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Βιογραφικό

Γεννημένος: Νυρεμβέργη (Γερμανία) το 1971

Πτυχίο: Επιστήμη Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Μεταπτυχιακό: Σπουδές στην Εκπαίδευση (ΕΑΠ)

Εκπαιδευτικός: Στο ΤΕΙ Κρήτης & ΙΕΚ 1998-2007

Στην Δευ/θμια Ηρακλείου 2000+

Αθλητής του Μπριτζ από το 1995, μέλος του Ο.Μ.Ηρακλείου

Εκπαιδευτής του Μπριτζ από το 2008+



Στόχοι Μαθήματος -

Εκπαιδευτικό Υλικό 
Γεωργουλάκης Γεώργιος - 2017



Σκοπός του Προγράμματος

Ο.Μ.Η.

Η χώρα του Μπριτζ



Διδακτικός Στόχος

Ο διδακτικός στόχος θα πρέπει να διατυπώνει ή να περιγράφει

με σαφήνεια, ακρίβεια, πληρότητα και συνοπτικά πώς αναμένεται

ο μαθητής να είναι στο γνωσιολογικό, συναισθηματικό και

ψυχοκινητικό τομέα μετά το πέρας του μαθήματος.

Ο διδακτικός στόχος προσδιορίζει ένα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα

διδασκαλίας και δεν περιγράφει την πορεία της διδασκαλίας ούτε

το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας.



Απαντώντας στα παρακάτω ερωτήματα μπορούμε να θέσουμε 

τους «Ειδικούς Στόχους» του μαθήματος:

 Ποια είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του μαθήματος;

 Τι περιμένουμε να έχουν κατακτήσει οι μαθητές σε επίπεδο 

γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων;

Εκπαιδευτικοί Στόχοι



Ειδικός στόχος

Άμεσοι στόχοι Πώς ;  Παίζουμε τα φύλλα

Πώς ;  Μοιράζουμε την τράπουλα

Πώς ;  Κερδίζουμε μία «λεβέ»

Οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να

παίζουν τις 13 λεβέ μιας διανομής.

Γιατί;

Πώς;

Εκπαιδευτικοί Στόχοι



Οι συμμετέχοντες πρέπει να αντιληφθούν καθαρά τους στόχους, να τους

αποδεχτούν, να πιστέψουν ότι μπορούν να επιτευχθούν, καθώς και να

μπορέσουν να δουν κάποια πρόοδο στην πορεία προσέγγισής τους.

Αν οι στόχοι είναι ασαφής και γενικοί αυξάνουμε:

 την ανησυχία απέναντι στις απαιτήσεις

 το άγχος για την αποτυχία

 τον φόβο κριτικής από τους συμμετέχοντες

 …

Εκπαιδευτικοί Στόχοι



Πολύ σημαντικό είναι το πότε και πώς καθορίζονται οι εκπαιδευτικοί

στόχοι. Συνήθως:

 Οι στόχοι μπορεί να καθορίζονται από: τον εκπαιδευτή / τον

όμιλο / την ομοσπονδία / τον διοργανωτή / το Υπουργείο / το

αναλυτικό πρόγραμμα

 Οι στόχοι καθορίζονται πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής

διαδικασίας (ωστόσο, μπορεί να μεταβληθούν) και

καταγράφονται στον προγραμματισμό του διδακτικού έργου.

 Οι στόχοι καθορίζονται με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευομένων 

Παπασπύρου – Παιδαγωγικά Θέματα (2014) 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι



Το διδακτικό υλικό

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποσύρεται σταδιακά

«παροτρύνοντας» τους εκπαιδευόμενους να

ακολουθήσουν μια ευρετική πορεία προς την μάθηση.

Διαφορετικά η μάθηση τείνει να σταματά με το τέλος

του μαθήματος.



Το διδακτικό υλικό

Μπριτζ;

Ενότητα 1 – Τα Βασικά



Το διδακτικό υλικό

Ενότητα 1 – Τα Βασικά

 Ποια είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του 

1ου και 2ου μαθήματος;

 Τι περιμένουμε να έχουν κατακτήσει οι μαθητές 

σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων;



Το διδακτικό υλικό



Συμπεράσματα

Ο εκπαιδευτής είναι αυτός που θα καθορίσει τις τεχνικές διδασκαλίας καθώς

και σε ένα βαθμό τις δραστηριότητες που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη

των στόχων ενός μαθήματος.

Οι στόχοι ενός μαθήματος θα πρέπει να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τους

στόχους του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται στους εκπαιδευόμενους.

