
 
 

 
Αθήνα, 12 Απριλίου 2018  

Αριθ. Πρωτ.  94/18/ΠΜ/αμ 
 

Ανακοίνωση 34/18 
 

Προκήρυξη Εξετάσεων Εκπαιδευτών της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Μπριτζ για το 2018 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ (ΕΟΜ) προκηρύσσει εξετάσεις εκπαιδευτών Μπριτζ για το 2018.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια των εξετάσεων είναι ο αριθμός των εξεταζόμενων να 

μην είναι μικρότερος των 10 ατόμων.  

Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι προαιρετική και οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν σ’ αυτές 

αποδέχονται το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις της παρούσας προκήρυξης.  

Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν στην Αθήνα το Σάββατο 21/7/2018 – κατά τη διάρκεια του 

περιφερειακού πρωταθλήματος Αττικής- με ώρα έναρξης 11:00 πμ σε Σωματείο που θα oρισθεί 

με νεότερη ανακοίνωση. 

 Όσοι επιτύχουν επίδοση 65% και άνω θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις προφορικές εξετάσεις, 

οι οποίες θα γίνουν στον ίδιο χώρο την επόμενη μέρα, Κυριακή 22/7/2018 και ώρα έναρξης 10:30. 

Σημειώνεται ότι οι επιτυχόντες της γραπτής εξέτασης δικαιούνται μία (1) και μόνο συμμετοχή σε 

προφορική εξέταση. 

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ορίζεται συνδρομή πληρωτέα προς στις συνεργαζόμενες με την 

ΕΟΜ τράπεζες, σύμφωνα με οδηγίες που θα αναρτηθούν.  

Για τους διαμένοντες στην Αθήνα: 50€ / άτομο 

Για τους διαμένοντες εκτός Αθηνών, έως 200χλμ: δωρεάν 

Για τους διαμένοντες εκτός Αθηνών και σε απόσταση μεγαλύτερη των 200χλμ: επιδότηση 50€. 

 

Διάρθρωση των εξετάσεων 

Α) Γραπτές προκριματικές εξετάσεις με όριο πρόκρισης το 65% της επίδοσης (βλ. στο παράρτημα 

λεπτομέρειες της γραπτής εξέτασης).  

Στη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων οι υποψήφιοι δεν θα επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους 

βιβλία, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα. Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει ένας τουλάχιστον 



επιτηρητής. Η διόρθωση των γραπτών θα γίνεται από δύο εξεταστές, χωρίς να γνωρίζει ο κάθε 
εξεταστής τα στοιχεία του υποψηφίου (τα οποία οι επιτηρητές των εξετάσεων θα φροντίζουν να 

καλύπτουν). 

 

Ο τελικός βαθμός κάθε γραπτού δοκιμίου θα προκύπτει ως ο μέσος όρος των δύο βαθμολογιών 

(μπορεί να είναι δεκαδικός αριθμός – δεν θα επιχειρείται στρογγυλοποίηση του μέσου όρου). 

Εφόσον η διαφορά βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών υπερβαίνει τις 10 (δέκα) μονάδες, το 

γραπτό θα βαθμολογηθεί και από τρίτο βαθμολογητή.  Ο τελικός βαθμός θα προκύπτει ως ο 

μέσος όρος μεταξύ του βαθμού του 3ου βαθμολογητή και της πλησιέστερης βαθμολόγησης από 

τους δύο πρώτους βαθμολογητές.  

Σε διάστημα δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων η ΟΔΕ* 

δεσμεύεται ότι θα αναρτήσει σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ τα θέματα των 

εξετάσεων και τις απαντήσεις τους. Τα γραπτά θα κατατεθούν στην ΕΟΜ και θα βρίσκονται στη 

διάθεση των υποψηφίων για ενημέρωση.  

Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων η ΟΔΕ θα καταθέσει τα πλήρη δεδομένα των επιτυχόντων 

στις εξετάσεις (όνομα, επίδοση στη γραπτή και προφορική εξέταση, τελικός μέσος όρος) στο ΔΣ 

της ΕΟΜ το οποίο θα ανακηρύξει με σχετική ανακοίνωση τους επιτυχόντες.  

Τα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν θα αναφέρουν τους υποψήφιους που πέτυχαν ή 

πέρασαν το όριο του 65% (σε αλφαβητική σειρά και χωρίς ανακοίνωση αριθμητικών δεδομένων). 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να πληροφορηθεί την επίδοσή του ατομικά. 

