήσεων των ΜΚΟ να τους ενθαρρύνουν στη συµµετοχή και στη 

δραστηριοποίηση. Αυτο, βέβαια, µπορεί να είναι ένα ζήτηµα αρκετά πιο σύνθετο, καθώς 

απαιτούνται πρόσθετα επαγγελµατικά εργαλεία κατά το πρότυπο των επιχειρήσεων του 

ιδιωτικού τοµέα, τα οποία ενδεχοµένως να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για πολλούς 

από τους οργανισµούς που λειτουργούν µε βάση τον εθελοντισµό και δεν έχουν τους 

απαιτούµενους πόρους. 

Το θέµα αυτό, ωστόσο, έχει αναδείξει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρόσφατη 

έρευνά της για το ζήτηµα της εκπαίδευσης στην ΕΕ, αναφέροντας ρητά την ανάγκη ‘να 

υπάρξουν µεγαλύτερες επενδύσεις στον τρίτο τοµέα [µη κερδοσκοπικό] και στους 

αναδυόµενους οργανισµούς της κοινωνίας των πολιτών’.71 Η γενική κατευθυντήρια, µάλιστα, 

γραµµή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων επίσηµων φορέων και οργάνων της ΕΕ 

συνάδει µε τα βασικά συµπεράσµατα της έκθεσης ‘Youth on the Move’, όπως αναλύθηκαν 

και παραπάνω: αναγνώριση της αξίας της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης στους ΜΚΟ 

και της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε την εισαγωγή και χρήση του youthpass, 

                                                                                                                                                                                     
70 CEDEFOP (2009) European guidelines for validating non-formal and informal learning, Luxemburg: Office 
for Official Publications of the European Communities, p. 46-47. Available online at http://www.cedefop. 
europa.eu/EN/Files/4054_ en.pdf on 17/12/2010. 
71 European Commission (2007) Education, Policy Review Series no 4, p. 7. Available online at http://ec. 
europa.eu/research/social-sciences/pdf/eur22090_final_en. pdf on 24/10/2010. 
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αναγνώριση της ανάγκης καθορισµού χρηµατοδότησης για εκπαιδευτικές δράσεις και 

τονισµός του χαρακτήρα της διακρατικής µάθησης.  

5.2. Περιορισµοί της παρούσας εργασίας 

Χωρίς αµφιβολία, κάθε ερευνητική προσπάθεια αποτελεί το προϊόν της ανάλυσης και της 

περιγραφής µιας συγκεκριµένης σκέψης και αντίληψης των δεδοµένων. Πρόκειται, δηλαδή, 

για µια διαδικασία, κατά την οποία ο ανθρώπινος, πολλές φορές υποκειµενικός παράγοντας 

συχνά επεισέρχεται, αποτυπώνοντας τα γεγονότα µε ένα τρόπο µοναδικό. Το γεγονός αυτό 

από µόνο του αποτελεί ένα πρώτο περιορισµό και της παρούσας εργασίας, καθώς ο 

συγγραφέας της είναι άνθρωπος µε συγκεκριµένα βιώµατα και αντιλήψεις, οι οποίες εν 

πολλοίς έχουν διαµορφωθεί και από την πολύχρονη ενασχόλησή τους µε ΜΚΟ και τη 

συµµετοχή του σε αρκετά εκπαιδευτικά προγράµµατα, παρόµοια µε αυτά που αποτέλεσαν το 

αντικείµενο αυτής της µελέτης. Παραβλέποντας, ωστόσο, το στοιχείο της υποκειµενικότητας, 

ως πιθανό περιορισµό της έρευνας, είναι φανερό ότι η συγκεκριµένη µελέτη υπήρξε ένα 

εξαρχής φιλόδοξο εγχείρηµα, καθώς ο βασικός σκοπός ήταν να εντοπιστεί και να αναδειχτεί 

το σηµείο επαφής ανάµεσα σε δύο πολύ µεγάλους τοµείς: την εκπαίδευση, µη τυπική και 

άτυπη, και τους ΜΚΟ. 

