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3. Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραµµα 
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Επειδή η Οµάδα πρέπει 

α) να αποκτήσει συνοχή µε τη νέα της σύνθεση, µε µία δράση που η  διαδικασία της 

οδηγεί κάθε µέλος της οµάδας να αποκτήσει ρόλο 

β) να κάνει έγκαιρα τα πρώτα της βήµατα µε τη νέα της σύνθεση, για τη σωστή λειτουργία 

της µέσα στην οδηγική χρονιά, αξιοποιώντας και τα 5 στοιχεία λειτουργίας Οµάδας (ΣΟ, 

Υπευθυνότητες, Επιτροπές, Ατοµική Πρόοδο, Προγραµµατισµό) 

 

η εκπαίδευση οµάδας δίνει την ευκαιρία 

 

1. στους νέους ΜΟ  

     α) να εκπαιδευτούν στον τρόπο λειτουργίας της οµάδας του κλάδου ΜΟ  

     β)να ενταχθούν άµεσα και ουσιαστικά στη νέα τους οµάδα.  

 

2. στους παλιούς ΜΟ  

α) να συνειδητοποιήσουν σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας της οµάδας του κλάδου ΜΟ  

β) να «υποδεχτούν» τα νέα µέλη της οµάδας. 

 

3. στα στελέχη  

α) να δουλέψουν µαζί µε τους παλιούς ΜΟ για το ξεκίνηµα της οµάδας στη νέα οδηγική 

χρονιά  

β) να εκπαιδευτούν  

γ) να εκπαιδεύσουν τους ΜΟ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Σκεπτικό 
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Η οδηγική χρονιά ξεκινά στα µέσα Σεπτεµβρίου µαζί µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Μετά 

την 1η συνάντηση της Οµάδας – το άνοιγµα χρονιάς – η  Οµάδα  ΜΟ (µεταξύ όποιων άλλων 

δράσεων) προετοιµάζει την εκπαίδευση οµάδας ΜΟ.  Οι παλιοί ΜΟ και τα Στελέχη, χωρισµένοι σε 

επιτροπές, την προετοιµάζουν πριν το πέρασµα. Η εκπαίδευση πραγµατοποιείται αµέσως µετά το 

πέρασµα των ΜΟ από τον κλάδο Οδηγών. Φυσικά συµµετέχει όλη η Oµάδα, µε τη νέα της πια 

σύνθεση.  

 

Η Eπαίδευση Οµάδας έχει Κεντρική Ιδέα, άνοιγµα, κλείσιµο, ψυχαγωγία κτλ, όπως κάθε οδηγικό 

διήµερο. Τα κύρια όµως µέρη του προγράµµατος έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Πρόκειται για 5 

εκπαιδευτικά θέµατα που αφορούν τα 5 στοιχεία λειτουργίας της Οµάδας ΜΟ: το Συµβούλιο 

Οµάδας, τις Υπευθυνότητες, τις Επιτροπές, την Ατοµική πρόοδο και τον Προγραµµατισµό. Όλη η 

Οµάδα (πριν το πέρασµα) µοιράζεται σε 5 επιτροπές, µία για κάθε θέµα. Στις επιτροπές αυτές 

συµµετέχουν οι παλιοί ΜΟ και τα Στελέχη (τουλάχιστον ένα Στέλεχος σε κάθε επιτροπή θέµατος). 

Η επιτροπή θέµατος προετοιµάζει το θέµα που έχει αναλάβει και το παρουσιάζει σε όλη την 

Oµάδα κατά τη διάρκεια του διηµέρου. Έτσι κάθε µέλος της οµάδας (εκτός από τους νέους ΜΟ) 

συµµετέχει (τουλάχιστον) σε µία επιτροπή θέµατος, καθώς και σε κάποια προγραµµατική 

επιτροπή (πχ  αυτή του ανοίγµατος). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Περιγραφή 
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Το ωρολόγιο πρόγραµµα που ακολουθεί είναι ενδεικτικό. Ανάλογα µε τις συνθήκες, τους 

συµµετέχοντες, το χώρο, µπορεί να έχει αλλαγές. Αυτό που έχει σηµασία είναι όλα τα θέµατα να 

πραγµατοποιηθούν µε την προτεινόµενη σειρά και διάρκεια.  