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι αυτό που θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να

εμπλακούν ποιο ενεργά με το αντικείμενο τις διδασκαλίας μετά το τέλος του

μαθήματος αφού τους δίνει ένα βαθμό ευελιξίας στον χρόνο, τόπο και ρυθμό

της εκπαίδευσής τους, σημαντικό στοιχείο στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Ο ενήλικας μαθαίνει, όταν αντιλαμβάνεται, κατανοεί και αποδέχεται τους

στόχους ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.



Μαθήματα Ο.Μ.Η.
Γεωργουλάκης Γεώργιος - 2017



Μαθήματα Μπριτζ

2 Κύκλοι 
Μαθημάτων

Α Κύκλος

12 Μαθήματα

Β Κύκλος

12 Μαθήματα

Β’ Κύκλος

4-6 Μαθήματα

Διάρκεια Μαθήματος 2:30

20:15 – 22:45

20:00-20:15 Προετοιμασία

20:15-20:35 Επανάληψη / Ερωτήσεις

20:35-21:15 Νέο Αντικείμενο

21:15-21:25 Διάλειμμα

21:25-22:00 Νέο Αντικείμενο

22:00–22:45 Εξάσκηση



Μαθήματα Μπριτζ

Μάθημα 1 Μάθημα 2 Μάθημα 3

27

10

2

27
25

22

Νέοι Μαθητές Σύνολο



Στόχοι 1ου Μαθήματος

Ειδικοί στόχοι

 Αποδεχθούν το Μπριτζ ως πνευματικό άθλημα. (στάση)

 Να μοιράζουν οι ίδιοι μία διανομή και να μπορούν να παίξουν και να

μετρήσουν τις λεβέ που κέρδισαν/έχασαν ως ζευγάρι (δεξιότητα)



Άμεσοι Στόχοι

 Να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά μίας τράπουλας (φύλλα, χρώματα). 

(γνώση)

 Να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες μοιράσματος στο μπριτζ. 

(γνώση)

 Να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες παιξίματος μίας λεβέ. (γνώση)

 Να συνεργάζονται ως ζευγάρι. (στάση/δεξιότητα)

Ειδικός Στόχος

 Να μοιράζουν οι ίδιοι μία διανομή και να μπορούν να παίξουν και να μετρήσουν 

τις λεβέ που κέρδισαν/έχασαν ως ζευγάρι (δεξιότητα)

Στόχοι 1ου Μαθήματος



Μία τράπουλα 52 
φύλλων

4 Αθλητές 
2 Ζευγάρια

Βοράς – Νότος
Ανατολή - Δύση

Μοιράζουμε 13 
φύλλα σε κάθε 

παίκτη

Σε ένα αγώνα 
συμμετέχουν 

πολλά ζευγάρια

Τα βασικά του Μπριτζ



Τα βασικά του Μπριτζ

Μαζέρ

Μινέρ

♠

♥

♦

♣

Τα χρώματα της τράπουλας

σπαθιά

καρά

κούπες

πίκες

A 

K 

Q 

J 

10 

9 

8 

7  

…

Η δύναμη των φύλλων

λιμά

ονέρ



Τα βασικά του Μπριτζ

Βρείτε δύο φύλλα της πίκας που είναι 

ανώτερα από το παρακάτω;



Τα βασικά του Μπριτζ

Βρείτε και βάλτε με σειρά δυναμικότητας τα φύλλα

Πέντε σπαθί, Ρήγας σπαθί, Δέκα σπαθί, Ντάμα Σπαθί.



Τα βασικά του Μπριτζ

Στα τουρνουά, μια διανομή έρχεται στο τραπέζι μας μοιρασμένη.

Εμείς παίρνουμε τα φύλλα μας από την ντόνα και προσέχουμε

να μην τα μπερδέψουμε με τα φύλλα των άλλων παικτών.

Όταν τελειώσει η διανομή ο κάθε παίκτης επιστρέφει τα 13

φύλλα στην θέση από την οποία τα πήρε.

Όταν παίζουμε μια ελεύθερη παρτίδα Μπριτζ 

μοιράζουμε όλα τα χαρτιά της τράπουλας, 

ένα–ένα, στη φορά των δεικτών του ρολογιού.



Τα βασικά του Μπριτζ

Μοιράστε μία διανομή και στην συνέχεια χωρίστε και κρατήστε 

τα φύλλα σας με βάση το χρώμα και την δυναμικότητά τους.



♣5

♣9

♣Q

♣K

Β
Δ      Α

Ν

Τα βασικά του Μπριτζ

Η διαδικασία τελειώνει όταν όλοι οι παίκτες βάλουν από ένα

φύλλο. Την λεβέ την κερδίζει αυτός που βάζει το δυνατότερο

φύλλο.

Στο ξεκίνημα ένας παίκτης (Dealer) κάνει έξοδο δηλαδή

διαλέγει ένα από τα 13 φύλλα του και το βάζει ανοιχτό πάνω

στο τραπέζι.

