
 
 

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022 

Αριθ. Πρωτ. 72/22/ΛΜ/αμ  

Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη  

Κοιν: Εκπαιδευτές της ΕΟΜ  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/22 
Θέμα: “Σεμινάριο και εξετάσεις εκπαιδευτών” 

 

Ανακοινώνεται ότι το Σάββατο και την Κυριακή 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2022 αντίστοιχα, θα 

πραγματοποιηθεί σεμινάριο για τους εκπαιδευτές του μπριτζ, με στόχο την εμβάθυνση σε θέματα 

που παρουσιάστηκαν στο ειδικό σεμινάριο για τους δόκιμους εκπαιδευτές, το οποίο προηγήθηκε, 

αλλά και την προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται αρχές 

Οκτωβρίου, σε ημερομηνία η οποία θα οριστικοποιηθεί ανάλογα με τις συμμετοχές. Το σεμινάριο 

θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex, ενώ οι εξετάσεις θα 

πραγματοποιηθούν δια ζώσης σε τρία κέντρα, στο Ηράκλειο Κρήτης, την Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο έχουν όλοι όσοι συμμετείχαν στο σεμινάριο των δόκιμων 

εκπαιδευτών, όσοι είχαν συμμετοχή σε παλαιότερο σεμινάριο της ΕΟΜ και δεν έδωσαν ή απέτυχαν 

στη διαδικασία εξετάσεων, όσοι ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στον κατάλογο εκπροσώπων 

της ΕΟΜ για τα σχολεία, όλοι οι πτυχιούχοι και ανώτεροι εκπαιδευτές της ΕΟΜ, αλλά και κάθε 

αθλητής δυναμικότητας 6 και άνω που έχει ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και επιθυμεί στο μέλλον 

να ακολουθήσει τις διαδικασίες πιστοποίησης που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για την εκπαίδευση. 

 

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

(2107480400 εσωτερικό 111) προκειμένου να εγκριθεί η συμμετοχή του από την οργανωτική 

επιτροπή του σεμιναρίου. 

 

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και διαλέξεις για τα παρακάτω θέματα: 

1. Οργάνωση της σχολικής χρονιάς 2022-2023  

2. Η σχέση του εκπαιδευτή με το Σωματείο και την ΕΟΜ 

3. Παρουσίαση παιδαγωγικών θεμάτων – συμβάντων στην τάξη  

4. Θέματα εξετάσεων παλαιότερων σεμιναρίων και οδηγίες για τις εξετάσεις 

5. Πρόγραμμα αποτελεσμάτων ΕΟΜ και κινήσεις μαθητικών τουρνουά 

6. Παραγωγή διανομών και εισαγωγή στα σχετικά προγράμματα 

7. Διαδικτυακά μαθήματα μπριτζ- πλατφόρμες και τρόποι προσέγγισης 

8. Μίνι μπριτζ και εκπαίδευση σε παιδιά 8 έως 14 ετών 

9. Εκπαίδευση σε άτομα με προβλήματα όρασης 

10. Εκπρόσωποι σε σχολεία – οδηγίες και οργάνωση 

 

Το σεμινάριο είναι προαπαιτούμενο για τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις και η συνδρομή 

συμμετοχής και για τα δύο ορίζεται στα 60 ευρώ. Δεν θα καταβάλουν συνδρομή για τις εξετάσεις 

όσοι έχουν ήδη περάσει τη διαδικασία και είχαν αποτύχει. 



(Η συνδρομή μπορεί να πληρωθεί στις συνεργαζόμενες με την Ελληνική Ομοσπονδία τράπεζες, με 

αιτιολογία προς δικαιούχο μόνο τον αριθμό μητρώου του και το γράμμα ΣΕ - Παράδειγμα: 2067 

ΣΕ). 

Η συνδρομή μόνο για το σεμινάριο είναι 30 ευρώ (με αιτιολογία κατάθεσης ΑΜ-Σ)  

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν αρχικά τη συμμετοχή τους με e-mail στο 

lessons@hellasbridge.org, έως και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022. Οι συνδρομές, στη συνέχεια 

μπορούν να καταβληθούν έως και την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022. 

 

Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις με λεπτομέρειες για το ακριβές πρόγραμμα, τους εισηγητές και το 

περιεχόμενο των διαλέξεων του σεμιναρίου, αλλά και οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα. 

 

Για το ΔΣ της ΕΟΜ 

                     

                                   Ο Πρόεδρος                                             Η  Γεν. Γραμματέας     

   Αλέξανδρος Αθανασιάδης                                  Λυδία Μανούση       
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