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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η Εγκύκλιος αυτή ρυθμίζει θέματα που είναι σχετικά με την εκπαίδευση αρχαρίων έως προχωρημένων
αθλητών, αντικαθιστώντας την προηγούμενη εγκύκλιο (Εγκύκλιος 2/2015/Θέματα Εκπαίδευσης, Αριθ.
Πρωτ. 145/15/ΠΜ/αμ). Θέματα προπόνησης αθλητών της Εθνικής ομάδας δεν αποτελούν αντικείμενο της
παρούσης. Κύριος σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η αποδοτική και αποτελεσματική αναπτυξιακή
προσπάθεια και στην κατεύθυνση αυτή προϋπολογίζει και διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια. Ως εκ
τούτου η ΕΟΜ είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό, την οργάνωση και την επίβλεψη των μαθημάτων,
ειδικά των αρχαρίων (νέων αθλητών), που διεξάγονται στα Σωματεία της δύναμής της ή σε άλλους
χώρους.
Επιτροπή Εκπαίδευσης (ΕΕ) Συγκρότηση – θητεία - λειτουργία
Η στελέχωση της Επιτροπής γίνεται (και μπορεί να ανακληθεί) από το ΔΣ της ΕΟΜ, με αριθμό μελών
επαρκή για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων της. Η επιλογή των
μελών γίνεται με τη δέουσα φροντίδα ώστε να διαφυλάσσεται και να ενισχύεται το κύρος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ΕΕ συνεργάζεται με το ΔΣ της ΕΟΜ και με το Τμήμα Μαθημάτων και
Διάδοσης για θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τη βελτίωση της εκπαίδευσης
των αρχαρίων και προχωρημένων αθλητών. Η Επιτροπή Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη της έγκαιρης
προετοιμασίας και διαμόρφωσης εμπεριστατωμένων εισηγήσεων και των αντίστοιχων αναλυτικών
προϋπολογισμών προς το ΔΣ για την τέλεση του έργου της. Η Επιτροπή Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη της
διοργάνωσης σεμιναρίων εκπαίδευσης. Μπορεί να προτείνει τη σύσταση ομάδων εργασίας, είτε σε
εθελοντική βάση είτε με αμοιβή, για την ολοκλήρωση έργων απαραίτητων για την διεκπεραίωση θεμάτων
αρμοδιότητάς της.
Αρμοδιότητες της ΕΕ
Όλα τα θέματα που είναι σχετικά με την εκπαίδευση αρχαρίων και προχωρημένων αθλητών υπόκεινται
στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εκπαίδευσης (ΕΕ).
Ενδεικτικά:
•
•
•
•
•

Σχεδιάζει, παρακολουθεί, συντονίζει και προτείνει βελτιώσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Καθορίζει το χρονικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο της κάθε μαθητικής περιόδου και εισηγείται το
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις για κάθε έτος
Καταρτίζει, αξιολογεί, επιμορφώνει και υποστηρίζει τους εκπαιδευτές στο έργο τους.
Εισηγείται στο ΔΣ της ΕΟΜ την επίσημη ανακήρυξη Διαπιστευμένων Εκπαιδευτών, Πτυχιούχων
Δασκάλων.
Εισηγείται στο ΔΣ της ΕΟΜ προτάσεις για τη βελτίωση της παρούσας εγκυκλίου εκπαίδευσης.

• Γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα σχετικά με τη βελτίωση της εκπαίδευσης και εξετάζει οποιοδήποτε θέμα
εκπαίδευσης της ανατεθεί από το ΔΣ της ΕΟΜ.
Καθορισμός κοινής μεθόδου Εκπαίδευσης και διδασκαλίας νέων αθλητών
Για την εκπαίδευση η ΕΟΜ καθορίζει, όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά, τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία
του αγοραστικού συστήματος αναφοράς και των τεχνικών παιξίματος (εκτέλεση, άμυνα) που θα πρέπει να
μαθαίνουν οι νέοι αθλητές στα διάφορα στάδια της βασικής τους εκπαίδευσης, Στην απαιτούμενη
εκπαίδευση περιλαμβάνονται και καθορίζονται οι ελάχιστες απαραίτητες γνώσεις για τις βασικές
υποχρεώσεις που πηγάζουν από την αθλητική ιδιότητα, σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Αγωνιστικού
Μπριτζ και τους Κανονισμούς της ΕΟΜ, με την αρμόζουσα επίδειξη ενεργού ήθους και την τήρηση του «ευ
αγωνίζεσθαι».
Κεντρικός συντονισμός τμημάτων αρχαρίων
Η Επιτροπή Διάδοσης της ΕΟΜ έχει την ευθύνη του προγραμματισμού της εκστρατείας διάδοσης και η
Επιτροπή Εκπαίδευσης την επίβλεψη της διαδικασίας κατανομής των ενδιαφερόμενων στα Σωματείαμέλη από τους διοικητικούς υπαλλήλους της ΕΟΜ, τηρώντας διαδικασίες διαφάνειας και ισονομίας και
κατοχύρωσης των εκπαιδευτών της.
Περιβάλλον μαθημάτων – κίνητρα
Τα Σωματεία‐Μέλη σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή έχουν την ευθύνη να εξασφαλίζουν το κατάλληλο
περιβάλλον μαθημάτων (καλαίσθητη πολιτισμένη ατμόσφαιρα, απαλλαγμένη από αρνητικά στοιχεία και
από παρουσία μη εξουσιοδοτημένων από τον εκπαιδευτή ατόμων στον χώρο του μαθήματος).
Προκειμένου να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στους μαθητές, αλλά και να εκπαιδεύσουν τον ή τους
βοηθούς, τα τμήματα μαθημάτων δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους 24 μαθητές.
Εκπαιδευτικά τουρνουά
Κάθε μάθημα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό τουρνουά πάνω στην ύλη του μαθήματος με συμμετοχή των
παρευρισκόμενων μαθητών υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτή. Τα τουρνουά αυτά ανήκουν στην 6η
βαθμίδα. Ένα μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων διεξάγονται εβδομαδιαία εκπαιδευτικά τουρνουά 6 ης
βαθμίδας, με τουλάχιστον 8 διανομές, που αντιστοιχούν σε διδαχθείσα ύλη υπό την επίβλεψη του
εκπαιδευτή ή του βοηθού του (Δόκιμος Εκπαιδευτής ΕΟΜ).
Στα τουρνουά αυτά μπορούν να λάβουν μέρος και παλαιότεροι αθλητές με τον περιορισμό να μην είναι
δυναμικότητας μεγαλύτερης από 4 (κατηγορία Α). Η επιτροπή ΣΜΑΔ ελέγχει την εγκυρότητα των
τουρνουά αυτών, όπως ορίζεται στον κανονισμό αυτόν.
Από τον Δεκέμβριο κάθε έτους και κάθε μήνα έως τον Μάιο, η ΕΟΜ διοργανώνει Πανελλήνιες
Ταυτόχρονες Μαθητικές Ημερίδες 5ης βαθμίδας, στις οποίες δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές
του τρέχοντος διδακτικού έτους. Οι ημερίδες αυτές έχουν σκοπό τη γνωριμία των μαθητών και την ένταξή
τους στο αγωνιστικό πνεύμα του μπριτζ. Για τον λόγο αυτόν δεν θα πρέπει να γίνονται μέσο προβολής των
εκπαιδευτών του ομίλου διοργανωτή και του έργου του.
Οι ημερίδες αυτές διευθύνονται από Πτυχιούχο Διαιτητή, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και Εκπαιδευτής. Η
προϋπόθεση αυτή ισχύει πάντα στην Αθήνα και στην Περιφέρεια, σε όλα τα Σωματεία όπου μπορεί να

εφαρμοσθεί. Στην περίπτωση που ο πτυχιούχος Διαιτητής που θα διευθύνει την ημερίδα δεν έχει και την
ιδιότητα του Εκπαιδευτή κρίνεται απαραίτητη η παρουσία του Εκπαιδευτή των μαθητών.
Στο αγωνιστικό ημερολόγιο της ΕΟΜ περιλαμβάνεται κάθε χρόνο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών 4ης
Βαθμίδας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές που ξεκίνησαν το τρέχον μαθητικό έτος και πιστοποιείται
από τον Εκπαιδευτή τους.
Δευτεροετείς
Από τον Σεπτέμβριο και μέχρι τον Μάιο κάθε διδακτικού έτους μπορούν να διεξάγονται μαθητικά
τουρνουά στους μαθητές της προηγούμενης περιόδου, μόνο μετά από το μάθημα και πάντα με
προκατασκευασμένες, εκπαιδευτικές και σχολιασμένες διανομές. Στα μαθήματα και τα τουρνουά αυτά
μπορούν να ενταχθούν και παλιότεροι αθλητές, που επανέρχονται μετά από απουσία, με ευθύνη πάντα
του Εκπαιδευτή και μετά από έγκριση της ΣΜΑΔ και του υπεύθυνου της ΕΟΜ.
Εκπαιδευτές της ΕΟΜ
Κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτών
Η ΕΟΜ λαμβάνει την κατάλληλη μέριμνα για την ουσιαστική κατάρτιση, διαπίστευση και επιμόρφωση
των εκπαιδευτών της, διοργανώνοντας σεμινάρια κατάρτισης και επιμόρφωσης εκπαιδευτών και,
τουλάχιστον κάθε δυο χρόνια, εξετάσεις. Η ημερομηνία των εξετάσεων θα αναγράφεται στο αγωνιστικό
ημερολόγιο της ΕΟΜ και η σχετική προκήρυξη θα προβλέπει και την περίπτωση μη διενέργειας
εξετάσεων.
Η Επιτροπή Εκπαίδευσης είναι αρμόδια για την όλη διοργάνωση των σεμιναρίων και των εξετάσεων.
Τα σεμινάρια μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι εκπαιδευτές της ΕΟΜ.
Διαδικασία κατάρτισης και διαπίστευσης υποψηφίου εκπαιδευτή









Εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ΕΟΜ καταθέτοντας:
α. αίτηση ενδιαφέροντος (δίνεται από την ΕΟΜ)
β. αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
γ. βιογραφικό σημείωμα
δ. ενεργό ΑΔ
ε. Κάρτα Υγείας αθλητή
στ. φωτοτυπία ταυτότητας
ζ. φωτογραφία
Συμμετοχή σε τέσσερα (4) ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια ανά τρίμηνο προγραμματισμένα από την
ΕΟΜ. Ειδικές ρυθμίσεις για εκπαίδευση μέσω διαδικτύου θα προβλέπονται για ενδιαφερόμενους
από την Περιφέρεια
Πρακτική άσκηση πάνω στους πρώτους τρεις κύκλους μαθημάτων ως βοηθός εκπαιδευτών της
ΕΟΜ, οι οποίοι ορίζονται ανά περίπτωση σε συνεννόηση με την ΕΕ και οι οποίοι βεβαιώνουν τη
συμμετοχή του υποψηφίου
Συμμετοχή σε σεμινάρια εκπαιδευτών
Συμμετοχή στις εξετάσεις

Για ορισμένα από τα παραπάνω στάδια απαιτείται η καταβολή συνδρομής, η οποία ορίζεται κάθε
χρόνο από το ΔΣ της ΕΟΜ μετά από εισήγηση της ΕΕ
Προϋποθέσεις για υποψήφιους εκπαιδευτές
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
Ενδιαφερόμενοι να διδάξουν μόνο σε παιδιά κάτω των 15 ετών μπορούν να είναι και υποψήφιοι
που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικία τους
2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τον τίτλο Περιφερειακού Μετρ (κατηγορία 11).
Υποψήφιοι χαμηλότερης δυναμικότητας - και πάντως όχι μικρότερης του 9 (Δόκιμοι Μετρ) - που
πέτυχαν στις εξετάσεις, θα έχουν το δικαίωμα, μετά από άδεια, να διδάξουν μόνο σε Σωματεία
της Περιφέρειας (νέα ή αναπτυσσόμενα), όπως και σε ειδικές ομάδες

Βαθμίδες Εκπαιδευτών:
1η Βαθμίδα: Δόκιμος Εκπαιδευτής – υποψήφιος
Εντάσσεται κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης όπως αναγράφεται
παραπάνω και κάθε βοηθός εκπαιδευτή ο οποίος θα ανήκει τουλάχιστον στην κατηγορία 6 (έμπειρος Γ)
και έχει παρακολουθήσει την ειδική εκπαίδευση για τους βοηθούς.
2η βαθμίδα: Πτυχιούχος Εκπαιδευτής
Πιστοποιείται όποιος έχει επιτύχει στις εξετάσεις που ορίζονται από τη διαδικασία πιστοποίησης. Οι
εκπαιδευτές αυτής της κατηγορίας μπορούν να έχουν και ειδική διαπίστευση ανάλογα με τις ομάδες
εκπαιδευομένων ως εξής:
- Εκπαιδευτές παιδιών (Πιστοποιείται όποιος έχει παιδαγωγική εμπειρία με παιδιά και περάσει ειδικά
σεμινάρια)
- Εκπαιδευτές υπερηλίκων (Πιστοποιείται όποιος έχει σχετική εμπειρία και περάσει ειδικά σεμινάρια)
- Εκπαιδευτές ειδικής αγωγής (ΑΜΕΑ) (Πιστοποιείται όποιος κατέχει τις ειδικές γλώσσες και περάσει
ειδικά σεμινάρια)
3η βαθμίδα: Ανώτερος Εκπαιδευτής
Πιστοποιείται όποιος Εκπαιδευτής ανήκει τουλάχιστον στην κατηγορία 14, έχει διδακτική εμπειρία
τουλάχιστον 10 ετών και έχει πλήρη γνώση εξελιγμένων συστημάτων, διαπιστωμένη μέσα από διαδικασία
της ΕΕ. Οι Ανώτεροι εκπαιδευτές θα μπορούν να διδάξουν εξελιγμένες τεχνικές σε προχωρημένους
μαθητές, να κάνουν εισηγήσεις σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και να ελέγχουν και να βελτιώνουν
εκπαιδευτικό υλικό
4η βαθμίδα: Καθηγητής εκπαίδευσης
Πρόκειται για τιμητικό τίτλο που αποδίδει το ΔΣ της ΕΟΜ σε Εκπαιδευτές, για τη συνολική προσφορά τους
στον τομέα της Εκπαίδευσης και του Πρωταθλητισμού, συνυπολογίζοντας τυχόν συγγραφικό ή
προπονητικό έργο.

