Βιβλιογραφία Εξετάσεων Εκπαιδευτών 2016
Ι. Βιβλιογραφία για τις γραπτές εξετάσεις


Audrey Grant: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο & 5ο διδακτικό εγχειρίδιο («Εισαγωγή» - «Συναγωνιστικές
Αγορές» - «Δημοφιλείς συμβάσεις» - «Βελτιώνοντας την κρίση σας 1» και «Βελτιώνοντας την
κρίση σας 2» Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ, 2014-2016).



Audrey Grant: Better Bridge Teacher Training Seminar και Audrey Grant’s Better Bridge
Teacher Υλικό Σεμιναρίου 2014 Προετοιμασμένο από την Audrey Grant (Οδηγός
Δασκάλου – Βιβλίο Εργασίας – όλο το κείμενο στην ελληνική). Αναρτημένο στην Ιστοσελίδα
της ΕΟΜ



Μίνι Μπριτζ: Υλικό της μεθόδου – Αναρτημένο στο forum εκπαιδευτών της ΕΟΜ



Επετηρίδα ΕΟΜ 2016: Τμήμα «Συμβάσεις» μέχρι και «Κατάλογοι Συμβάσεων ΕΟΜ» σ. 171208. Ιστοσελίδα της ΕΟΜ/Αρχεία



Γενικά θέματα:
1. Κείμενα που συγκέντρωσε και επιμελήθηκε ο συνάδελφος Γ. Δημητρακόπουλος τα οποία
αφορούν αναφορές στο παιχνίδι και 2. Κείμενα που αφορούν στην Ιστορία του Ελληνικού
Μπριτζ (του Γ. Μηλιτσόπουλου και του Λ. Ζώτου) – Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της
ΕΟΜ/ΑΡΘΡΑ



Θέματα Διαιτησίας: Αντίστοιχο Υλικό Σεμιναρίων Εκπαιδευτών 2015 - Ιστοσελίδα της ΕΟΜ



Παπασπύρου Δημήτρης:

Παιδαγωγικές Σημειώσεις Ι.H παιδαγωγική προσέγγιση της

διδασκαλίας του Μπριτζ σε μια ομάδα ενήλικων εκπαιδευομένων. Αύγουστος 2014.
Ιστοσελίδα της ΕΟΜ/ «Εκπαίδευση Δασκάλων»/ Σεμινάριο Εκπαιδευτών 2014).


Παπασπύρου Δημήτρης: Παιδαγωγικές Σημειώσεις ΙΙ. Η φροντίδα της ομάδας από τον
εκπαιδευτή του Μπριτζ: Η εμπέδωση του χαρακτήρα της ομάδας σε ένα σύνολο αρχάριων
εκπαιδευόμενων. Οκτώβριος 2014. Ιστοσελίδα της ΕΟΜ/ «Εκπαίδευση Δασκάλων»/
Σεμινάριο Εκπαιδευτών 2014.
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Παπασπύρου Δημήτρης: Παιδαγωγικές Σημειώσεις ΙΙΙ. Διδασκαλία, μεταδοτικότητα &
μεταβίβαση μάθησης σε τμήματα ενήλικων εκπαιδευόμενων στο Μπριτζ. Ιούλιος 2015.
Ιστοσελίδα της ΕΟΜ «Εκπαίδευση Δασκάλων»/ Σεμινάριο Εκπαιδευτών 2015).



Σεμινάρια Εκπαιδευτών 2015 & 2016: [όλες οι αναρτημένες εισηγήσεις του σεμιναρίου.
Αν συνυπάρχουν για το ίδιο θέμα αρχεία pdf και pps προηγούνται τα αρχεία pdf.]



Γενική βιβλιογραφία του Μπριτζ για θέματα αγορών, εκτέλεσης και άμυνας.

ΙΙ. Βιβλιογραφία για τις προφορικές εξετάσεις
Α. Βιβλιογραφία παρουσίασης σχεδίου μαθήματος – μικροδιδασκαλίας

Το θέμα (τυχαία επιλεγμένο) που θα κληθεί να προετοιμάσει και να παρουσιάσει ο
υποψήφιος θα προέρχεται από τα εγχειρίδια διδασκαλίας της Audrey Grant («Εισαγωγή» «Συναγωνιστικές Αγορές» - «Δημοφιλείς συμβάσεις» - «Βελτιώνοντας την κρίση σας 1» και
«Βελτιώνοντας την κρίση σας 2», Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ 2014-2016
Για το σχεδιασμό της διδασκαλίας οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα άρθρα
του Δημήτρη Παπασπύρου που αναφέρονται στη Μέθοδο διδασκαλίας, το σχέδιο μαθήματος και
τη μικροδιδασκαλία (έχουν αναρτηθεί στο Forum, στο λογαριασμό του Δημήτρη Παπασπύρου και
στην Ιστοσελίδα της ΕΟΜ/ Εκπαιδευτές,Στελέχη/Σεμινάριο 2015, Μικροδιδασκαλίες)

Β. Βιβλιογραφία παιδαγωγικής συνέντευξης
Το παιδαγωγικό θέμα – πρόβλημα - (τυχαία επιλεγμένο), στο οποίο θα κληθεί να
τοποθετηθεί – απαντήσει ο υποψήφιος (μετά την παρουσίαση του σχεδίου μαθήματος) και θα
αποτελεί το έναυσμα για συζήτηση με την ομάδα εξέτασης, θα προέρχεται από την κοινή εμπειρία
των εκπαιδευτών του Μπριτζ (πρόκειται για θέματα που έχουν αναφερθεί και στα τρία σεμινάρια
και ορισμένα από τα οποία έχουν ενταχθεί στις παιδαγωγικές σημειώσεις του Δημήτρη
Παπασπύρου). Η απάντηση του υποψηφίου πρέπει να είναι τεκμηριωμένη με βάση την
επιστημονική γνώση γύρω από την εκπαίδευση, τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, την εμπειρία
και την κοινή λογική (με βασικό κριτήριο το όφελος της εκπαίδευσης και την προαγωγή του Μπριτζ).

2

