
 
 

Αθήνα, 18 Απριλίου 2016  

Αριθ. Πρωτ. 95/16/ΠΜ/αμ  

Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη  

Κοιν: Εκπαιδευτές της ΕΟΜ  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  34/16 
Θέμα: “Σεμινάριο και εξετάσεις εκπαιδευτών” 

 

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 10 Ιουνίου (ώρες 12:30 – 19:30) και το Σάββατο 11 Ιουνίου 

2016 (ώρες 11:00 – 17:00), θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο σεμινάριο για τους εκπαιδευτές του 

μπριτζ, με στόχο τον απολογισμό της εκπαιδευτικής χρονιάς που έληξε, την ανταλλαγή απόψεων, 

την κατάρτιση και επιμόρφωση όλων, αλλά και την προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις 

που θα ακολουθήσουν. 

 

Οι εξετάσεις συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ως εξής: 

Σάββατο 17/9/2016 γραπτές εξετάσεις για όλους τους υποψήφιους 

Κυριακή 18/9/2016 προφορικές εξετάσεις για τους υποψήφιους – κυρίως από την Περιφέρεια  

Σάββατο  1/10/2016 προφορικές εξετάσεις για τους υπόλοιπους υποψήφιους της Αττικής 

 

Η πρόθεση του ΔΣ της ΕΟΜ είναι όλοι οι εκπαιδευτές της να ανήκουν στις βαθμίδες «Καθηγητής» 

και «Πτυχιούχος Εκπαιδευτής» και θα προχωρήσει σε σχετικές αλλαγές και περαιτέρω 

επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου της εκπαίδευσης, αρχικά για τις περιοχές Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο έχουν όλοι όσοι αναγράφονται στην Επετηρίδα Εκπαιδευτών 

της ΕΟΜ 2016, όσοι προσκομίσουν βεβαίωση Σωματείου και επιβλέποντα εκπαιδευτή ότι έχουν 

διατελέσει βοηθοί για μια τουλάχιστον σειρά μαθημάτων και όσοι αθλητές κατηγορίας τουλάχιστον 

Μετρ (δυναμικότητα 12) έχουν αιτηθεί στην ΕΟΜ την άδεια για ενασχόληση με την εκπαίδευση. 

Οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνεί με το Τμήμα Μαθημάτων της ΕΟΜ 

προκειμένου να εγκριθεί η συμμετοχή του από την οργανωτική επιτροπή του σεμιναρίου. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι από τις παρακάτω κατηγορίες, 

αρκεί να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς κάποιο από τα σεμινάρια εκπαίδευσης των ετών 2014 (με 

την Audrey Grant), 2015 ή 2016: 

- Όλοι οι εκπαιδευτές που αναγράφονται στην Επετηρίδα Εκπαιδευτών ως «Έμπειροι» και ως 

«Βοηθοί» (απαιτείται δήλωση συμμετοχής) 

- Ενδιαφερόμενοι που ανήκουν στις κατηγορίες Δόκιμων, Υποψήφιων ή Περιφερειακών Μετρ, 

δηλαδή στις Δυναμικότητες 9,10 και 11 (απαιτείται προσκόμιση βιογραφικού, βεβαίωσης 

Σωματείου και επιβλέποντα εκπαιδευτή ότι έχουν διατελέσει βοηθοί σε μια τουλάχιστον σειρά 

αναγνωρισμένης μεθόδου της ΕΟΜ) 

- Ενδιαφερόμενοι που ανήκουν τουλάχιστον στην κατηγορία Μετρ, δηλαδή δυναμικότητας 12 

και άνω (απαιτείται προσκόμιση βιογραφικού και αίτησης στην ΕΟΜ) 

 

Τόσο το σεμινάριο όσο και οι εξετάσεις περιλαμβάνουν θέματα μεθόδου, παιδαγωγικά, παικτικά, 

διαιτησίας, αλλά και γενικών γνώσεων 



 

Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν γραπτή δοκιμασία, παρουσίαση τμήματος μαθήματος και 

συνέντευξη. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί ειδικό εργαστήριο, για το οποίο 

οι συμμετέχοντες θα πάρουν γραπτή βεβαίωση και θα μοριοδοτηθούν για τις εξετάσεις.  

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στο σεμινάριο και στις εξετάσεις να δηλώσουν 

συμμετοχή μέχρι και την Παρασκευή 27 Μαΐου, είτε τηλεφωνικά στο τμήμα μαθημάτων και 

διάδοσης της ΕΟΜ (210 -7480400 – εσωτ. 111 -  κα. Μπαμπούλα, καθημερινά από τις 11:00 έως 

τις 16:00), είτε με e-mail στο lessons@hellasbridge.org.  

 

Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις με λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και το περιεχόμενο των 

διαλέξεων του σεμιναρίου, αλλά και οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα. 

 

Για το ΔΣ της ΕΟΜ 

                     

                                   Ο Πρόεδρος                                               Γεν. Γραμματέας     

   Αλέξανδρος Αθανασιάδης                                 Παναγιώτης Μαρσώνης       