Σε καθαρά µεθοδολογικό επίπεδο, εποµένως, ανάµεσα στους περιορισµούς της έρευνας 

θα µπορούσε κανείς να σηµειώσει και το ζήτηµα της αντιπροσωπευτικότητας των ΜΚΟ που 

συµµετείχαν στο ‘youthNET 4 News’. Με άλλα λόγια, το κατά πόσο οι συγκεκριµένοι ΜΚΟ 

αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα ΜΚΟ Νεολαίας για τη χώρα τους. Σε καµιά περίπτωση 

δεν µπορεί να υπάρξει ισχυρισµός ότι και οι 19 ΜΚΟ που συµµετείχαν στο πρόγραµµα 

επιλέχθησαν βάσει συγκεκριµένων ή προκαθορισµένων κριτηρίων ή ακόµη ότι παρουσιάζουν 

απόλυτη οµοιογένεια µεταξύ τους. Ωστόσο, από την παρουσίαση της µεθοδολογικής 

προσέγγισης έγινε σαφές ότι πρόκειται για µια µελέτη περίπτωσης, την έρευνα πάνω σε ένα 

συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, προεκτάσεις του οποίου µπορούν να αξιοποιήσουν 

µελλοντικές µελέτες. 

Ένα άλλο σηµείο, το οποίο ενδεχοµένως να δηµιούργησε προβληµατισµό, ήταν η 

γλώσσα στη βάση της οποίας πραγµατοποιήθηκε η έρευνα. Τόσο τα ερωτηµατολόγια, όσο 

και οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν στα αγγλικά,72 ως η βασική γλώσσα επικοινωνίας και 

επίσηµη γλώσσα του προγράµµατος ‘youthNET 4 News’. Ωστόσο, αν και ήταν σαφές ότι το 

                                                           
72 Όλα τα ερωτηµατολόγια, ακόµα και αυτά προς τους Έλληνες συµµετέχοντες, ήταν στην αγγλική γλώσσα. 
Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η συνέντευξη µε τον εκπρόσωπο του µοναδικού ελληνικού ΜΚΟ, Youthnet 
Hellas, που συµµετείχε στην έρευνα. Η συνέντευξη αυτή διεξάχθηκε στα ελληνικά. 
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γνωστικό επίπεδο της αγγλικης γλώσσας δύναται να ποικίλει ανάµεσα στους συµµετέχοντες 

στο πρόγραµµα, κρίθηκε ότι ο χρόνος και ενδεχόµενα οι πόροι που θα απαιτούνταν για τη 

µετάφραση των ερωτηµατολογίων σε 10 διαφορετικές γλώσσες, δεν θα είχε τα αναµενόµενα 

αντισταθµιστικά οφέλη. 

Επιπροσθέτως, ένα άλλο ζήτηµα, το οποίο χρήζει µεγαλύτερης µελέτης, έχει να κάνει 

µε την επίτευξη των µαθησιακών αποτελεσµάτων µέσα από µια πολυεπίπεδη βάση. Σκοπός 

της παρούσας έρευνας δεν ήταν σε καµία περίπτωση να εξεταστεί ως ποιο από τα οχτώ 

επίπεδα, όπως έχουν οριστεί από το ΕΠΠ, επιτεύχθηκαν τα µαθησιακά αποτελέσµατα του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος ‘youthNET 4 News’, καθώς σε καµιά περίπτωση δεν ενδιέφερε 

στην παρούσα στιγµή να υπάρξει µια πλήρης αντιστοίχιση των προσόντων των 

εκπαιδευοµένων µε τα µαθησιακά αποτελέσµατα µέσα από το πρίσµα της 

επαγγελµατοποίησης. Αντιθέτως, κρίθηκε πολύ σηµαντικότερο να διαπιστωθεί κατά πόσο 

επιτυγχάνεται κάποια σηµαντική βελτίωση σε ένα βασικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Ωστόσο, χωρίς αµφιβολία, µια έρευνα που 

θα εξέταζε την επίτευξη των µαθησιακών αποτελεσµάτων σε πιο προχωρηµένο επίπεδο, θα 

είχε να παρουσιάσει ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για την επαγγελµατοποίηση των 

προσόντων των συµµετεχόντων. 

Επίσης, για το θέµα της εξέλιξης των ΜΚΟ σε ΜΚΟ Μάθησης είναι βέβαιο ότι πολλά 

ακόµα µπορούν να ειπωθούν. Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν τρία µόνο από τα 

πολλά καταγεγραµµένα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός Οργανισµού Μάθησης. Η επιλογή 

αυτών έγινε σε συνάρτηση µε την εκτίµηση ότι είναι αρκετά πιθανόν να ισχύουν και για 

ΜΚΟ. Η επιλογή, επίσης, µόνο τριών χαρακτηριστικών έγινε και στη βάση της δοµής της 

εργασίας, καθώς σκοπός δεν ήταν να γίνει µια προσπάθεια εντοπισµού όλων των δυνατών 

χαρακτηριστικών στοιχείων ενός Οργανισµού Μάθησης σε ΜΚΟ, αλλά να διερευνηθούν οι 

πιθανές ενδείξεις που θα απαιτούσαν µια µελέτη µε περισσότερο στοχευµένο χαρακτήρα και 

βάσει περισσότερων κριτηρίων. 