Η προτεινόµενη µορφή της εκπαίδευσης είναι το διήµερο, µιας και έτσι επιτυγχάνεται σε πολύ 

µεγάλο βαθµό και η συνοχή της οµάδας µε τη νέα της σύνθεση.   

 

Σάββατο 

10:00 Άφιξη, Άνοιγµα διηµέρου, παιχνίδι γνωριµίας  

10:30 χωρισµός σε υπηρεσίες, τακτοποίηση 

11:00 Θέµα: Συµβούλιο Οµάδας (1h) 

12:00 Θέµα: Υπευθυνότητες (1.5h) 

13:30 Προετοιµασία φαγητού 

14:00 Φαγητό – Υπηρεσίες – ελεύθερη ώρα 

16:00 Θέµα: Επιτροπές (2h)  

18:00 Απογευµατινό - ζωηρό 

18:30 Θέµα: Επιτροπές συνέχεια (2h)  

20:30 Προετοιµασία φαγητού 

21:00 Φαγητό -  υπηρεσίες  

22:30 Ψυχαγωγία   

24:00 Καληνύχτα 

 

 

Κυριακή 

07:30 Άνοιγµα ηµέρας 

08:00 Πρωινό, υπηρεσίες 

09:00 Συµβούλιο Οµάδας 

09:30 Θέµα: Ατοµική πρόοδος (2h) 

11:30 ∆εκατιανό, ζωηρό 

12:00 Θέµα Προγραµµατισµός (3h) 

15:00 φαγητό, υπηρεσίες, µάζεµα χώρου 

16:30 Αξιολόγηση, κλείσιµο διηµέρου 

17:30 Αναχώρηση 

 

 3. Ενδεικτικό Ωρολόγιο 
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Κάθε ένα από τα 5 εκπαιδευτικά θέµατα προετοιµάζεται και πραγµατοποιείται από µία επιτροπή, 

η οποία παρουσιάζει το θέµα στο σύνολο της οµάδας. Η εκπαιδευτική µεθοδολογία που 

ακολουθούµε αποτελείται από τα εξής βήµατα: 

 

Βήµα 1ο : Γνώση σχετικά µε το θέµα που µας ενδιαφέρει 

α) Τι πρέπει να γνωρίζουµε σχετικά µε το θέµα που µας ενδιαφέρει; (Τι είναι, 

Πότε, Ποιος, Πώς, Γιατί) Βρίσκουµε και κωδικοποιούµε τη γνώση αυτή, η οποία 

βρίσκεται στα βιβλία και τα βοηθήµατα του κλάδου, καθώς και στο αρχείο µε 

τίτλο «Τα 5 στοιχεία λειτουργίας της οµάδας ΜΟ». 

β) Βρίσκουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα παρουσιάσουµε τα παραπάνω. 

γ) Προετοιµαζόµαστε για την παρουσίαση. 

δ) Παρουσιάζουµε σε όλη την οµάδα. Καλό είναι στην παρουσίαση να 

συµµετέχουν όλα τα µέλη της επιτροπής. 

 

Βήµα 2ο : Παιχνίδι Κατανόησης 

α) Βρίσκουµε τα σηµεία της γνώσης που θέλουµε να σιγουρευτούµε πως όλοι 

έχουν κατανοήσει (αν ήταν κουίζ, ποιες θα ήταν οι ερωτήσεις;)  

β) Βρίσκουµε έναν ευχάριστο τρόπο (παιχνίδι, χορό, τραγούδι ή κάτι άλλο) στο 

οποίο συµµετέχει όλη η οµάδα για να επιβεβαιώσουµε πως αυτά που 

παρουσιάσαµε έχουν γίνει κατανοητά σε όλους. 

 

Βήµα 3ο : Από τη θεωρία στην πράξη 

α) Σχεδιάζουµε την πρακτική εφαρµογή που θα µας βοηθήσει να εφαρµόσουµε 

στην πράξη αυτά που µόλις µάθαµε. 

β) Η Oµάδα (όλη µαζί ή χωρισµένη σε µικρότερες οµάδες) εφαρµόζει αυτά που 

έχει µάθει. 

