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Οι διαδικασίες και οι τρόποι συνεργασίας 
του εκπαιδευτή & διαιτητή του μπριτζ

με την ΕΟΜ
με στόχο

τη συνεχή επιμόρφωση και ανάπτυξή του 
και τη διάδοση του μπριτζ

O εκπαιδευτής & 
διαιτητής του μπριτζ 

ως επαγγελματίας



Μιλάμε για επαγγελματισμό 
(Δείτε: Steven Pressfield, Ο πόλεμος της τέχνης, Πατάκης 2011)

αλλά και για διαδικασίες
(Δείτε: Μάθε ν’ αναθέτεις αρμοδιότητες, Κριτική 2008) 

Για την παρακολούθηση της όποιας εισήγησης ξεκινάμε με ένα χαμόγελο
Μαθαίνεις πιο εύκολα όταν έχεις καλή διάθεση 

(Δείτε: Daniel Kahneman, Σκέψη, αργή και γρήγορη, Κάτοπτρο 2013)
Και συγκεντρώνεσαι εξαιρετικά με ένα χασμουρητό 
- αν και δεν το διακινδυνεύουμε ως εκπαιδευτικοί! -

(Δείτε: Andrew Newberg, Mark Waldman, Πώς ο Θεός αλλάζει τον εγκέφαλό μας, 
Αρχέτυπο 2009)



Συντάκτρια – Εισηγήτρια:

Αναστασία Μπαμπούλα

Μια παιδική φωτογραφία θυμίζει πάντα πως:
• Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πού θα 

βρίσκεται σε λίγα χρόνια
• Δεν σταματάμε να παίζουμε επειδή 

γερνάμε, αλλά γερνάμε επειδή σταματάμε 
να παίζουμε

• Ας μην παίρνουμε και πολύ σοβαρά τον 
εαυτό μας

Ας είμαστε ευγνώμονες για το μπριτζ,
το παιχνίδι της δικής μας ζωής



Σύντομο βιογραφικό
Ετών 50
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, Τουριστικά επαγγέλματα,
Εκπαιδεύτρια, Δημοσιογραφία, 
Πωλήσεις, MLM
Δασκάλα & Διαιτητής Μπριτζ,
ΕΟΜ Τμήμα Μαθημάτων και Διάδοσης

tasiababoula@gmail.com / κιν. 6973023831
Fb: Anastasia Baboula

mailto:tasiababoula@gmail.com


Η εισήγηση αυτή απευθύνεται σε όσους επιθυμούν 
να εργαστούν 
ως επαγγελματίες εκπαιδευτές & διαιτητές 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

Είμαστε μέρη 
ενός συνόλου



Η ομάδα των διαιτητών



Στόχος της παρουσίασης

- ποιες οι υπάρχουσες διαδικασίες στη συνεργασία

της ΕΟΜ με τους εκπαιδευτές και διαιτητές και γιατί

θα πρέπει να τηρούνται.

- ποιοι οι τρόποι επιμόρφωσης και υποστήριξης των

εκπαιδευτών και διαιτητών από την ΕΟΜ καθ’ όλη

τη διάρκεια του έτους

- Το στοίχημα της διάδοσης, όπως θα κερδηθεί από

την παραπάνω συνεργασία



Ποια είναι 
για τον καθένα

η ΕΟΜ;



Ωχ!

Mp’s & 
placing

υλικό, υλικό, υλικό
υλικό, υλικό, υλικό
υλικό, υλικό, υλικό, 
υλικό, υλικό, υλικό
υλικό, υλικό, υλικό, 
υλικό, υλικό …………



Επάγγελμα: 

Δάσκαλος του Μπριτζ

Διαιτητής του Μπριτζ

• Πού, πότε και με ποιον 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 ποιον

- Εργοδοσία 

(Πρόσληψη ή ελεύθερο επάγγελμα, 

Ασφάλιση, Νομιμότητα)

- Ενδιαφερόμενος για μπριτζ



Με ποιον

• ο εκπαιδευτής γνωρίζει 
(από πριν)

την ομάδα εκπαιδευόμενων
Ανθρώπινοι τύποι, τεστ προσωπικότητας, τεστ τρόπου μάθησης, 
προσωπικές ιστορίες, προσωπικές ανάγκες, γνώσεις παρόμοιων 

παιχνιδιών και δεξιοτήτων, προσδοκίες 
(στατιστικό δελτίο μαθητή)

• Ο εκπαιδευτής δημιουργεί
ομάδα

(ηγέτης)
Εκπαίδευση Ικανοτήτων, Κοινωνιομετρικά τεστ

(Δείτε: Robin s. Sharma, Ηγέτης δίχως τίτλο, Διόπτρα 2011)



http://learn.hellasbridge.org







• Ο εκπαιδευτής ενημερώνεται εγκαίρως για τα στοιχεία της 
καμπάνιας προσέλκυσης μαθητών και ενημερώνει την 
ΕΟΜ για αλλαγές στα στοιχεία που τον αφορούν

• Ο ενδιαφερόμενος ενήλικας θα πρέπει να πληροφορείται 
από την αρχή, για κάθε παράμετρο που αφορά την 
ενασχόλησή του με το παιχνίδι (συμβόλαιο)

• Ο εκπαιδευτής κρατά πλήρη στοιχεία των 
ενδιαφερομένων σε συνεργασία με την ΕΟΜ. 