Τέλος, δεν πρέπει καθόλου να ξεχνάµε ότι η συγκεκριµένη έρευνα αποτελεί µια 

απεικόνιση της σκέψης και της αντίληψης των συµµετεχόντων σε αυτήν. Η έρευνα, δηλαδή, 

αφορά σε συµπεράσµατα που προκύπτουν µόνο από τις εκτιµήσεις και πεποιθήσεις των 

συµµετεχόντων, των εκπαιδευόµενων και των επικεφαλής των ΜΚΟ που πήραν µέρος στο 

πρόγραµµα ‘youthNET 4 News’. Σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης των αποτελεσµάτων είναι 

αναγκαίο να δηµιουργηθούν τα κατάλληλα εργαλεία µε σκοπό να µετρηθούν τα πραγµατικά 

µαθησιακά αποτελέσµατα του προγράµµατος, αλλά και οι δυνατότητες εξέλιξης των ΜΚΟ σε 
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ΜΚΟ Μάθησης. Τέτοια εργαλεία υπάρχουν και έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί για τις 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. 

5.3. Προοπτικές 

Με την ολοκλήρωση της µελέτης αυτής δύο βασικά σηµεία αξίζει να συζητηθούν παραπάνω: 

το πρώτο από αυτά έχει να κάνει µε τη λειτουργία των ΜΚΟ και τη δυνατότητα που έχουν να 

διαδραµατίζουν ένα εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες. Όπως 

υποστηρίζεται, η Κοινωνία των Πολιτών, φορείς της οποίας είναι και οι εθελοντικές 

οργανώσεις, εκφράζοντας ένα τρίτο πόλο ανάµεσα στο κράτος και την αγορά, µπορεί να 

οικοδοµήσει µια δηµοκρατική Κοινωνία της Γνώσης.73 Τα συµπεράσµατα από την έρευνα σε 

19 ΜΚΟ από 10 διαφορετικές χώρες καταδεικνύουν πράγµατι µια πολύ σηµαντική δουλειά 

στον τοµέα της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης µε ιδιαίτερα χρήσιµα ευρήµατα, που 

µπορούν να αξιοποιηθούν για µελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες. 

Και αυτό ακριβώς είναι το δεύτερο σηµείο, που αξίζει να σταθούµε. Η ερευνητική αυτή 

µελέτη έθεσε µερικούς προβληµατισµούς και έδωσε µερικές απαντήσεις για την αναγνώριση 

δράσεων µη τυπικής και άτυπης µάθησης σε ΜΚΟ και την αξία των µαθησιακών 

αποτελεσµάτων αυτών των δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προκύπτει, ωστόσο, χωρίς 

αµφιβολία η ανάγκη για σύγκριση στοιχείων, προερχοµένων από περισσότερες ευρωπαϊκές 

χώρες και από περισσότερους ΜΚΟ. Παράλληλα, είναι απαραίτητο οι επόµενες ερευνητικές 

προσπάθειες να συνάδουν και να εναρµονίζονται µε το ισχύον πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

αποφεύγοντας προβλήµατα, όπως µε τους στοχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας για τη δια 

βίου µάθηση, οι οποίοι λίγα χρόνια µετά την ψήφισή της χρειάστηκαν να αναθεωρηθούν, 

καθώς απείχαν αρκετά από την επίτευξή τους.74  

Επίσης, µέσα από την έρευνα εντοπίστηκαν σηµαντικές ενδείξεις για την εξέλιξη ΜΚΟ 

σε ΜΚΟ Μάθησης. Οι ενδείξεις αυτές το λιγότερο που µπορούν να κάνουν είναι να 

προκαλέσουν το ενδιαφέρον άλλων µελετών, περισσότερο προσανατολισµένων ήδη στο 

οργανωσιακό µάνατζµεντ των ΜΚΟ τέτοιου τύπου, οι οποίες µπορούν να συνεισφέρουν 

σαφώς µε µεγαλύτερη ακρίβεια στην υπάρχουσα γνώση. Τα συµπεράσµατα από την παρούσα 