 

Βήµα 4ο : Αξιολόγηση 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση ουσιαστικά η αξιολόγηση γίνεται µετά το 

εκπαιδευτικό διήµερο και µέσα στα πλαίσια της ζωής της Oµάδας, πχ στην 

αξιολόγηση κάθε τριµηνίας, κάθε επιτροπής κ.ά. 

 

 

 4. Εκπαιδευτική Μεθοδολογία 
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Στόχος 

Να γνωρίσουµε τι είναι και πώς γίνεται το ΣΟ στην οµάδα ΜΟ. 

 

Το Συµβούλιο Οµάδας µε βήµατα 

 

Βήµα 1ο 

α) Τι πρέπει να γνωρίζουµε σχετικά µε το Συµβούλιο Οµάδας; (Τι είναι, Πότε, Ποιος, Πώς, Γιατί) 

Βρίσκουµε και κωδικοποιοπούµε τη γνώση αυτή. 

β) Βρίσκουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα την παρουσιάσουµε. 

γ) Προετοιµάζουµε την παρουσίαση. 

δ) Παρουσιάζουµε σε όλη την οµάδα. 

 

Βήµα 2ο  

α) Βρίσκουµε τα σηµεία της γνώσης του Συµβουλίου Οµάδας που θέλουµε να σιγουρευτούµε 

πως όλοι έχουν κατανοήσει (αν ήταν κουίζ, ποιες θα ήταν οι ερωτήσεις;)  

β) Βρίσκουµε έναν ευχάριστο τρόπο (παιχνίδι, χορό, τραγούδι ή κάτι άλλο) στο οποίο συµµετέχει 

όλη η Oµάδα για να  επιβεβαιώσουµε πως αυτά που παρουσιάσαµε έχουν γίνει κατανοητά σε 

όλους. 

 

Βήµα 3ο  

Θα χρειαστεί να κάνουµε ΣΟ για τις ανάγκες του διηµέρου. Ποιος θα προεδρεύσει; Ποια θέµατα 

θα συζητηθούν; Η ηµερήσια διάταξη αυτού του ΣΟ µπορεί να περιλαµβάνει: 

� Τους ρόλους που έχουν τα µέλη της οµάδας για το διήµερο 

� Λειτουργικά θέµατα για το διήµερο 

� Αξιολόγηση του διηµέρου ως τώρα (όταν αξιολογούµε κάτι τοποθετούνταιι πρώτα όσοι 

έχουν δουλέψει για αυτό και στη συνέχεια η υπόλοιπη οµάδα) 

� Συντονισµό για τη συνέχεια της ηµέρας 

 

Βήµα 4ο 

Το πόσο αποτελεσµατική ήταν η εκπαίδευση σε σχέση µε το ΣΟ ουσιαστικά αξιολογείται µέσα στο 

πλαίσιο της ζωής της οµάδας στη διάρκεια της οδηγικής χρονιάς.

Το Συµβούλιο Οµάδας 
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Στόχος 

• Να γνωρίσουµε τι και ποιες είναι  οι υπευθυνότητες  στην οµάδα ΜΟ. 

• Να αναλάβει κάθε ΜΟ µια υπευθυνότητα 

 

 

Οι Υπευθυνότητες µε βήµατα 

 
Βήµα 1ο 

α) Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά µε  τις Υπευθυνότητες; 

(Τι είναι, Πότε, Ποιος, Πώς, Γιατί) Βρίσκουµε και κωδικοποιοπούµε τη γνώση αυτή. 

β) Βρίσκουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα την παρουσιάσουµε. 

γ) Προετοιµάζουµε την παρουσίαση. 

δ) Παρουσιάζουµε σε όλη την Oµάδα. 

 

Βήµα 2ο  

α) Βρίσκουµε τα σηµεία της γνώσης των Υπευθυνοτήτων που θέλουµε να σιγουρευτούµε πως 

όλοι έχουν κατανοήσει (αν ήταν κουίζ, ποιες θα ήταν οι ερωτήσεις;)  

β) Βρίσκουµε έναν ευχάριστο τρόπο (παιχνίδι, χορό, τραγούδι ή κάτι άλλο) στο οποίο συµµετέχει 

όλη η Oµάδα για να επιβεβαιώσουµε πως αυτά που παρουσιάσαµε έχουν γίνει κατανοητά σε 

όλους. 

