Μετατρζποντασ ζναν μακθτι… ςε παίκτθ
Ποιοσ ο ρόλοσ ενόσ δαςκάλου ςτη δημιουργία νζων παικτών;
Χωρίσ αμφιβολία, ο ρόλοσ του δαςκάλου είναι πολυςφνκετοσ και γεμάτοσ προκλιςεισ. Ένασ
εκπαιδευτισ του μπριτη ζχει μπροςτά του μια ςειρά κεμάτων που πρζπει να αντιμετωπίςει
και που κακιςτοφν το ζργο του μοναδικό. Βρίςκεται απζναντι ςτθν προκατάλθψθ για το
μπριτη από μερίδα ανκρϊπων που ςτθ κζςθ του ακλιματοσ βλζπουν μπροςτά τουσ μόνο
‘τραπουλόχαρτα’ και ‘τηόγο’. Βρίςκεται απζναντι ςτθν παντελι άγνοια του ακλιματοσ από
μερίδα ανκρϊπων που δεν είχαν ποτζ καμία επαφι με το άκλθμα. Βρίςκεται απζναντι ςε
ανκρϊπουσ που επειδι ζπαιηαν κάποια ςυναφι παιχνίδια ζχουν τθν αίςκθςθ ότι γνωρίηουν
τουσ κανόνεσ του μπριτη. Βρίςκεται απζναντι ςε μια τυχαία ςυνάκροιςθ διαφορετικϊν
ανκρϊπων που ο κακζνασ τουσ ξεκινά να μακαίνει μπριτη για διαφορετικοφσ προςωπικοφσ
λόγουσ.
Πζρα και πάνω από όλα αυτά, όμωσ, ο δάςκαλοσ βρίςκεται απζναντι ςε ζναν πρωταρχικό
εςωτερικό φόβο των μακθτϊν που άλλοτε είναι εμφανισ και άλλοτε όχι. Μακθτζσ που
διςτάηουν να μπουν ςτθν αγορά ενϊ γνωρίηουν ότι μποροφν, μακθτζσ που δεν ςυγκρατοφν
καλά τα φφλλα τουσ από το τρζμουλο, μακθτζσ που εξουκενϊνονται από τθν ζνταςθ,
μακθτζσ που απογοθτεφονται από μία αποτυχία ι από τθ δθμοςιοποίθςι τθσ είναι
παραδείγματα που ςυναντοφνται ςυχνά.
Όλα τα παραπάνω καλείται ζνασ δάςκαλοσ να τα αντιμετωπίςει και κάπωσ ζτςι ξεκινά μια
μακθτικι χρονιά! Και κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων πρζπει τα ςτερεότυπα για το μπριτη
να γίνουν αγάπθ για το άκλθμα, θ άγνοια να μετατραπεί ςε μπριτηιςτικι γνϊςθ, θ
θμιμάκεια των κανόνων να αλλάξει ςε ςωςτι εφαρμογι των κανονιςμϊν και θ τυχαία
ςυνάκροιςθ ανκρϊπων να εξελιχκεί ςε ομάδα και, πικανόν, ςε φιλία!
Ο εκπαιδευτισ που ςτο τζλοσ μιασ τζτοιασ διαδρομισ καταφζρνει να επιτελζςει ζνα τζτοιο
ζργο νοιϊκει περθφάνια και ικανοποίθςθ. Όλα όςα πζτυχε –και δεν ιταν και λίγα– του
χαμογελοφν. Άνκρωποι που μερικοφσ μινεσ πριν δεν γνϊριηαν καν τι είναι το μπριτη τϊρα
παίηουν stayman και transfer. Άνκρωποι που μερικοφσ μινεσ πριν ιταν μεταξφ τουσ
άγνωςτοι τϊρα είναι ςυμπαίκτεσ και φίλοι.
Και ενϊ επαναπαφεται ςτισ δάφνεσ του, ξαφνικά το οικοδόμθμά του αρχίηει να καταρρζει.
Μακθτζσ εγκαταλείπουν, δεν εμφανίηονται ςτα τουρνουά, αρνοφνται να παίξουν.