• Υπενθυμίζει συχνά και με ευγένεια την έναρξη μαθημάτων

• Εξασφαλίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν εγκαταλείπουν 
με δική μας υπαιτιότητα και ότι ευχαρίστως δέχονται να 
τους ειδοποιούμε στην έναρξη μαθημάτων, προκειμένου 
να μας συστήσουν σε φίλους



βάση calls

. ο εκπαιδευτής γνωρίζει από πριν 

την ομάδα εκπαιδευόμενων.





Τι εργασία επιτελεί

- Διδασκαλία μπριτζ 

(μέθοδος – παιδαγωγικές αρχές)

- Διδασκαλία Αγωνιστικών Αρχών  

(τουρνουά – διαιτησία - ήθος)  
- Ενσωμάτωση Ενδιαφερομένων

αλλά και ψυχολόγοι, παρηγορητές, προξενητές, συνοδοί,
κουβαλητές, οδηγοί, προπονητές, μασέρ, φροντιστές 

γκαρνταρόμπας, σερβιτόροι, νοσοκόμοι, baby sitter, dog 

sitter, ταχυδρόμοι, εισπράκτορες …….



Πώς αποκτά

την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες 

• Επιβλέποντες Εκπαιδευτές - Διαιτητές

• Τμήμα μαθημάτων και διάδοσης 

• Site EOM - Φόρουμ εκπαιδευτών 

http://forum.hellasbridge.org/
• Σεμινάρια ΕΟΜ – ετήσια θεσμοθέτηση

εξομοιώσεις, εξετάσεις

• Επανατροφοδότηση

από ΕΟΜ, συναδέλφους, μαθητές 

(Αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση διδασκαλίας,
Φύλλο μαθήματος/http://bit.ly/write-lessons)

• Προσωπική ανάπτυξη

αρχικά ενάντια στις  συμπεριφορές μηδενικής ανοχής

(Σεμινάρια, βιβλία)

•Άλλο;

http://bit.ly/write-lessons




Πώς λειτουργεί (διαδικασία με την ΕΟΜ)
• Αίτηση στην ΕΟΜ
Ότι επιθυμεί να δρατηριοποιηθεί στον τομέα της εκπαίδευσης ή της 
διαιτησίας

• Βιογραφικό – φωτογραφία
Πλήρες βιογραφικό καθώς είναι σημαντική και η μεταγνώση

• Συνέντευξη
Με σκιαγράφηση του χαρακτήρα και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 
ατόμου, καθώς και προσωπικές ενδιαφέρουσες ιστορίες 

• Λίστα mail, ενημέρωση
Εγγραφή του εκπαιδευτή στο teachers@hellasbridge.org και του διαιτητή στο 
directors@hellasbridge.org. Λίστες ΕΟΜ στο site/επικοινωνία

• Εγγραφή στο φόρουμ 
και πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό και τα σχετικά αρχεία από το site

• Πρακτική ως βοηθός, ενημέρωση ΕΟΜ 
υποχρεωτικός για λόγους ουσίας χρόνος ενασχόλησης με το αντικείμενο
Για τον διαιτητή η αντίστοιχη προϋπηρεσία ορίζεται από τους Πάγιους 
Κανονισμούς της ΕΟΜ

mailto:teachers@hellasbridge.org
mailto:directors@hellasbridge.org


Πώς λειτουργεί (διαδικασία με την ΕΟΜ)

• Βεβαίωση σωματείου και επιβλέποντα δασκάλου
Το Σωματείο ενημερώνει την ΕΟΜ στην αρχή του διδακτικού έτους για τη 
συνεργασία του με τον εκπαιδευτή και βεβαιώνει στο τέλος της περιόδου 
μαθημάτων

• Συμμετοχή σε σεμινάριο
Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι υποχρεωτική προκειμένου να δώσει ο 
εκπαιδευτής ή ο διαιτητής εξετάσεις

• Εξετάσεις γραπτές, προφορικές - πτυχίο
Η περίοδος εξετάσεων καθώς και η περιοδικότητά τους καθορίζονται από τους 
Πάγιους Κανονισμούς ή/και το Θεσμικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης

• Εγγραφή στην Επετηρίδα ΕΟΜ
Η Επετηρίδα αναγράφει όλους τους εκπαιδευτές που ήταν ενεργοί την εκάστοτε 
χρονιά 