 

Βήµα 3ο  

Κάνουµε ΣΟ για τις υπευθυνότητες (ποιες θα χρειαστούµε φέτος, πόσο θα διαρκέσουν, ποιος 

αναλαµβάνει τι κτλ) Στη συνέχεια δίνεται χρόνος να ξεκινήσουν να δουλεύουν οι υπευθυνότητες. 

Ένα από τα ζητούµενα µπορεί να είναι καθένας να σκεφτεί για την υπευθυνότητά του πράγµατα 

που χρειάζεται να γίνουν καθώς και επιπλέον ιδέες που µπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια της 

χρονιάς. 

 

Βήµα 4ο 

Το πόσο αποτελεσµατική ήταν η εκπαίδευση σε σχέση µε τις υπευθυνότητες ουσιαστικά 

αξιολογείται µέσα στο πλαίσιο της ζωής της Οµάδας, πχ στο τέλος κάθε τριµηνίας.  

 

 

 Οι Υπευθυνότητες 
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Στόχος 

• Να γνωρίσουµε τι  είναι  και πώς δουλεύουν οι επιτροπές  στην Oµάδα ΜΟ. 

• Να ενταχθεί κάθε ΜΟ σε µια ή περισσότερες επιτροπές 

• Να γνωρίσουµε τι είναι και πώς δοµείται µια συγκέντρωση 

 

 

Οι Επιτροπές µε βήµατα 

 
Βήµα 1ο 

α) Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά µε τις Επιτροπές  και τη συγκέντρωση; 

(Τι είναι, Πότε, Ποιος, Πώς, Γιατί) Βρίσκουµε και κωδικοποιοπούµε τη γνώση αυτή. 

β) Βρίσκουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα την παρουσιάσουµε. 

γ) Προετοιµάζουµε την παρουσίαση. 

δ) Παρουσιάζουµε σε όλη την Oµάδα. 

 

Βήµα 2ο  

α) Βρίσκουµε τα σηµεία της γνώσης των Επιτροπών και της Συγκέντρωσης που θέλουµε 

να σιγουρευτούµε πως όλοι έχουν κατανοήσει (αν ήταν κουίζ, ποιες θα ήταν οι ερωτήσεις;)  

β) Βρίσκουµε έναν ευχάριστο τρόπο (παιχνίδι, χορό, τραγούδι ή κάτι άλλο) στο οποίο 

συµµετέχει όλη η Οµάδα για να επιβεβαιώσουµε πως αυτά που παρουσιάσαµε έχουν γίνει 

κατανοητά σε όλους. 

 

 

Βήµα 3ο 

Χωριζόµαστε σε επιτροπές των 3-4 ατόµων. Κάθε επιτροπή επιλέγει µία συγκέντρωση από 

έναν εικονικό προγραµµατισµό τριµηνίας και δουλεύει τα παρακάτω ζητούµενα.  

Ζητούµενα είναι:  

• να διατυπώσουν το στόχο της συγκέντρωσης 

• να προτείνουν πηγές για αυτή 

• να αποφασίσουν τι ακριβώς θα περιλαµβάνει 

• να φτιάξουν τη δοµή της κι ένα ωρολόγιο 

Οι Επιτροπές 
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• να ετοιµάσουν και να παρουσιάσουν στην ολοµέλεια ένα µικρό µέρος της (πχ το 

άνοιγµα ή ένα παιχνίδι) 

• να προγραµµατίσουν τη δουλειά τους ως επιτροπή για τη συγκέντρωση µε βάση τα 

βήµατα δουλειάς µιας επιτροπής και µε δεδοµένο ότι η συγκέντρωση θα 

πραγµατοποιηθεί σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία (πχ σε 6 βδοµάδες από σήµερα) 

 

Βήµα 4ο 

Το πόσο αποτελεσµατική ήταν η εκπαίδευση σε σχέση µε τις επιτροπές ουσιαστικά 

αξιολογείται µέσα στο πλαίσιο της ζωής της οµάδας, πχ στην αξιολόγηση κάθε επιτροπής, στο 

ΣΟ κάθε συγκέντρωσης. 
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Στόχος 

• Να γνωρίσουµε ποια είναι η ατοµική πρόοδος των ΜΟ και ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής 

της. 