 Β) Προφορικές εξετάσεις με δύο σκέλη:  

1ο σκέλος προφορικών εξετάσεων: Παρουσίαση σχεδίου μαθήματος – μικροδιδασκαλίας σε 

τυχαία επιλεγμένο θέμα, από κλειστό φάκελο που επιλέγει ο υποψήφιος από την ενότητα των 

σχεδίων μαθήματος (το οποίο θέμα θα προέρχεται από την ύλη των τριών βιβλίων της Audrey 

Grant που διδάσκονται την πρώτη χρονιά στους αρχάριους εκπαιδευόμενους). Ο υποψήφιος θα 

έχει στη διάθεσή του 30 λεπτά για την προετοιμασία του σχεδίου μαθήματος, το οποίο θα 

εκπονήσει σε κλειστό χώρο, χωρίς να επικοινωνεί με το εξωτερικό περιβάλλον π.χ. μέσω κινητού 

τηλεφώνου. Στη διάθεσή του θα υπάρχουν εποπτικά μέσα, βιβλία, λευκές σελίδες, bidding boxes, 

υπολογιστής, αρχεία παρουσίασης, τράπουλες, μη συμπληρωμένα σχέδια μαθήματος. 

Διάρκεια παρουσίασης του σχεδίου μαθήματος 15 λεπτά (μέγιστος χρόνος). Θα καταβληθεί 

προσπάθεια εξασφάλισης ενός ή και δύο τραπεζιών που θα αποτελούνται από μαθητές της 

τελευταίας περιόδου ή σχετικά νέους παίκτες. Τα μέλη των τραπεζιών θα μπορούν να 

υποβάλλουν ερωτήσεις στον υποψήφιο που θα παρουσιάζει το σχέδιο μαθήματος. Τα μέλη της 

ΟΔΕ δε θα επέμβουν στην παρουσίαση του σχεδίου μαθήματος και με την ολοκλήρωσή της θα 

την αξιολογούν στο σχετικό φύλλο αξιολόγησης.  

Η βαθμολογία του 1ου σκέλους κυμαίνεται από 0 έως 60.  

2ο σκέλος προφορικών εξετάσεων: Παιδαγωγική συνέντευξη με αφετηρία τυχαία επιλεγμένο 

παιδαγωγικό/διδακτικό σενάριο – πρόβλημα (το οποίο θα βασίζεται στην κοινή εμπειρία και στα 



συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων, θέματα π.χ. που 

παρουσιάστηκαν στο βιωματικό εργαστήριο του σεμιναρίου του 2015). Με την ολοκλήρωση της 

παρουσίασης του σχεδίου μαθήματος ο υποψήφιος επιλέγει έναν κλειστό φάκελο από την 

ενότητα των παιδαγωγικών θεμάτων, διαβάζει το θέμα – ερώτημα και, αφού σκεφτεί και 

συνθέσει την απάντησή του, την ανακοινώνει στην ΟΔΕ. Με αφορμή το θέμα και την απάντηση τα 

μέλη της ΟΔΕ μπορούν να υποβάλλουν περαιτέρω ερωτήσεις παιδαγωγικού/διδακτικού 

περιεχομένου στον υποψήφιο. Διάρκεια της παιδαγωγικής συνέντευξης 15 λεπτά (μέγιστος 

χρόνος).  

Η βαθμολογία του 2ου σκέλους κυμαίνεται από 0 έως 40.  

Με βάση το άθροισμα των δύο τμημάτων της προφορικής εξέτασης, το οποίο θα κυμαίνεται από 

0 έως 100, ορίζεται ως επίπεδο επιτυχίας το 60 %, με την προϋπόθεση συγκέντρωσης τουλάχιστον 

του 40% της βαθμολογίας σε κάθε επιμέρους σκέλος των προφορικών εξετάσεων (24/60 στο 

πρώτο και 16/40 στο δεύτερο). Με την ολοκλήρωση των προφορικών εξετάσεων η ΟΔΕ συντάσσει 

πρακτικό που αναφέρει τον αριθμό των υποψηφίων και τις επιδόσεις τους. Το πρακτικό αυτό, 

μαζί με τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης κάθε υποψηφίου, κατατίθενται στη Γραμματεία της ΕΟΜ.  

