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ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ BRIDGE

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΑΡΤΑΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 Το 2008 στα πλαίσια μετεκπαίδευσης των 
εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΚΔΔ  σε 
μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης 
εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω υπολογιστών 
ζητήθηκε από τους εκπαιδευτές να γίνει μια 
ολιγόλεπτη παρουσίαση μέσω υπολογιστών 
για ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος για να 
δοκιμαστεί και η ικανότητα του συστήματος 

εκπαίδευσης.



ΤΟ BRIDGE ΑΠΌ ΤΟ Α ΣΤΟ…Ω

 Τίτλος της δικής μου εργασίας ήταν το bridge 
από το Α στο …Ω

 Το θέμα άγνωστο στους περισσότερους από 
τους εκπαιδευτές.

 Έγινε λοιπόν μια παρουσίαση ενός power 
point που θα δούμε ευθύς αμέσως



Μαθήματα bridge

Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ

Εισηγητής:Καρτάλος Διονύσιος



σκοπός

 Ενημέρωση κοινού

 Διάδοση αθλήματος

 Προσέλκυση ενδιαφερόμενων



στόχοι

 Κατανομή ενδιαφερόμενων στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα

 Προσδιορισμός εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων



Εισαγωγή στην ενημέρωση



Πληροφορίες για το bridge



Διαδικτυακός τόπος του 
bridge

 www.hellasbridge.org

http://www.hellasbridge.org/


Αίθουσα  bridge



Το τραπέζι του bridge



Κλασσική ή ασύγχρονη 
εκπαίδευση

 Δώστε μας την προτίμηση σας για τον τρόπο 
εκπαίδευσης που επιθυμείτε

 Δώστε μας την προτίμηση για τον τόπο 
διεξαγωγής των μαθημάτων

 Δώστε μας την ημέρα προτίμησης των 
μαθημάτων

 Δώστε μας την ώρα προτίμησης των 
μαθημάτων



Κλασσική διδασκαλία



Ασύγχρονη διδασκαλία



Παίζω ζωντανά σε όλο τον 
κόσμο



Χαρτιά ή bridge

Το μόνο κοινό τους σημείο 
παίζονται με μια τράπουλα



Καλή διασκέδαση

 Ραντεβού στην πλατφόρμα στο μάθημα 
το μπριτζ από το Α στο…Ω

 Οι ενδιαφερόμενοι μετά από το 
αποτέλεσμα της έρευνας μας θα 
ακολουθήσουν κατά περίπτωση την 
κλασσική ή την ασύγχρονη διδασκαλία

 Νέα συνάντηση κάθε Τετάρτη στις 
20.00 



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Στα πλαίσια της προσέλκυσης νέων παικτών η 
εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται με το να 
δηλώσει ο υποψήφιος την πρόθεση του να 
ενταχθεί στα μαθήματα της ΕΟΜ

 Όπου υπάρχει όμιλος και εξυπηρετεί τον τόπο 
κατοικίας του υποψηφίου η αρμόδια επιτροπή 
του υποδεικνύει την ή τις πλησιέστερες θέσεις 
των ομίλων.



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Όπου δεν υπάρχει όμιλος και δεν εξυπηρετεί 
τον τόπο κατοικίας του υποψηφίου η αρμόδια 
επιτροπή θα μπορεί να του υποδείξει τον νέο 
τρόπο εκπαίδευσης «εξ αποστάσεως»



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Μπορούμε να εκπαιδεύουμε μεμονωμένα 
άτομα ή ομάδες παντού, υπάρχει δεν υπάρχει 
όμιλος

 Ο ενδιαφερόμενος μαθαίνει ότι και στην 
ζωντανή διδασκαλία

 Τα δίδακτρα θα πρέπει να είναι ισοδύναμα



Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

 Ο λόγος που επιδιώκεται η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση έχει συγκεκριμένους σκοπούς που 
εξυπηρετεί.

 Ελευθερία χρόνου, τόπου και  προόδου στην 
εκμάθηση

 Επαναλήψεις, ενημέρωση και επαφή με την 
εκπαιδευτική βάση κλπ 



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 Ο απαραίτητος εξοπλισμός είναι ένας συνήθης 
εξοπλισμός πληροφορικής, υπολογιστής 
γραφείου, ταμπλέτα, κινητό

 Η αναζήτηση θα είναι ελεγχόμενη και η 
πρόοδος θα ελέγχεται από την βάση της ΕΟΜ

 Ασκήσεις και ερωτήματα θα επιλύονται μέσω 
της βάσης και θα αποτελούν και το κλειδί 
προόδου των μαθητευομένων.



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 Η βάση είναι σκόπιμο να μπορεί να 
λειτουργήσει παράλληλα με την έναρξη των 
μαθημάτων της νέας περιόδου δηλαδή από 
Οκτώβριο του 2015.

 Παρακαλούνται όσοι εκ των παρισταμένων 
ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν την 
εφαρμογή να επικοινωνήσουν μαζί μου στο 

dkarta2002@yahoo.gr

mailto:dkarta2002@yahoo.gr


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΡΙΕΣ, ΣΧΟΛΙΑ

 Θα ήθελα να διατυπώσετε θετικές και 
αρνητικές απόψεις προκειμένου να 
αξιολογηθεί η πρόταση και να 
εκτιμηθούν τόσο τα θετικά όσο και τα 
αρνητικά σημεία αυτής.


