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Αυστραλία, 1965
Σπουδές Κοινωνιολογίας & Πολιτικών Επιστημών
(Πάντειο Πανεπιστήμιο)
Μεταπτυχιακές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων (ΕΑΠ)
Ειδικός Σύμβουλος Εκπαίδευσης της ΕΟΜ σε
παιδαγωγικά θέματα.
Μέλος της Ομάδας Διενέργειας Εξετάσεων
εκπαιδευτών Μπριτζ για το 2015.

Ο σκοπός αυτού του σεμιναρίου
Ο απολογισμός των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων του τελευταίου έτους
(Ιούνιος 2015-Μάιος 2016).
 Η παρουσίαση του ολοκληρωμένου διετούς
αναλυτικού προγράμματος.
 Η ενημέρωση – επιμόρφωση – προετοιμασία
των υποψήφιων εκπαιδευτών ενόψει των
εξετάσεων του 2016.


Σκοπός αυτής της εισήγησης
Η επισήμανση των σημαντικότερων
εκπαιδευτικών θεμάτων του τελευταίου
12μηνου.
 Η ενίσχυση των εκπαιδευτών και του έργου
τους.
 Η προώθηση του προγράμματος «Μπριτζ για
παιδιά».


Ορόσημα του τελευταίου έτους










Αγωνιστικά δελτία 2014 – 2015
Το σεμινάριο εκπαιδευτών του 2015
Η «πρόβα» των εξετάσεων του 2015 (20/7/ 2015)
Οι γραπτές & προφορικές εξετάσεις του 2015
Η έναρξη της τελευταίας σχολικής χρονιάς (Οκτώβριος 2015 &
Ιανουάριος 2016)
Η έκδοση των νέων βιβλίων της μεθόδου «Cards on the table»
Το 8ο σεμινάριο στελεχών της EBL (Ρώμη, τέλη Ιανουαρίου)
Το 1ο σεμινάριο στελεχών της ΕΟΜ (Απρίλιος 2016)

Αγωνιστικά δελτία 2014 – 2015





Επετηρίδα 2014: 3380 μέλη
Επετηρίδα 2015: 3708 μέλη
Νέα Δελτία περιόδου 2014-2015: 625 δελτία

Το σεμινάριο εκπαιδευτών του
2015
2ο σεμινάριο εκπαιδευτών της ΕΟΜ (12-13 Ιουνίου
2015)
 ένα χρόνο μετά την παρουσίαση της μεθόδου «cards
on the table» από την Audrey Grant
 Νέα πρόσωπα παρουσίασαν έργο και
προβληματισμούς
 Η ομάδα συντονισμού του σεμιναρίου εκφράζει την
ικανοποίησή της για την εξέλιξη και την ποιότητα του
σεμιναρίου


Το σεμινάριο εκπαιδευτών του
2015
Η εσωτερική αξιολόγηση από τους ακροατές –
εκπαιδευτές ήταν ιδιαίτερα θετική, με το σύνολο των
συμμετεχόντων να κρίνει αποδεκτές όλες τις
εισηγήσεις σε ποσοστό άνω του 50%.
 Το βιωματικό εργαστήρι που ολοκλήρωσε το
σεμινάριο επέτρεψε να παρουσιάσουμε και να
συζητήσουμε προβλήματα των εκπαιδευτών.
 Εισηγήσεις και κείμενα αναρτήθηκαν στην
ιστοσελίδα της ΕΟΜ (Τμήμα «Σεμινάριο 2015»).


Η «πρόβα» των εξετάσεων του
2015 (20/7/ 2015)
Συμμετείχαν 12 υποψήφιοι προκειμένου να δοκιμάσουν ένα 12
θεμάτων – μικρογραφία του τελικού διαγωνίσματος και να
αντιληφθεί η ΟΔΕ κάποια στοιχεία σχετικά με τη σύνθεση της
γραπτής εξέτασης, τη δυσκολία και τη διατύπωση των θεμάτων
κ.α.
 Οι παρατηρήσεις των υποψηφίων που παρευρέθησαν σ’ αυτήν
την πρόβα εξετάσεων ήταν γόνιμες.
 Η πρόσκληση των υποψηφίων, τα θέματα και οι λύσεις τους
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ, αλλά στην πορεία
μέχρι τις εξετάσεις έγινε αντιληπτό πως δεν επωφελήθηκαν και
δεν ενημερώθηκαν όλοι οι υποψήφιοι γι’ αυτήν την εξέλιξη.


Οι γραπτές & προφορικές
εξετάσεις του 2015




Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η
πρώτη φάση της εξέτασης των υποψήφιων
εκπαιδευτών, η οποία αφορούσε τη γραπτή
δοκιμασία.
Παρουσιάστηκαν 39 υποψήφιοι, από τους 42 που
είχαν δηλώσει συμμετοχή. Η σύνθεση της ομάδας
των 39 υποψηφίων ήταν 14 από περιφέρεια και 25
από Αττική.