Ο επόμενος παίκτης που κάθεται αριστερά πρέπει να

ακολουθήσει υποχρεωτικά με ένα φύλλο από το χρώμα

που ξεκίνησε ο πρώτος παίκτης.

Συνολικά σε μία διανομή (μοιρασιά) του Μπριτζ θα παιχτούν

13 λεβέ. Ο σκοπός είναι να κερδίσουμε ως ζευγάρι όσες

ποιο πολλές λεβέ μπορούμε!

♥Q

♥4

♠A

♥J

Β
Δ      Α

Ν

Ο παίκτης που κερδίζει μία λεβέ παίζει πρώτος στην επόμενη

λεβέ επιλέγοντας όποιο φύλλο θέλει.

Ένας παίκτης που δεν έχει να

ακολουθήσει το χρώμα της

εξόδου ξεσκαρτάρει ένα

φύλλο που πιστεύει ότι δε θα

το χρειαστεί.

♠4



Τα βασικά του Μπριτζ

Ως Ανατολή ποιο από τα φύλλα που κρατάτε θα πρέπει να βάλετε;

♣J

♠9
Β

Δ      Α
Ν

♠ Α K 7 3 
♥ 6 3 2
♦ K Q 9 8 2
♣ 2



Τα βασικά του Μπριτζ

Ποιος από τους παίκτες κερδίζει την λεβέ μετά την έξοδο της Δύσης ;



Τα βασικά του Μπριτζ

Η Δύση παίζει το ♣9 και στην συνέχεια οι υπόλοιποι παίκτες ακολουθούν. 

Ποιος θα ξεκινήσει πρώτος την επόμενη λεβέ ;

♣9

♠A

Β
Δ      Α

Ν
♣Q

♣J



Τα βασικά του Μπριτζ

Όταν τελειώσει η διανομή ο κάθε παίκτης επιστρέφει τα

13 φύλλα στην θέση από την οποία τα πήρε.

Όταν κερδίζουμε ως ζευγάρι μία

λεβέ τοποθετούμε όρθιο και

κλειστό το φύλλο μπροστά μας

Όταν χάνουμε ως ζευγάρι μία

λεβέ τοποθετούμε πλάγια και

κλειστό το φύλλο μπροστά μας



Τα βασικά του Μπριτζ

Πόσες λεβέ έχει κερδίσει Ο Νότος;

6

Πόσες λεβέ θα πρέπει να παιχτούν

ακόμα για να τελειώσει η διανομή;

6 4 10

13 10 3



Τα βασικά του Μπριτζ

Παίξτε και Διασκεδάστε!

A 

K 

Q 

J 

10 

9 

8 

7  

…

Η δύναμη των φύλλων

λιμά

ονέρ

Παίζουμε δεξιόστροφα

Ακολουθούμε το χρώμα της εξόδου.

Τοποθετούμε τα παιγμένα 

φύλλα μπροστά μας και σε 

σωστή κατεύθυνση.  Μετράμε τις κερδισμένες

λεβέ στο τέλος κάθε

διανομής

 Επιστρέφουμε τα φύλλα

από την θέση που τα

πήραμε.



Άμεσοι Στόχοι

 Να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά μίας τράπουλας (φύλλα, χρώματα). 

(γνώση)

 Να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες μοιράσματος στο μπριτζ. 

(γνώση)

 Να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες παιξίματος μίας λεβέ. (γνώση)

 Να συνεργάζονται ως ζευγάρι. (στάση/δεξιότητα)

Ειδικός Στόχος

 Να μοιράζουν οι ίδιοι μία διανομή και να μπορούν να παίξουν και να μετρήσουν 

τις λεβέ που κέρδισαν/έχασαν ως ζευγάρι (δεξιότητα)

Στόχοι 1ου Μαθήματος



Συμπεράσματα

Καθορίζω τους άμεσους στόχους της ενότητας οι οποίοι θα επιτρέψουν στους

εκπαιδευόμενους να επιτύχουν τους ειδικούς στόχους.

Θέτω τους ειδικούς στόχους του μαθήματος που θα «πρέπει να είναι σε

αντιστοιχία με το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος».

Για κάθε άμεσο στόχο δημιουργό Δραστηριότητες/Ασκήσεις με σκοπό :

 Την εμπέδωση της γνώσης

 Τον συνδυασμό των γνώσεων για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων.

 Την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευόμενων

 Την ώθηση των μαθητών να αναλάβουν ενεργό μέρος στην

εκπαιδευτική διαδικασία (ψάξουν, βρούνε, ανακαλύψουν…)

Προσπαθώ να μην παρακλίνω από τους στόχους που έχω θέσει.



ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας

Γεωργουλάκης Γεώργιος