Διάκριση στην καρτέλα Αθλητή
Η ΕΟΜ παρότι Ομοσπονδία Σωματείων, διατηρεί λεπτομερείς καρτέλες για τα  

στελέχη της

Ανάληψη τμήματος
Η ανάθεση για μαθήματα μπορεί να προκύψει και από την ΕΟΜ



Πώς λειτουργεί (διαδικασία με τον μαθητή)

• Παραλαβή λίστας ενδιαφερομένων από ΕΟΜ
Ο εκπαιδευτής μπορεί να συνεργαστεί με το τμήμα Μαθημάτων προκειμένου να 
είναι ενημερωμένη με όλα τα στοιχεία η λίστα ενδιαφερομένων των τελευταίων 
ετών

• Στατιστικό – άμεση αποστολή στην ΕΟΜ
Το στατιστικό δελτίο θα πρέπει να συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο πριν 
ακόμη ξεκινήσει το μάθημα και να αποστέλλεται στην ΕΟΜ αμέσως. Υπάρχει ειδικό 
ηλεκτρονικό αρχείο για την καταχώρηση όλων των στοιχείων 

• Ενημερωτικό Δελτίο Μαθητών από ΕΟΜ
Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό δελτίο με ειδήσεις και διαγωνισμό αγορών. Οι 
νέοι παίκτες θα πρέπει να ενημερώνονται και για το ηλεκτρονικό Περιοδικό, 
στο οποίο μπορούν να γραφούν ως παραλήπτες του

• Φύλλο μαθήματος 
Αποτελεί την ανασκόπηση του μαθήματος και περιλαμβάνει την αυτοαξιολόγηση του 
εκπαιδευτή. Σημαντικό για τη συγκέντρωση υλικού για την παιδαγωγική 
επιμόρφωση των συναδέλφων

• Επικοινωνία εκτός τάξης (Facebook, Social Media, κλπ)
Στοιχείο της εξέλιξης του εκπαιδευτή και διαιτητή της ΕΟΜ η γνώση και χρήση της 
τεχνολογίας



Πώς λειτουργεί (διαδικασία με τον μαθητή)

• Μαθητικά τουρνουά – η 2η μέρα την εβδομάδα 
Ενημερώστε τον ενδιαφερόμενο από την αρχή για τα μαθητικά τουρνουά

• Ενισχυτική διδασκαλία – ατομικές ανάγκες
• Ρerfect score 
Σωστές κινήσεις, αποστολή αποτελεσμάτων μαθητικών τουρνουά, 
πολυήμερα μαθητών

• Ταυτόχρονες ημερίδες – ενημέρωση ΑΔ
• Έκδοση Αγωνιστικού Δελτίου
Ταυτότητα, Φωτογραφία, Σφραγίδα, Υπογραφή, Υποχρεωτικά πεδία

• Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών
Θεωρείται η γιορτή αποφοίτησης του πρωτοετή και αποτελεί αγωνιστικό στόχο 

Καλοκαίρι στην 1-6, Πανελλήνια Πρωταθλήματα
• Φεστιβάλ Μαθητών
• Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Μαθητών
Για κάποιους μαθητές είναι η πρώτη τους επαφή με αγώνα ομάδων

• 2η χρονιά μαθητές
Κάρτα συμβάσεων, προπονήσεις, αγωνιστικό ημερολόγιο



Στο στατιστικό δελτίο και 
στην αίτηση αγωνιστικού 
δελτίου, στοιχεία που δεν 
έχουν συμπληρωθεί 
δείχνουν έλλειψη 
ενδιαφέροντος από τον 
εκπαιδευτή.

Επίσης τα «συνταξιούχος», 
«φοιτητής», «άνεργος» 
δείχνουν πως χάθηκε η 
ευκαιρία να μάθουμε κάτι 
παραπάνω για τον μαθητή 
μας «τι επάγγελμα 
κάνεις», «τι σπουδάζεις» 
κλπ





Πώς κινείται 

(διορίζεται, αμείβεται, εξελίσσεται, προάγεται)

• Εξετάσεις, σεμινάρια
• Συμμετοχή σε επιτροπές
• Συγγραφικό έργο, ανάλυση διανομών, περιοδικό
• 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 
2016 -2017

33 35



Περισσότερα από 1000 νέα 
Αγωνιστικά Δελτία2017

ΑνανεώσειςΕκδόσεις

Ημερίδες Πανελλήνια

Περισσότερη ποιότητα και ευχαρίστηση στο παιχνίδι



Την άνοιξη αν δεν τη 
βρεις τη φτιάχνεις

Οδυσσέας Ελύτης 

Ας γίνουμε η αλλαγή 
που θέλουμε να δούμε

Μαχάτμα Γκάντι