Χαρακτηριστικά της γραπτής
εξέτασης


Η ΟΔΕ είχε προετοιμάσει τετράδιο 14 σελίδων (η 15η σελίδα
κενή και η 16η που περιείχε τον πίνακα αποφάσεων για τα
θέματα του Μίνιμπριτζ), δεμένο σε σπιράλ, το οποίο
περιλάμβανε 40 θέματα είτε απλά είτε δύο ή περισσότερων
ερωτημάτων, με άριστη βαθμολογία το 100. Η βαθμολογία των
θεμάτων κυμαινόταν από 1 ως 5 βαθμούς. Τα θέματα που
βαθμολογούνταν με 5 βαθμούς ήταν τα πιο απαιτητικά κατά τη
γνώμη της ΟΔΕ. Κάθε θέμα συνοδευόταν από κάποιο
χαρακτηρισμό: «παικτικά»(11 θέματα), «Διαιτησία»(5 θέματα),
«Μεθόδου» (12 θέματα), «Μίνιμπριτζ»(3 θέματα),
«παιδαγωγικά»(4 θέματα), «Γενικών γνώσεων» (5 θέματα).

Το «πρότυπο του εκπαιδευτή»
Οι συζητήσεις μεταξύ των μελών της ΟΔΕ είχε ως αποτέλεσμα να
αποκρυσταλλωθεί το εξής πρότυπο για τους εκπαιδευτές:
 Γνώστης των τριών κύκλων της μεθόδου «Cards on the table»
 Αξιόλογος παίκτης *
 καταρτισμένος σε βασικά παιδαγωγικά θέματα
 Με διάθεση ενημέρωσης και επικοινωνίας με τα όργανα της ΕΟΜ
 Εξοικειωμένος με την ιστορία του ελληνικού Μπριτζ όπως και με τη
«φιλολογία» του αθλήματος
 Ικανός να ανταπεξέλθει ως διαιτητής σε μαθητικά τουρνουά.
 Το πρότυπο αυτό καθόρισε και τη θεματολογία των εξετάσεων: θέματα
παιδαγωγικά, μεθόδου, παικτικά, διαιτησίας, λειτουργίας της ΕΟΜ και
ιστορικά – γενικών γνώσεων.


Οι προφορικές εξετάσεις
Με την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών
κλήθηκαν οι υποψήφιοι της περιφέρειας για την προφορική
εξέταση. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στον ίδιο χώρο
παρουσιάστηκαν 12 υποψήφιοι, 1 από την Αθήνα και οι
υπόλοιποι 11 από την περιφέρεια.
Η εξέταση περιλάμβανε παρουσίαση μαθήματος από τον 1ο, 2ο
και 3ο κύκλο της πρώτης χρονιάς του «Cards on the table» και
μια παιδαγωγική συνέντευξη.
Τα θέματα επιλεγόντουσαν από τους ίδιους τους υποψηφίους
με την επιλογή ενός κλειστού φακέλου, ανάμεσα σε 32 σχέδια
μαθήματος και 30 παιδαγωγικά σενάρια.






Η παραγωγή υλικού για τις
εξετάσεις










Το τετράδιο της γραπτής εξέτασης & οι απαντήσεις των
θεμάτων
Το φυλλάδιο της πρόβας – εξέτασης & οι απαντήσεις
32 θέματα για σχέδια μαθήματος (μπορούν να αξιοποιηθούν και
σε σεμινάρια)
30 παιδαγωγικά θέματα για παιδαγωγική συνέντευξη
1 φύλλο αξιολόγησης του σχεδίου μαθήματος
1 φύλλο αξιολόγησης της παιδαγωγικής συνέντευξης
1 φύλλο αξιολόγησης του τετραδίου
Ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής και ελέγχου των επιδόσεων
των υποψηφίων

Η έναρξη της τελευταίας σχολικής χρονιάς
(Οκτώβριος 2015 & Ιανουάριος 2016)









