
Οργάνωση Ημέρας

Έναρξη – Χαιρετισμός  (10’)

Εισαγωγή στην Κ.ΑΛ.Ο – Βασικά Χαρακτηριστικά φορέων Κ.ΑΛ.Ο και αναφορά σε 4 πτυχές

Άσκηση 

1. Αξίες και Αποστολή

2. Εργασία και Διοίκηση

3. Χρηματοδοτικά και Πόροι

4. Σχέση με τo γενικό πλαίσιο (την κοινότητα/Κ.ΑΛ.Ο/ευρύτερη κοινωνία)

Template (10’) 

Παρουσίαση jigsaw technique και εξήγηση άσκησης (10’)

Α) φάση : Χωρίζεστε σε 4 ομάδες και δημιουργούνται 4  experts groups στις 4 θεματικές.
Όλοι και όλες γίνεστε experts στο αντικείμενο μελέτης. Οι θεματικές αυτές εκλαμβάνονται
από  τους  συμμετέχοντες  ως  «Περιοχές  Παρατήρησης».  Άρα  συζητάτε  τι  περιεχόμενο
περιλαμβάνει και τι ερωτήματα προκύπτουν που θέλουμε να διερευνήσουμε (30’)

Σε κάθε τραπέζι υπάρχει ένας από το expert group και μετακινούνται οι υπόλοιποι 3. Δλδ
κάποιος που ειναι expert σ’ ένα τραπέζι είναι συμμετέχοντας στο άλλο. Ο expert κάνει μια
σύνοψη της συζήτησης και ζητάει να εμπλουτιστεί ή να τονιστεί κάτι ως πολύ σημαντικό ή
λιγότερο σημαντικό ανάλογα με την ιεράρχιση που του έχουν δώσει οι συμμετέχοντες.

Α) Όλοι οι συμμετέχοντες περνούν απ όλα τα τραπέζια, τα οποία κάθε φορά έχουν 1 expert
που τους ενημερώνει, τους συνοψίζει, τους ζητάει εμπλουτισμό ή ιεράρχηση.

Β) Αν το παραπάνω έχει επιτευχθεί μπορούν να γράψουν και πιθανά ερωτήματα προς το
case study αλλά μόνο αν και εφόσον έχουν προηγηθεί το προηγούμενο στάδιο. (40’)

Οδηγίες προς experts

Έναρξη Άσκησης  16.30-16.45

Α Φάση Άσκησης 30’ 

Λήξη 17.00-17.15

Β Φάση Άσκησης 40’

Λήξη 17.40-18.00

Διάλειμμα



Έναρξη 18.00 - 18.20

Προβολή Video, λήξη 18.20-18.40

Γ Φάση Matrix

Οι  experts κάθε  τραπεζιού/θεματικής,  μαζεύονται  στην  αρχική  θέση,  συνοψίζουν  από
κοινού το περιεχόμενο της θεματικής και τις «περιοχές παρατήρησης» του  case study. Σ
αυτό το σημείο χρήσιμο είναι να συνοδεύονται και από τα ανάλογα ερωτήματα προς την
μελέτη περίπτωσης.

(10’)

Δ΄Φάση Matrix

Παρουσίαση από έναν από κάθε τραπέζι, στην ολομέλεια των «περιοχών παρατήρησης» 
και των ερωτημάτων που προκύπτουν. Καταγραφή και αποθήκευση στο googledoc.

Επιβεβαίωση ότι την επόμενη μέρα όλοι/ες έχουν πρόσβαση στο κοινό googledoc όπου 
βλέπουν τι θα παρατηρήσουν την επόμενη μέρα. 

Ερωτήσεις – Συζήτηση επί του συνόλου – Ερωτήματα για την μελέτη περίπτωσης της 
επόμενης μέρας.

(40’)

Λήξη Matrix 19.10 – 19.30

 


