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Οι διαδικασίες και οι τρόποι συνεργασίας 
του εκπαιδευτή του μπριτζ με την ΕΟΜ

με στόχο 
την συνεχή επιμόρφωση και ανάπτυξή του 

και τη διάδοση του μπριτζ

O εκπαιδευτής του μπριτζ 
ως επαγγελματίας



Συντάκτρια – Εισηγήτρια:

Αναστασία Μπαμπούλα



Σύντομο βιογραφικό

Ετών 49
Σπουδές – Πιστοποιήσεις:
Πτυχίο ΑΠΘ: Φιλοσοφία Παιδαγωγική Ψυχολογία
Πτυχίο ΣΤΕΘ: Τουριστικά Επαγγέλματα
ΕΟΜ: Δασκάλα και διαιτητής του μπριτζ
ΟΜΚΕ: Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
Η/Υ, Αγγλικά
Επαγγελματική Δραστηριότητα:
Ξενοδοχοϋπάλληλος, Εκπαιδεύτρια, 
Δημοσιογραφία
Πωλήσεις, Δασκάλα & Διαιτητής Μπριτζ,
ΕΟΜ Τμήμα Μαθημάτων και Διάδοσης



Η εισήγηση αυτή απευθύνεται σε όσους 
επιθυμούν 
να εργαστούν 
ως επαγγελματίες εκπαιδευτές του μπριτζ 
και 
έχει σκοπό να τους ενημερώσει για τον 
τρόπο που λειτουργεί η ΕΟΜ προκειμένου 
να συνεργαστεί μαζί τους και στόχο να τους 
εμπνεύσει και να τους κινητοποιήσει να 
μετέχουν ενεργά σε αυτή τη συνεργασία



Η ομάδα 
της Εκπαίδευσης του μπριτζ



Στόχος της παρουσίασης

- Ποιες οι υπάρχουσες διαδικασίες στη συνεργασία

ΕΟΜ και εκπαιδευτή και γιατί θα πρέπει να

τηρούνται.

- Ποιοι οι τρόποι επιμόρφωσης και υποστήριξης των

εκπαιδευτών από την ΕΟΜ καθ’ όλη τη διάρκεια του

έτους

- Το στοίχημα της διάδοσης όπως θα κερδηθεί από τη

συνεργασία ΕΟΜ και εκπαιδευτών



Ποια είναι η ΕΟΜ;



Ωχ!

Mp’s & 
placing



Επάγγελμα: Δάσκαλος του Μπριτζ

•Πού, πότε και με ποιόν απασχολείται 

•Τι εργασία επιτελεί

•Πώς αποκτά την τεχνογνωσία και τις 

δεξιότητες

•Με ποιες διαδικασίες λειτουργεί

•Πώς κινείται 

(διορίζεται, αμείβεται, εξελίσσεται, 

προάγεται)

• Γιατί και για ποιον



Πού

- Σωματεία ΕΟΜ

- Σύλλογοι, φορείς

- Σχολεία 

- Ομάδα ιδιωτών

- Ιδιαίτερα μαθήματα

Πότε

- Έναρξη Οκτώβριο & Ιανουάριο

- Όλο το έτος

Με ποιόν

- Εργοδοσία 

(Πρόσληψη ή ελεύθερο επάγγελμα, 

Ασφάλιση, Νομιμότητα)

- Ενδιαφερόμενος για μπριτζ



Με ποιον
ο εκπαιδευτής γνωρίζει από 

πριν την ομάδα 
εκπαιδευόμενων 



http://learn.hellasbridge.org







βάση calls

. ο εκπαιδευτής γνωρίζει από πριν 

την ομάδα εκπαιδευόμενων.