Αγαπητοί συνάδελφοι στην χθεσινή έναρξη μαθημάτων σε πολλά σωματεία της Αττικής
είχαμε μεγάλη προσέλευση μαθητών.
Προκειμένου να μπορέσουμε να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας της
ΕΟΜ, είναι πολύ σημαντικό να σημειωθούν τα στοιχεία ΟΛΩΝ όσοι προσήλθαν.
Παρακαλούμε να βοηθήσετε δημιουργώντας αρχεία excell με τα στοιχεία των μαθητών και
να τα κοινοποιήστε εκτός απο το τμήμα Μαθημάτων και στον Σύμβουλο κ Ν.
Δελημπαλταδάκη ( bridge@delimpaltadakis.com) o οποίος έχει όλη την εικόνα της φετινής
καμπάνιας.
Τα στατιστικά δελτία μπορούν να έρθουν στην ΕΟΜ σε πρώτη ευκαιρία.
Τις δυο αυτές πρώτες βδομάδες - κρίσιμες για την παραμονή των νέων παικτών - έχει
μεγάλη σημασία η επικοινωνία εκ νέου με όσους δεν ήρθαν στις τάξεις.
Για τον λόγο αυτό θα βρίσκομαι στο γραφείο και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 10:00 - 14:00
για ό,τι χρειαστείτε.
Καλή Συνέχεια
Αναστασία Μπαμπούλα, Τμήμα Μαθημάτων και Διάδοσης ΕΟΜ (13/10/2015)

Τα κυριότερα προβλήματα
σύμφωνα με τους εκπαιδευτές…
Η οργάνωση των ομίλων / οι ανεπαρκείς
εγκαταστάσεις
 Οι συμπεριφορές «έμπειρων» μαθητών
 Διαφορετικοί ρυθμοί μάθησης
 Δυσκολία στην κατανόηση του αντικειμένου
 Ιδιαίτερες συμπεριφορές & αντιδράσεις


Νέες παιδαγωγικές περιπέτειες …


Ηλικιωμένη μαθήτρια παρουσιάζεται με καθυστέρηση στο μάθημα και απαιτεί να σηκωθεί ένας
μαθητής από τη θέση του γιατί εκεί καθόταν αυτή στο προηγούμενο μάθημα. Της ζητώ να καθίσει
σε μια κενή θέση σε άλλο τραπέζι αλλά σε έντονο ύφος μου επαναλαμβάνει το αίτημα της
τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Της εξηγώ ότι είναι καλό να καθίσει σε άλλο τραπέζι
όπου θα της δοθεί η δυνατότητα να γνωριστεί καλύτερα και με αλλά άτομα και μου απαντά ΔΕΝ
ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ. Της εξηγώ ότι μετά το διάλειμμα είχα προαναγγείλει και
μετακίνηση των ΑΔ ένα τραπέζι εμπρός και ότι δεν μπορούμε στο Μπριτζ να επιλέξουμε με ποιους
καθόμαστε, αφού περιοδικά θα παίζουμε με όλους τους παίκτες. Ταυτοχρόνως οι καθήμενοι στο
τραπέζι που ζητούσε να καθίσει της δηλώνουν ότι δεν είναι σωστό ο τρόπος της και
διαμαρτύρονται. Τους ζητώ να ηρεμήσουν και τους διαβεβαιώνω ότι το θέμα θα το λύσω εγώ.
Υποδεικνύω στην κυρία που να καθίσει και της δηλώνω κατηγορηματικά ότι οι κανόνες τους
Μπριτζ είναι σαφείς και ο δάσκαλος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της ομάδας. Μου δηλώνει
ότι είναι αποφασισμένη να φύγει και της απαντώ ότι θα με στενοχωρούσε μια τέτοια απόφαση
αλλά ως ελεύθερο άτομο έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θα κάνει. Προχωρεί στη θέση που της
υπέδειξα. Σιγοψιθυρίζει «τώρα με πείσμωσες» και το θέμα έληξε εκεί. Στο τέλος του μαθήματος
πλήρωσε για τον 1 κύκλο πήρε το βιβλίο της και αποχώρησε.



Υγ. Αναθεωρώ την άποψη ότι κάποια από τα παιδαγωγικά σενάρια ήταν πολύ τραβηγμένα για να
είναι αληθινά. Αν μου το λέγανε δε θα το πίστευα.

…κι άλλο παιδαγωγικό ζήτημα


Στο μαθητικό τουρνουά, ένα ζευγάρι πήγε για να πάρει καφέ μόλις τελείωσε σε κάποιον
γύρο. Άργησαν να επιστρέψουν περίπου 6-7 λεπτά και όταν γύρισαν τους
επισήμανα ότι δεν είναι σωστό να αργούν γιατί καθυστερεί όλο το τουρνουά.
Ο ένας από τους δύο εκνευρίστηκε και απάντησε απότομα:
"Εντάξει, αλλά δεν είμαστε μικρά παιδιά να μας κάνεις παρατηρήσεις"
Του απάντησα: "Συγγνώμη αν σε προσέβαλα, δεν είχα τέτοια πρόθεση, αλλά περιμένουν
τόσοι άνθρωποι εσάς"
Συνέχισε: "Το βλέπω, με περνάς για χαζό;"
Στον επόμενο γύρο, ήρθε στο τραπέζι που έπαιζα κι εγώ για να συμπληρώσω το ζευγάρι.
Αφού τελείωσε ο γύρος και σχολιάσαμε τις διανομές, καθώς τελειώσαμε εγκαίρως, του
λέω:
"Μου επιτρέπεις να σου πω κάτι;" με την πρόθεση να του εξηγήσω πως λειτουργεί το
σύστημα του τουρνουά για να καταλάβει τι συνέπεια έχει η κάθε καθυστέρηση.
Η απάντηση που έλαβα ήταν:
«Όχι να μην μου πεις. Αν είναι να μου πεις για πέμπτη φορά το ίδιο θα σηκωθώ να φύγω».
«Οκ» του είπα «δεν θα σου πω», προσπαθώντας να κατευνάσω τα πνεύματα. Όταν έδωσα
αλλαγή, διαπίστωσα ότι δεν ήταν εκεί και από ότι μου είπε ο συμπαίκτης του, έφυγε γιατί
ήταν τσαντισμένος.