Σι πήγε άραγε ςτραβά;
Δθμιουργιςαμε καλοφσ μακθτζσ, ςε φιλικό κλίμα, αςφαλείσ μζςα ςτο περιβάλλον μιασ
αίκουςασ. Δθμιουργιςαμε όμωσ παίκτεσ; Παίκτεσ ζτοιμουσ να βγουν από το «κουκοφλι»
τουσ και να ςτακοφν με αυτοπεποίκθςθ ςε ζνα τουρνουά; Μάλλον όχι. Τι μασ διζφυγε ςτθν
πορεία; Αυτόσ ο εςωτερικόσ φόβοσ που πάντα ιταν εκεί και δεν τον αντιμετωπίςαμε όπωσ
κα ζπρεπε. Στείλαμε ζτςι «άοπλουσ» ανκρϊπουσ ςτθ «μάχθ».

Σι θα μποροφςαμε να ζχουμε κάνει;
Η απάντθςθ εδϊ δεν είναι απλι. Θα ζπρεπε να αντιμετωπίςουμε αυτόν τον φόβο με κάκε
δυνατό μζςο.
Να μιλιςουμε για τον ακριβι τρόπο με τον οποίο διεξάγονται τα τουρνουά. Ο κάκε
άνκρωποσ όταν βρίςκεται ςε «άγνωςτα νερά» νοιϊκει άβολα. Όταν ζχει ενθμερωκεί καλά
για το τι να περιμζνει είναι πιο εφκολο να το αντιμετωπίςει.
Να ενθμερϊςουμε λεπτομερϊσ για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ κάκε παίκτθ ςε ζνα
τουρνουά. Αυτό κα οδθγιςει τουσ μακθτζσ-παίκτεσ ςε λιγότερα λάκθ και ωσ εκ τοφτου κα
αιςκάνονται μεγαλφτερθ αςφάλεια παίηοντασ.
Να ενθμερϊςουμε τουσ μακθτζσ για τθν παρουςία και τον ρόλο του διαιτητή ςε ζναν
αγϊνα. Έχουμε άραγε αντιλθφκεί ότι οριςμζνοι μακθτζσ αγνοοφν ακόμα και το γεγονόσ ότι
ςε κάκε αγϊνα υπάρχει διαιτθτισ; Πόςο μάλλον να ξζρουν τον ρόλο του;
Να τουσ δείχνουμε τον ορκό τρόπο επίλυςθσ των προβλθμάτων που δθμιουργοφνται
πάνω ςτο τραπζηι. Πρζπει να αποενοχοποιθκεί το κάλεςμα του διαιτθτι. Να
αντιμετωπίηεται ο διαιτθτισ περιςςότερο ωσ ςφμβουλοσ και τθρθτισ των κανόνων παρά ωσ
τιμωρόσ.
Να μιλιςουμε για το ευ αγωνίηεςκαι. Η ευπρζπεια και θ καλι ςυμπεριφορά κα ζπρεπε να
είναι αυτονόθτεσ ςε οποιοδιποτε άκλθμα. Δυςτυχϊσ, αυτό δεν ςυμβαίνει πάντα. Νζοι
μακθτζσ-παίκτεσ πζφτουν ςυχνά κφματα ενόσ ιδιόμορφου τφπου bullying που δεν μποροφν
οφτε οφείλουν να αντιμετωπίςουν. Αν, λοιπόν, ςε μια τζτοια περίπτωςθ δεν ζχουν ποφ να
ςτραφοφν, τότε απλά απογοθτεφονται και εγκαταλείπουν.
Με βάςθ τα παραπάνω, μιπωσ κα ιταν χριςιμο ζνα βαςικό, ςυνοπτικά γραμμζνο και με
κατανοθτοφσ όρουσ φυλλάδιο κανονιςμϊν να μοιράηεται ςε κάκε μακθτι;
ΤΜΠΕΡΑΜΑ
Σε ςυνδυαςμό με τουσ υπόλοιπουσ ςτόχουσ του, ζνασ εκπαιδευτισ του μπριτη πρζπει να
προςπακιςει να δθμιουργιςει νζουσ παίκτεσ που αγαποφν το μπριτη, που
ςυμπεριφζρονται με ευπρζπεια, που είναι ικανοί να υπεραςπιςτοφν τον εαυτό τουσ
απζναντι ςτουσ παλαιότερουσ, που αναγνωρίηουν τουσ διαιτθτζσ και τουσ καλοφν όποτε
παραςτεί ανάγκθ, που δεν φοβοφνται πια.