Κατοχύρωση και εξασφάλιση απασχόλησης εκπαιδευτών
Η EOM δεν αναγνωρίζει ούτε ενισχύει με οποιονδήποτε τρόπο, έμμεσο ή άμεσο, μαθήματα που τυχόν
διοργανώνονται από μη αναγνωρισμένους εκπαιδευτές. Σωματεία που διοργανώνουν μαθήματα από μη
διαπιστευμένο εκπαιδευτή της ΕΟΜ δεν θα συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους των προτεινόμενων
Σωματείων στις εκστρατείες διάδοσης. Μοναδική εξαίρεση, σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις όπου υπάρχει
αποδεδειγμένη αδυναμία κάλυψης τμήματος από πτυχιούχο Εκπαιδευτή, μπορεί να ανατεθεί από την
Επιτροπή Εκπαίδευσης η διεξαγωγή μαθημάτων σε μη αναγνωρισμένο εκπαιδευτή, με παράλληλο ορισμό
εκπαιδευτή ανώτερης βαθμίδας που θα αναλάβει την ευθύνη της εποπτείας και καθοδήγησης.
Η ΕΟΜ οφείλει να καθορίζει τους ποσοτικούς στόχους του προγράμματος διάδοσης με βάση τον αριθμό
των διαθέσιμων διαπιστευμένων εκπαιδευτών. Η ΕΟΜ μπορεί να στελεχώνει ομάδες διδασκαλίας και
οργάνωσης σεμιναρίων σε πόλεις και Σωματεία μόνο από μέλη των δύο ανώτερων βαθμίδων.
Ανενεργοί Εκπαιδευτές
Οι εκπαιδευτές των δύο πρώτων βαθμίδων θεωρούνται ενεργοί εφόσον έχουν διδάξει σε τουλάχιστον μία
σειρά μαθητών την τελευταία πενταετία, ειδάλλως χαρακτηρίζονται «ανενεργοί». Οι ανενεργοί
Εκπαιδευτές επανεντάσσονται στην κατηγορία των ενεργών μετά από αίτησή τους στην Επιτροπή
Εκπαίδευσης, η οποία είναι αρμόδια για την επιμόρφωσή τους σχετικά με πιθανές αλλαγές ή προσθήκες
που αφορούν στην τρέχουσα επίσημη μέθοδο διδασκαλίας της ΕΟΜ.
Δίδακτρα μαθημάτων αρχαρίων
Το ανώτατο ύψος των διδάκτρων στις σειρές αρχαρίων, καθώς και η συνδρομή για την έκδοση
αγωνιστικού δελτίου για τους μαθητές, καθορίζονται από την ΕΟΜ. Η πιστοποίηση της μαθητικής
ιδιότητας γίνεται στην αίτηση έκδοσης αγωνιστικού δελτίου του μαθητή από αναγνωρισμένο εκπαιδευτή.
Υποχρεώσεις εκπαιδευτών
Οι εκπαιδευτές καλούνται με αίσθημα ευθύνης να προετοιμάζονται με πληρότητα, ώστε να
ανταποκρίνονται με συνέπεια στο ιδιαίτερα σημαντικό για το άθλημα έργο τους. Με τη συμπεριφορά τους
οφείλουν να αποτελούν υπόδειγμα αθλητή και να συνεργάζονται αρμονικά με τους συναδέλφους τους και
την Επιτροπή Εκπαίδευσης, συμβάλλοντας ενεργά στη διαφύλαξη και την ενίσχυση του κύρους του
θεσμικού τους ρόλου.