Η έκδοση των νέων βιβλίων της
μεθόδου «Cards on the table»

Η μετάφραση της αντάμ …

Το φυλλάδιο / οδηγός …

Η επετειακή έκδοση …

Το 8ο σεμινάριο στελεχών της EBL
(Ρώμη, τέλη Ιανουαρίου)

Τεχνολογικές εξελίξεις …

5th Tournament Directors
Workshop
The 5th TD Workshop (“Regional”) will take place in Athens
Greece from 2-5 February 2017. The workshop is intended for
active local tournament directors.
 The aim of this Workshop is to support local TD training by
improving the performance and knowledge of local TDs, and by
synchronizing the style and method of the work of the TDs to
those of the EBL.
 The language of instruction is English.
Successful participants in the Workshop will be invited to attend
the Main EBL TD Course which is planned for 2019.
 Details of the workshop and participation will be sent to all
NBOs in July 2016.





Το πρόγραμμα «Kids για το 2019»

Στην «Ανθοκομική» 2016

Το 1ο σεμινάριο στελεχών της
ΕΟΜ (Απρίλιος 2016)


Εισηγήσεις που αφορούν στην ίδρυση και
λειτουργία σωματείων του Μπριτζ,
αγωνιστικών ημερίδων, τριημέρων,
πρωταθλημάτων κλπ. Ανάπτυξη και
προώθηση του Μπριτζ, σύστημα
αποτελεσμάτων (Mps).

Δημιουργία και χρήση
της παρουσίασης



Το αρχείο αυτό δημιουργήθηκε από το Δημήτρη
Παπασπύρου για τις ανάγκες του σεμιναρίου της
ΕΟΜ της 12ης Ιουνίου 2016. Διατίθεται από το
συντάκτη του στην ΕΟΜ και σε στελέχη της για
εκπαιδευτική χρήση.

Παράρτημα


Παιδαγωγικά σενάρια

1ο σενάριο




Είσαι νέος εκπαιδευτής, αναλαμβάνεις την εκπαίδευση ενός
ομίλου και πραγματοποιείς το 1ο σου διδακτικό έτος. Ξεκινάς με
τις καλύτερες προθέσεις, προετοιμάζεσαι σκληρά, οργανώνεις
τα μαθήματά σου και σύντομα διαπιστώνεις ότι … οι μαθητές
σου δε μαθαίνουν! Απογοήτευση, δυσαρέσκεια, θυμός! Γιατί δε
μαθαίνουν;
Πώς αντιμετωπίζεις αυτή τη συναισθηματική κατάστασή σου;
Ενέχει κινδύνους για τη συνέχεια των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων σου;

2ο σενάριο


Έχετε διδάξει τη σύμβαση «τράνσφερ» ως συνέχεια της αγοράς 1ΝΤ.
Σε μια από τις πρώτες εφαρμογές της, ο Νότος ανοίγει 1ΝΤ, η Δ
πασάρει, ο Β αγοράζει 2♦, alert από το Ν, πάσο από την Α, 2♥ ο Ν,
πάσο η Δ, 3 ♦ ο Β, πάσο η Α, σκέψεις κατακλύζουν το Ν, ο οποίος
τελικά πασάρει! Η Εκτέλεση γίνεται δύσθυμα από τον Β, το συμβόλαιο
πέφτει 1 κάτω, λόγω της υπεροπλίας της Α-Δ στα ατού. «Μα γιατί
πάσαρες;», «Πίστεψα ότι ήθελες να παίξουμε στα καρά»,
δικαιολογήθηκε ο Ν. Και οι δύο, εμφανώς στενοχωρημένοι,
απευθύνονται στον εκπαιδευτή για βοήθεια ….
 Πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα; Μήπως
μπορούσες να κάνεις κάτι ως εκπαιδευτής ώστε να αποφευχθεί;