• Να κινητοποιηθεί κάθε ΜΟ ώστε να µπει στη διαδικασία ολοκλήρωσης της Ατοµικής του 

Προόδου. 

 

Η Ατοµική Πρόοδος µε βήµατα 

 

Βήµα 1ο 

α) Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά µε την Ατοµική Πρόοδο; 

(Τι είναι, Πότε, Ποιος, Πώς, Γιατί) Βρίσκουµε και κωδικοποιοπούµε τη γνώση αυτή. 

β) Βρίσκουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα την παρουσιάσουµε. 

γ) Προετοιµάζουµε την παρουσίαση. 

δ) Παρουσιάζουµε σε όλη την Oµάδα. 

 

Βήµα 2ο  

α) Βρίσκουµε τα σηµεία της γνώσης της Ατοµικής Πρόοδου που θέλουµε να σιγουρευτούµε 

πως όλοι έχουν κατανοήσει (αν ήταν κουίζ, ποιες θα ήταν οι ερωτήσεις;)  

β) Βρίσκουµε έναν ευχάριστο τρόπο (παιχνίδι, χορό, τραγούδι ή κάτι άλλο) στο οποίο 

συµµετέχει όλη η Oµάδα για να  επιβεβαιώσουµε πως αυτά που παρουσιάσαµε έχουν γίνει 

κατανοητά σε όλους. 

 

Βήµα 3ο 

Σε ΣΟ η Oµάδα θέτει κριτήρια αξιολόγησης προσανατολισµών και ειδικεύσεων. Οι ΜΟ 

επιλέγουν και προετοιµάζουν έναν προσανατολισµό από το στάδιο στο οποίο βρίσκονται. 

Όσοι ολοκληρώσουν τη δουλειά τους µπορούν και να τον παρουσιάσουν επι τόπου στο ΣΟ.  

Το κέρδος, σε κάθε περίπτωση, είναι ότι οι ΜΟ µπαίνουν στη διαδικασία να επιλέξουν 

πράγµατα που τους ενδιαφέρουν και να κάνουν µια αρχή. Όσοι δεν παρουσιάσουν τους 

προσανατολισούς τους στο ΣΟ, τους εντάσσουν στον προγραµµατισµό της Οµάδας.  

Η Ατοµική Πρόοδος 
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Ακόµη, οι ΜΟ µπορούν να βρουν προσανατολισµούς και ειδικεύσεις που σχετίζονται µε την 

υπευθυνότητα που έχουν αναλάβει και µε τους οποίους θα τους ενδιέφερε να ασχοληθούν. 

 

Βήµα 4ο 

Το πόσο αποτελεσµατική ήταν η εκπαίδευση σε σχέση µε την ατοµική πρόοδο ουσιαστικά 

αξιολογείται µέσα στο πλαίσιο της ζωής της Oµάδας. 
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Στόχος 

Να γνωρίσουµε τι είναι και πώς γίνεται ο προγραµµατισµός στην Oµάδα 

ΜΟ και να πραγµατοποιήσουµε τον προγραµµατισµό της Α’ τριµηνίας. 

 

Ο Προγραµµατισµός µε βήµατα 

 

Βήµα 1ο 

α) Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά µε το τον Προγραµµατισµό; 

(Τι είναι, Πότε, Ποιος, Πώς, Γιατί) Βρίσκουµε και κωδικοποιοπούµε τη γνώση αυτή. 

β) Βρίσκουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα την παρουσιάσουµε. 

γ) Προετοιµάζουµε την παρουσίαση. 

δ) Παρουσιάζουµε σε όλη την Oµάδα. 

