Οργάνωση διήµερης
Εκπαίδευσης Οµάδας ΜΟ
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
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Οργάνωση χώρου και χώρου υπηρεσιών



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



Υπηρεσίες



Τήρηση ωρολογίου προγράµµατος



Συνεργασία µε το πρόγραµµα

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
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