Τι εργασία επιτελεί

- Διδασκαλία μπριτζ 

(μέθοδος – παιδαγωγικές αρχές)

- Διδασκαλία Αγωνιστικών Αρχών  

(τουρνουά – διαιτησία)  

- Ενσωμάτωση Ενδιαφερομένων

αλλά και ψυχολόγοι, παρηγορητές, προξενητές, συνοδοί, οδηγοί, 

προπονητές, μασέρ, φροντιστές γκαρνταρόμπας, σερβιτόροι, νοσοκόμοι, 

baby sitter, dog sitter, ταχυδρόμοι, εισπράκτορες



Πώς αποκτά

την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες 

•Επιβλέποντες Εκπαιδευτές της ΕΟΜ

•Τμήμα μαθημάτων και διάδοσης 

•Φόρουμ εκπαιδευτών 

http://forum.hellasbridge.org/
•Σεμινάρια ΕΟΜ 

(Θεσμός – Παν. Πρωτ. Μαθητών)
•Επανατροφοδότηση από ΕΟΜ, συναδέλφους, 

μαθητές 

(Αξιολόγηση διδασκαλίας)

•Προσωπική ανάπτυξη

(Σεμινάρια, βιβλία)

•Άλλο;





Πώς λειτουργεί (διαδικασία με την ΕΟΜ)

•Αίτηση στην ΕΟΜ
•Βιογραφικό
•Συνέντευξη
•Λίστα mail, ενημέρωση
•Εγγραφή στο φόρουμ 
•Πρακτική ως βοηθός, ενημέρωση ΕΟΜ 



Πώς λειτουργεί (διαδικασία με την ΕΟΜ)

•Βεβαίωση σωματείου και επιβλέποντα δασκάλου
•Συμμετοχή σε σεμινάριο 
•Εξετάσεις γραπτές, προφορικές 
•Εγγραφή στην Επετηρίδα ΕΟΜ, Διάκριση στην 
καρτέλα Αθλητή, Ανάληψη τμήματος



Πώς λειτουργεί (διαδικασία με τον μαθητή)

•Παραλαβή λίστας ενδιαφερομένων από ΕΟΜ
•Στατιστικό – άμεση αποστολή στην ΕΟΜ
•Ενημερωτικό Δελτίο Μαθητών από ΕΟΜ
•Φύλλο μαθήματος 
•Επικοινωνία εκτός τάξης (Facebook, Social Media, κλπ)



Πώς λειτουργεί (διαδικασία με τον μαθητή)

•Μαθητικά τουρνουά – η 2η μέρα την εβδομάδα 
•Ενισχυτική διδασκαλία – ατομικές ανάγκες
•Ρerfect score αποστολή αποτελεσμάτων μαθητικού τουρνουά

•Ταυτόχρονες ημερίδες – ενημέρωση ΑΔ
•Έκδοση Αγωνιστικού Δελτίου
•Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών
•Καλοκαίρι στην 1-6
•Φεστιβάλ Μαθητών
•Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Μαθητών
•2η χρονιά μαθητές







Πώς κινείται 
(διορίζεται, αμείβεται, εξελίσσεται, προάγεται)

•Εξετάσεις 
•Συμμετοχή σε επιτροπές
•Συγγραφικό έργο
•Παρουσιάσεις - διάδοση  



Γιατί;



Για ποιον;



«Ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στο επάγγελμα όπως σε μια σφαίρα 
από την οποία δεν πρόκειται πια να βγει όσο μακριά ζωή κι αν 
ζήσει. 
Και το επάγγελμα μπαίνει μέσα στον άνθρωπο, τον κυριεύει και 
αυτή η υπόταξη διαρκεί όσο και η ζωή του. Το επάγγελμα 
σχηματίζει τον άνθρωπο. Τον φτιάχνει.» 

Ε. Παπανούτσος



Κάλεσμα 
για την καμπάνια 
2015 -2016
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2016: Η χρονιά με τα 1000 νέα Αγωνιστικά Δελτία

Το στοίχημα έχασε ο ΙΣ από την ΑΜ

Το στοίχημα έχασε ο ΙΣ από τους 
παρακάτω εκπαιδευτές της ΕΟΜ:



Ας γίνουμε η αλλαγή 
που θέλουμε στο μπριτζ

Σας ευχαριστώ
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