 

Βήµα 2ο  

α) Βρίσκουµε τα σηµεία της γνώσης του Προγραµµατισµού που θέλουµε να σιγουρευτούµε 

πως όλοι έχουν κατανοήσει (αν ήταν κουίζ, ποιες θα ήταν οι ερωτήσεις;)  

β) Βρίσκουµε έναν ευχάριστο τρόπο (παιχνίδι, χορό, τραγούδι ή κάτι άλλο) στο οποίο 

συµµετέχει όλη η Οµάδα για  να επιβεβαιώσουµε πως αυτά που παρουσιάσαµε έχουν γίνει 

κατανοητά σε όλους. 

 

Βήµα 3ο 

Κάνουµε κανονικό προγραµµατισµό της Οµάδας και ολοκληρώνουµε τον προγραµµατισµό 

της Α’ τριµηνίας.  

 

Βήµα 4ο 

Το πόσο αποτελεσµατική ήταν η εκπαίδευση σε σχέση µε τον προγραµµατισµό ουσιαστικά 

αξιολογείται µέσα στο πλαίσιο της ζωής της Οµάδας, κυρίως στην αξιολόγηση κάθε τριµηνίας 

και στην αξιολόγηση χρονιάς. 

 

 

 

Ο Προγραµµατισµός 
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� Όταν καλείσαι να παρουσιάσεις ένα θέµα σε ένα συγκεκριµένο κοινό, το πρώτο 

πράγµα που κάνεις είναι να ψάξεις / να βρεις / να µάθεις ό,τι είναι γνωστό για το θέµα 

αυτό. Μην ξεχνάς ότι εκτός από τις γραπτές πηγές, υπάρχουν και οι ζωντανές πηγές, 

δηλαδή άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το θέµα που σε ενδιαφέρει.    

 

� Αφού βρεις όλη την πληροφορία, θα πρέπει να διαλέξεις ποια και πόση από αυτή θα 

παρουσιάσεις, ανάλογα µε το κοινο στο οποίο απευθύνεσαι. Μπορείς να να εντοπίσεις 

τις λέξεις – κλειδί; Ακόµη, θα πρέπει να δοµήσεις αυτά που θα παρουσιάσεις µε µια 

λογική σειρά που θα βοηθήσει το κοινό σου να τα κατανοήσει καλύτερα. Μπορείς να 

κάνεις ένα πρόχειρο σχεδιάγραµµα;   

 

� Στη συνέχεια σχεδιάζεις την παρουσίαση: Με ποιον τρόπο; Άσε τη φαντασία σου 

ελέυθερη!  Θυµήσου ότι µαθαίνουµε καλύτερα κάτι όταν το βλέπουµε και το ακούµε 

ταυτόχρονα. Τι υλικά θα χρειαστούν; Είναι τα γράµµατα µεγάλα κι ευανάγνωστα; Πόση 

ώρα θα διαρκέσει; Ποιος παρουσιάζει τι και τι ακριβώς λέει;   

 

� Μην ξεχάσεις να κάνεις πρόβα!  Τα υπόλοιπα µέλη της επιτροπής µπορούν να 

λειτουργήσουν σαν «καθρέφτης». Μίλα δυνατά και σίγουρα. Είσαι τώρα έτοιµος να 

παρουσιάσεις στην υπόλοιπη Οµάδα; Είναι η παρουσίαση εντός χρόνου;.  

 

� Είναι χρήσιµο µετά την παρουσίαση της πληροφορίας το κοινό µε κάποιον τρόπο να 

αλληλεπιδράσει σε σχέση µε αυτά  που είδε και άκουσε.  Έτσι θα σιγουρευτούµε πως 

όλοι έχουν καταλάβει και «µιλάµε την ίδια γλώσσα». Ποια είναι τα σηµεία της γνώσης 

που θέλεις να ελέγξεις; Το σχεδιάγραµµα ή οι λέξεις – κλειδί µπορεί να σε βοηθήσουν. 

Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό;  

 

� Τέλος, για να περάσουµε από τη θεωρία στην πράξη, εφαρµόζουµε αυτά που µόλις 

µάθαµε. Προετοίµασε την πρακτική εφαρµογή που θα ζήσει η Οµάδα σου.   

 

� Είναι όλα έτοιµα; Μαζεύεις το υλικό που θα σου χρειαστεί για την παρουσίαση, για το 

παιχνίδι κατανόησης και για την πρακτική εφαρµογή και ...   

