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Αγαπητοί φίλοι
το διήμερο 12 και 13 Ιουνίου θα συναντηθούμε στον ΑΟΜΒ περίπου 70 άτομα.
Ανάμεσά μας άτομα τα οποία υπηρετούμε το μπριτζ από το πόστο του δασκάλου, κάποιοι που θα ήθελαν
να το πράξουν στο μέλλον, αλλά και ορισμένοι φίλοι που επιθυμούν απλά να βοηθήσουν.
Οι οδηγίες που ακολουθούν στοχεύουν στο να σας καθοδηγήσουν επί της διαδικασίας, ώστε να
κερδίσουμε σε χρόνο και ταλαιπωρία και ελπίζουμε στην τήρησή τους.
Η τήρηση του προγράμματος, το οποίο έχετε ήδη λάβει και στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση- θα
εξαρτηθεί από τη συνέπεια και την πειθαρχία όλων μας και ως δάσκαλοι οι περισσότεροι γνωρίζουμε την
σημασία του να ξεκινάμε εγκαίρως, αλλά και να επανερχόμαστε στη θέση μας χωρίς καθυστέρηση και
θορύβους.
Το σεμινάριο ξεκινά την Παρασκευή στις 12:00 και από τις 11:00 θα μπορείτε να προσέλθετε στην
Γραμματεία
(κ. Μπαμπούλα) για να ενημερωθείτε για τη θέση σας και να παραλάβετε τα εξής:
1. Καρτελάκι με το όνομά σας το οποίο οφείλετε να φοράτε καθ' όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου
2. Έντυπα αξιολόγησης για τα οποία ισχύουν τα παρακάτω
- Έντυπο Αξιολόγησης Μικροδιδασκαλίας (Πρόκειται για το έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί και στις
εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα το χρησιμοποιήσουμε ως δείγμα για αξιολόγηση κάποιας
μικροδιδασκαλίας και συζήτηση. Παραμένει στον συμμετέχοντα)
- Έντυπο Αξιολόγησης Εισήγησης – Βιωματικού (Πρόκειται για το έντυπο που θα βαθμολογήσει τα
βιωματικά εργαστήρια. Όλοι οι παρόντες θα συμπληρώσουν έντυπο για κάθε ομιλητή, έτσι ώστε να
συμπεριληφθεί στον φάκελό του και - εφ' όσον πρόκειται για υποψήφιο να εξεταστεί - να του
εξασφαλίσει βεβαίωση παρουσίασης βιωματικού αλλά και μοριοδότηση. Παραδίδονται στη Γραμματεία
στο τέλος των εργαστηρίων)
- Έντυπο Αξιολόγησης Σεμιναρίου (Παραδίδεται στη Γραμματεία κατά την αποχώρησή σας από το
Σεμινάριο)
Η χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης του σεμιναρίου θα χορηγείται με βάση το παρουσιολόγιο που
θα τηρείται από την κα Μπαμπούλα (κιν. 6973023831) καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.
Οι ομιλητές καλό θα ήταν να προσέλθουν λίγο νωρίτερα ώστε να δοκιμαστεί ο εξοπλισμός τους και
παρακαλούνται να έχουν και σε εφεδρικά αρχεία την παρουσίασή τους.
Το σεμινάριο θα ηχογραφηθεί ώστε να μπορέσουν οι ομιλητές να παραδώσουν στην ΕΟΜ και τα
συμπεράσματά τους από τη συζήτηση που θα ακολουθεί τις εισηγήσεις. Σας ευχαριστούμε εκ των
προτέρων για τη βοήθειά σας προς αυτή την κατεύθυνση.
Καθ' όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει δωρεάν γαλλικός καφές, χυμός, κουλουράκια.
Σάντουιτς και σνακς θα διατεθούν στο μεσημεριανό μεγάλο διάλειμμα.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το συντονισμό σας

