Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2021
Αριθ. Πρωτ. 81/21/ΛΜ/αμ
Προς Συμμετέχοντες στο Σεμινάριο
Κοιν: Εκπαιδευτές, Επιτροπή Εκπαίδευσης

Θέμα: “Σεμινάριο εκπαιδευτών ΕΟΜ – 1η συνάντηση”
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης 15/21 για τα σεμινάρια εκπαιδευτών και μετά τη λήξη των
συμμετοχών, καθώς και μετά τον ορισμό από το ΔΣ της ΕΟΜ των μελών της Επιτροπής
Εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν την οργάνωση του σεμιναρίου, ενημερώνουμε για τα εξής:
Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί με τέσσερις (4) διαδικτυακές συναντήσεις μέσω της πλατφόρμας
webex.
Οι συναντήσεις θα έχουν διάρκεια 2,5 ώρες με ένα ενδιάμεσο διάλειμμα ενός τετάρτου και θα
περιλαμβάνουν θεωρία, πρακτική - όπου απαιτείται - και συζήτηση.
Τις ακριβείς μέρες και ώρες θα γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα, για
να ρυθμίζουν το πρόγραμμά τους.
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρία τμήματα και θα ενημερωθούν προσωπικά για το τμήμα στο
οποίο θα συμμετέχουν.
Οι ημερομηνίες για την πρώτη συνάντηση είναι οι παρακάτω:
Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:30
Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:30
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:30
Αλλαγές στα τμήματα θα πραγματοποιούνται μόνο για σοβαρούς λόγους και μόνο αν ο αριθμός
των συμμετεχόντων δεν εμποδίζει την πρακτική διαδικασία.
Οι συμμετέχοντες έως και την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 οφείλουν να φροντίσουν για τα εξής:
-

Να έχουν εγκαταστήσει στον υπολογιστή τους την πλατφόρμα webex και να έχουν
πραγματοποιήσει δοκιμαστική σύνδεση με το Τμήμα Μαθημάτων της ΕΟΜ, αναγράφοντας
το όνομα και το Σωματείο τους.

-

Να έχουν ανανεωμένο δελτίο για το 2021

-

Να έχουν στείλει στην ΕΟΜ στο lessons@hellasbridge.org τα απαιτούμενα έγγραφα,
σύμφωνα με το Θεσμικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης (Εγκύκλιος 4/Θεσμικό πλαίσιο
Εκπαίδευσης/αναθεώρηση 2021)

-

Να έχουν καταβάλει στην ΕΟΜ τη συνδρομή συμμετοχής, η οποία ορίζεται στα 50€
(Η συνδρομή μπορεί να πληρωθεί στις συνεργαζόμενες με την Ελληνική Ομοσπονδία

τράπεζες, με αιτιολογία προς δικαιούχο μόνο τον αριθμό μητρώου του και το γράμμα Σ Παράδειγμα: 2067 Σ)
-

Να έχουν εγγραφεί στη λίστα teachers@hellasbridge.org, καθώς και στο forum εκπαιδευτών

-

Να έχουν γνώση του Θεσμικού Πλαισίου Εκπαίδευσης, των σημείων των Πάγιων
Κανονισμών της ΕΟΜ που σχετίζονται με μαθητές, μαθήματα, αγώνες 6ης βαθμίδος και να
έχουν μια ευχέρεια στην περιήγηση του site της ΕΟΜ

Η θεματολογία της πρώτης συνάντησης θα αφορά στα παρακάτω θέματα:
Ο εκπαιδευτής του μπριτζ ως επαγγελματίας
Η σχέση του εκπαιδευτή με την ΕΟΜ και τα Σωματεία
Οργανωτικό υλικό και διαδικασίες
Τρόποι διάδοσης και προσέλκυσης μαθητών / παρουσίαση του μπριτζ
Ενημέρωση για την Εκπαίδευση σε ειδικές ομάδες μαθητών
Πρακτική πάνω στην περιήγηση στο site και στο forum
Η οργάνωση και η προετοιμασία της πρώτης συνάντησης με τους μαθητές
Tα σεμινάρια μπορούν να παρακολουθήσουν χωρίς την καταβολή συνδρομής όλα τα μέλη της
επιτροπής εκπαίδευσης, οι εισηγητές και οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές της ΕΟΜ, μετά από αίτηση
στην ΕΟΜ, συμμετέχοντας μόνο με γραπτή επικοινωνία (chat) απ’ ευθείας με τους εισηγητές.
Στο τέλος κάθε συνάντησης θα ζητείται από τους συμμετέχοντες αξιολόγηση της διαδικασίας και
θα δίνονται οι οδηγίες για την προετοιμασία της επόμενης συνάντησης.
Η παρακολούθηση και των τεσσάρων συναντήσεων, καθώς και η συμμετοχή όλων στις ασκήσεις
και την πρακτική, είναι υποχρεωτική για την πιστοποίηση των συμμετεχόντων αρχικά ως δόκιμων
εκπαιδευτών της ΕΟΜ για την επόμενη διετία, καθώς και για το δικαίωμά τους να
παρακολουθήσουν το σεμινάριο που θα αφορά σε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου.
Για οποιαδήποτε πληροφορία αρμόδιο είναι το Τμήμα Μαθημάτων της ΕΟΜ
(κα Μπαμπούλα, τηλ 2107480400-2, εσωτ. 111, καθημερινά 10.30 -17.00)

Για το ΔΣ της ΕΟΜ
Ο Πρόεδρος

Αλέξανδρος Αθανασιάδης

Η Γεν. Γραμματέας

Λυδία Μανούση