µελέτη συνηγορούν ότι υπάρχει σηµαντικό πεδίο δράσης για όσους έχουν το ειδικό 

ενδιαφέρον και την πρόσβαση να µελετήσουν το φαινόµενο των Οργανισµών Μάθησης 

                                                           
73 Ν. Μουζέλης, Π. Βασιλόπουλος (2006) ‘Εκδηµοκρατισµός και κοινωνία πολιτών’, Κοινωνία Πολιτών, τευχ. 
12, σ. 4-5. 
74 Ν. Παπαδάκης κ.ά. (2010) ‘∆ιαστάσεις και προτεραιότητες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη ∆ια Βίου 
Μάθηση πριν και µετά το 2010’ στο Ν. Παπαδάκης, Μ. Σπυριδάκης (Επιµ) Αγορά εργασίας, κατάρτιση, δια βίου 
µάθηση και απασχόληση: ∆οµές, Θεσµοί και Πολιτικές, Αθήνα: Σιδέρης, σ. 266. 
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στους εθελοντικούς ΜΚΟ και ιδίως σε όσους ασχολούνται µε ζητήµατα Νεολαίας, καθώς οι 

µέχρι σήµερα έρευνες είναι ελάχιστες και αγγίζουν επιφανειακά µόνο το συγκεκριµένο θέµα. 

Αντί επιλόγου, παρατίθεται αυτούσια η επισήµανση από την πρώτη Ετήσια Αναφορά 

για τον Τοµέα της Νεολαίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που αποκαλύπτει την πλήρη -αν και 

αναξιοποιήτη ακόµα- δυναµική των δράσεων µη τυπικής και άτυπης µάθησης από ΜΚΟ: 

‘Μια διάσταση της µη τυπικής εκπαίδευσης που ενδεχοµένως δεν καλύπτεται από 

στατιστικά ... είναι οι δραστηριότητες που υλοποιούνται από µη κυβερνητικούς 

εθελοντικούς οργανισµούς και/ή εντός του πλαισίου του Τοµέα της Νεολαίας. 

Τέτοιες δραστηριότητες στοχεύουν τους Νέους ειδικά και συνήθως υλοποιούνται 

κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου των Νέων. Οι δράσεις µη τυπικής 

εκπαίδευσης που πραγµατοποιούνται από επαγγελµατίες youth workers και µη 

κυβερνητικούς οργανισµούς νεολαίας συνεχώς αναγνωρίζονται ως ένα σηµαντικό 

στοιχείο της δια βίου µάθησης’.75 

 

 

 

                                                           
75 European Communities (2009) EU Youth Report, Luxenburg. Available online at http://ec.europa.eu/ 
youth/pub/pdf/eu-youth-report_en.pdf on 25/12/2010. 
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Παράρτηµα 

 
 
Ερωτηµατολόγιο προς τους συµµετέχοντες (στην αγγλική) 
 
 
Please check (√) where appropriate. You can √ only one box, unless otherwise stated. 
 
SECTION A: BACKGROUND 
 
 
1. Your age is: 
Under 18  
18 – 25  
26 – 35  
Above 35  
 
 
2. You are: 
Female  
Male  
 
 
3. Your nationality is: 
Austrian  
Bulgarian  
Estonian  
Greek  
Italian  
Romanian  
Russian  
Serbian  
Ukrainian   
Other  
 
 
4. The NGO you represent is: 
APG  SVET’  
ATAC  Tinerii Secolului XXI  
Going to Europe  Unesco Youth Club of Thessaloniki  
IDEA  United Youth of Europe  
IIC  YER’  
Il Monastero  YLFS’  
Life Zone’  Youth Creative Club’  
Media Development Center  Youthnet Hellas  
National Media Network  Macedonia  
People  Other  



 

 -61- 

5. Your role in your NGO is:  
Board Member  
Staff  
Volunteer  
Other (please specify)  
 
 
6. How long have you been working with your NGO? 
Less than 6 months   
6 months to 1 year   
More than 1 year   
 
 
7. On average, how many hours PER WEEK do you work for/with your NGO? 
Less than 2 hours   
3 to 10 hours  
More than 10 hours  
 
 
8. What do you believe is the level of responsibility YOU have in the decision-making 
within your NGO? 

None A little bit Some Lots Absolute 
     

 
 
9. What do you believe is the level of responsibility YOU have for the activity planning 
within your NGO? 

None A little bit Some Lots Absolute 
     

 
 
 
SECTION B: TRAINING 
 
10. How many training courses (within the Youth in Action Programme) have you 
participated in, before the project ‘youthNET 4 News’? 