                                                                                καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση! 

 6. Η Επιτροπή προετοιµάζεται 
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Η διήµερη εκπαίδευση Οµάδας ΜΟ οργανώνεται όπως κάθε άλλο διήµερο που διοργανώνει η 

Oµάδα. Η προετοιµασία ξεκινά αµέσως µετά το άνοιγµα της οδηγικής χρονιάς. Πρέπει αρχικά 

να αποφασιστούν: 

� Ηµεροµηνία (µία η δύο βδοµάδες µετά το πέρασµα) και ακριβείς ώρες 

� Χώρος (η εστία µπορεί να είναι µια βολική λύση, αφού εκεί βρίσκεται όλο το υλικό της 

οµάδας και οι υπευθυνότητες µπορούν να δουλέψουν πιο εύκολα, χωρίς όµως να 

αποκλείεται κι ένας άλλος χώρος) 

� Κόστος  

� Καταµερισµός ρόλων (ουσιαστικά ποια θα είναι η επιτροπή του διηµέρου; Ποιος θα 

αναλάβει το πρόγραµµα, τη λειτουργία, την τροφοδοσία, το ταµείο;) 

� Χωρισµός σε επιτροπές για τα 5 θέµατα (κάθε µέλος της Οµάδας συµµετέχει 

τουλάχιστον σε µία επιτροπή θέµατος. Σε κάθε επιτροπή θέµατος συµµετέχει κι ένα 

στέλεχος) 

� Χωρισµός σε επιτροπές για τα τα υπόλοιπα προγραµµατικά κοµµάτια 

 

Ένα γράµµα µε τις βασικές πληροφορίες για το διήµερο (ηµεροµηνία, ώρες, χώρος, κόστος) 

πρέπει να δοθεί έγκαιρα (πριν το πέρασµα) στους ΜΟ αλλά και στους Οδηγούς που θα 

περάσουν στην οµάδα ΜΟ. 

 

Παρακάτω ακολουθούν επιγραµµατικά τα βασικά σηµεία ευθύνης της λειτουργίας, της 

τροφοδοσίας και του προγράµµατος, καθώς και µία λίστα µε τις προγραµµατικές επιτροπές 

που συνήθως λειτουργούν σε µια διήµερη Εκπαίδευση Οµάδας. 

 

Λειτουργία: 

� Μετακινήσεις 

� Χώρος 

� Οργάνωση χώρου και χώρου υπηρεσιών 

� Υλικό λειτουργίας – υπηρεσιών (συνεργασία µε τροφοδοσία για το φαγητό) 

� Υπηρεσίες 

� Τήρηση ωρολογίου προγράµµατος 

� Συνεργασία µε το πρόγραµµα  

Οργάνωση διήµερης 
Εκπαίδευσης Οµάδας ΜΟ 
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Τροφοδοσία - Αποθήκη: 

� ∆ιαιτολόγιο  

� Ποσοτολόγιο 

� Λίστα αγορών – Ψώνια 

� Τακτοποίηση και διαχείρηση αποθήκης 

� Συνεργασία µε λειτουργία και υπηρεσίες µαγειρέµατος και σερβιρίσµατος για την 

προετοιµασία του φαγητού 

 

Πρόγραµµα: 

� Κεντρική Ιδέα 

� Επιτροπές θεµάτων 

� Προγραµµατικές επιτροπές 

� Γενικό προγραµµατικό υλικό  

� Συνεργασία µε τη λειτουργία  

 

Προγραµµατικές Επιτροπές: 

� Πίνακας κεντρικής ιδέας – άλλη διακόσµηση  

� Πίνακας υπηρεσιών 

� Άνοιγµα  

� Παιχνίδι γνωριµίας 

� Χωρισµός σε οµάδες υπηρεσιών – ονόµατα οµάδων  

� ∆ιακριτικά 

� Ζωηρά παιχνίδια – τραγούδια 

� Ψυχαγωγία  

� Καληνύχτα Σαββάτου 

� Καληµέρα Κυριακής 

� Αξιολόγηση 

� Κλείσιµο 

� Αναµνηστικά 

 

 