Η ΟΔΕ αποτελείται από πέντε μέλη και για να είναι έγκυρη η αξιολόγηση της προφορικής 

εξέτασης θα πρέπει να παρίστανται στην εξέταση κάθε υποψηφίου τουλάχιστον τρία από αυτά. 

Ως δικαιολογημένες απουσίες για τα μέλη της ΟΔΕ θεωρούνται ήδη προειλημμένες υποχρεώσεις. 

Επιτρέπονται δηλώσεις κωλύματος συμμετοχής στην προφορική εξέταση, λόγω συμμετοχής σε 

αυτήν συγγενικού προσώπου.  

Τα Μέλη της ΟΔΕ  

1 Η ΟΔΕ αποτελείται από τους εξής Καθηγητές Εκπαίδευσης της ΕΟΜ: Μπαμπούλα Αναστασία, Βιρβιδάκη Βασίλη, 

Δημητρακόπουλο Γιώργο, Μπομπολάκη Σταύρο. Το 5ο μέλος της ΟΔΕ είναι ο Παπασπύρου Δημήτρης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης της 

ΕΟΜ σε παιδαγωγικά θέματα. 

 

 
Παράρτημα:  

Διάρθρωση του περιεχομένου των γραπτών εξετάσεων 
 

Διάρκεια γραπτής εξέτασης: 3 ώρες (180 λεπτά) 

Αριθμός Θεμάτων: 40 θέματα (4,5 λεπτά / θέμα μ.ο.) 

Κλίμακα Βαθμολογίας: 0-100 (άρα, 2,5 μονάδες / θέμα μ.ο.) 

 
Τα θέματα δεν θα είναι βαθμολογικώς ισοδύναμα, αλλά η βαθμολογία θα κυμαίνεται από 1 
μονάδα, για τα πιο εύκολα θέματα, ως 5 μονάδες, για τα πιο δύσκολα και πιο χρονοβόρα θέματα. 
Η κατανομή των θεμάτων ανά κατηγορία θα είναι η εξής:  



 
 
 
 

 

Κατανομή θεμάτων γραπτών εξετάσεων 
 

Παιδαγωγικά 

Παικτικά* Μεθόδου* 
Γενικών 

Γνώσεων 
(σχέσεις ΕΟΜ-
εκπαιδευτών, 
ιστορία του 

μπριτζ, 
συμβάσεις, 

βαθμολογία) 

Διαιτησίας Αγορά 
Εκτέλεση 

Άμυνα 
Grant Mini 

Bridge 

2 – 5 θέματα  10 – 15 θέματα 10 – 15 
θέματα 

2 – 5 
θέματα 

2 – 5 
θέματα 

15-20 
 μονάδες στις 

100 

25 – 30 
μονάδες στις 100 

30 - 35 μονάδες 
στις 100 

10 - 15 
μονάδες στις 

100 

5 - 10 μονάδες 
στις 100 

* Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία στη γραπτή εξέταση - και ως εκ τούτου τη συμμετοχή στις προφορικές 
εξετάσεις - εκτός από τη συνολική βαθμολογία των 65 μονάδων είναι η συγκέντρωση 30% της επιμέρους 
βαθμολογίας στα θέματα των δύο βασικών ενοτήτων: α. Μεθόδου (Grant) και β. Παικτικά. 

 
Σε κάθε θέμα θα αναφέρεται η κατηγορία – σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα - και η 
βαθμολογία του. 
 
Ύλη - Βιβλιογραφία Εξετάσεων 
Στο πεδίο της Ιστοσελίδας της ΕΟΜ που αφορά στους Δασκάλους και τα Στελέχη, και ειδικά σε 
αυτό «Εξετάσεις 2018», έχει αναρτηθεί η σχετική Βιβλιογραφία.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι, ακόμη και αυτοί που έχουν ήδη καταβάλει τη συνδρομή τους, θα πρέπει να 
δηλώσουν συμμετοχή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση lessons@hellasbridge.org το 
αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, αμέσως μετά το πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών 
2017-18.  
 
 
 
 

Για το ΔΣ της ΕΟΜ 
 

                     
                                   Ο Πρόεδρος                                               Γεν. Γραμματέας      
        
 
  
                       Αλέξανδρος Αθανασιάδης                                 Παναγιώτης Μαρσώνης            

mailto:lessons@hellasbridge.org