0 1-2 3-5 6-10 More than 10 
     

 
 
11. Within the project ‘youthNET 4 News’, you participated in the training course(s) 
that took place (you can check more than one): 
In Venice  
In Vienna  
In Sofia  
 
 
PLEASE NOTE: IF YOU PARTICIPATED IN MORE THAN ONE TRAINING, TRY TO 
PROVIDE AN ANSWER THAT REFLECTS YOUR ‘AVERAGE’ FEELING/BELIEF 
ABOUT THEM. 
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While answering the next questions, please refer to the following terms: 
Assumption:  refers to a belief, feeling or even confidence that something is right or 

true, although there is no proof. Assumptions usually come from our 
past experience and knowledge. 

Knowledge:   means the outcome of the integration of information through learning. 
It is the facts, principles, theories and practices that are related to a field 
of work or study. 

Skill:   is the ability to apply knowledge and the use of know-how to complete 
tasks and solve problems. 

Competence:  refers to the proven ability to use knowledge, skills and personal, social 
and/or methodological abilities, in work or study situations and in 
professional and personal development. 

 
 
12. Before the training(s) how strong were your assumptions about the theme of the 
course(s)? 

Not at all Not very much Somewhat  A lot Absolute 
     

 
 
13. Please state the degree to which you believe that the training(s) you participated in, 
affected or changed your assumptions about the theme of the course(s).  

Not at all Not very much Somewhat  A lot Absolute 
     

Could you please explain your answer? 
 
 

 
 
14. Before the training(s) your knowledge regarding the theme(s) of the course(s) was:  

Very low Low Neither high, nor low High Very high 
     

 
 
15. Please state the degree to which you believe that the training(s) you participated in, 
helped to improve your knowledge about the theme. 

Not at all Not very much Somewhat  A lot Absolute 
     

If your answer was ‘not at all’ or ‘not very much’, please move to the question 17. 
 
 
16. Do you believe that the knowledge you gained from the training in that course(s) has 
been used or will be used in the future by your NGO? 

Not at all Not very much Somewhat  A lot Absolute 
     

Could you please explain your answer? 
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17. Before this training your skills in the theme of the course(s) were: 
Very low Low Neither high, nor low High Very high 

     
 
 
18. Please state the degree to which you believe that the training(s) you participated in 
helped you to acquire new skills about the theme. 

Not at all Not very much Somewhat  A lot Absolute 
     

If your answer was ‘not at all’ or ‘not very much’, please move to the question 20. 
 
 
19. Do you believe that the skills you acquired from the training in that course(s) were 
used or will be used in the future by your NGO? 

Not at all Not very much Somewhat  A lot Absolute 
     

Could you please explain your answer? 
 
 

 
 
20. Before this training your competences in the theme of the course(s) were: 

Very low Low Neither high, nor low High Very high 
     

 
 
21. Please state the degree to which you believe that the training(s) you participated in 
helped you to develop your competences about the theme. 

Not at all Not very much Somewhat  A lot Absolute 
     

If your answer was ‘not at all’ or ‘not very much’, please move to the question 23. 
 
 
22. Do you believe that the competences you developed during the training(s) were used 
or will be used in the future by your NGO? 

Not at all Not very much Somewhat  A lot Absolute 
     

 
Could you please explain your answer? 

 
 

 
 
SECTION C: GENERAL 
 
23. How important do you believe the training(s) you participated in was/were towards 
your personal development? 

Not at all Not very much Somewhat  A lot Absolute 
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Could you please explain your answer? 
 
 

 
 
24. Please state the degree to which you believe that the training(s) you participated in 
will positively affect the development of your NGO?  

Not at all Not very much Somewhat  A lot Absolute 
     

 
Could you please explain your answer? 

 
 

 
 
25. Do you believe that your participation in that training(s) will increase your level of 
responsibility with regards to the decision-making within your NGO? 

Not at all Not very much Somewhat  A lot Absolute 
     

Could you please explain your answer? 
 
 

 
 
26. Do you believe that your participation in that training(s) will increase your level of 
responsibility with regards to the planning of new activities within your NGO? 

Not at all Not very much Somewhat  A lot Absolute 
     

Could you please explain your answer? 
 
 

 
 
27. In general, how would you describe the quality of the training(s)? 

Very low Low Neither high, nor low High Very high 
     

 
 
28. Do you have often the opportunity by your NGO to participate in similar projects? 

Not at all Not very much Somewhat  A lot Absolute 
     

 
 
29. If you were to take part in another training course with a similar theme, the reason 
would be (you can check more than one): 
The theme interests me  
To meet new people  
The trip to another country  
Other (please specify)  
 


