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Πρόταση σχεδίου εργασίας

1.1 Σκοπός και στόχοι

Παρά το γεγονός ότι οι χαρισµατικοί και ταλαντούχοι µαθητές 
έχουν αναγνωριστεί ως µαθητές µε ειδικές µαθησιακές ανάγκες, 
στην καθηµερινή εκπαιδευτική πράξη δεν λαµβάνουν την 
εξειδικευµένη υποστήριξη που χρειάζονται. 
Συνεπώς, οι χαρισµατικοί µαθητές δεν έχουν την ευκαιρία να 
αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητες τους, αλλά και οι κοινωνίες 
στερούνται της συνεισφοράς που τα  χαρισµατικά άτοµα θα 
µπορούσαν να έχουν στην κοινωνική ζωή Ως εκ τούτου, είναι 
σηµαντικό να αναπτυχτούν εξειδικευµένα προγράµµατα για την 
υποστήριξη των ταλαντούχων και χαρισµατικών µαθητών. 

Το έργο έχει ως στόχο να καταστήσει τους µελλοντικούς 
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ικανούς να 
διαχειριστούν τις σύνθετες απαιτήσεις της εκπαίδευσης των 
ταλαντούχων και χαρισµατικών µαθητών σε τάξεις εκπαιδευτικής 
συµπερίληψης. Οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί που θα εκπαιδεύονται 
στο πλαίσιο του έργου θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν µε τις 
στρατηγικές διδασκαλίας χαρισµατικών µαθητών σε µαθησιακά 
περιβάλλοντα στα οποία η παραδοσιακή διδασκαλία συνδυάζεται µε 
τη βιωµατική µάθηση και τη χρήση της εικονικής πραγµατικότητας. 
Αυτός ο συνδυασµός µπορεί να δηµιουργήσει πολυδιάστατες 
µαθησιακές εµπειρίες που µπορούν να χρησιµεύσουν ως 
υποδείγµατα για την εκπαίδευση των χαρισµατικών µαθητών. Οι 
συγκεκριµένοι στόχοι του έργου είναι: 
Η ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών κατάρτισης 
µε γενικό τίτλο "Διαχείριση τάξης και στρατηγικές διδασκαλίας για 
χαρισµατικούς και ταλαντούχους µαθητές σε τάξεις εκπαιδευτικής 
συµπερίληψης".                                                        Η παραγωγή 
κατάλληλου µαθησιακού υλικού εικονικής πραγµατικότητας που θα 
διευκολύνει την βιωµατική µάθηση.  
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1.2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τα βασικά πνευµατικά προϊόντα του έργου θα είναι:                                                 
α) αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας και περίγραµµα µαθήµατος 
κατάρτισης  για την εξοικείωση µελλοντικών εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε τις λεπτοµέρειες της εκπαιδευτικής 
συµπερίληψης των χαρισµατικών µαθητών. Σύγχρονες εκπαιδευτικές 
στρατηγικές θα χρησιµοποιηθούν για την εφαρµογή του προγράµµατος 
σπουδών, µε τη "βιωµατική µάθηση" να παίζει κεντρικό ρόλο.                                                                                    
Βασικά στοιχεία του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών θα είναι:
-Η φύση της χαρισµατικότητας  και τα χαρακτηριστικά των 
χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών (πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα).
-Η µειωµένη απόδοση / σχολική αποτυχία των χαρισµατικών µαθητών
-Στρατηγικές για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για 
ταλαντούχους και χαρισµατικούς µαθητές (ανάπτυξη συναισθηµατικών, 
γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων)
-Είδη εκπαίδευσης χαρισµατικών και ταλαντούχων ατόµων και η 
σηµασία της εκπαιδευτικής συµπερίληψης
-Διδακτική διαχείριση εκπαιδευτικής συµπερίληψης χαρισµατικών και 
ταλαντούχων ατόµων (σενάρια εκπαιδευτικών πρακτικών συµπερίληψης 
για τους χαρισµατικούς και ταλαντούχους µαθητές)
Το πρόγραµµα σπουδών κατάρτισης θα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στα 
παρακάτω:
-Αποδοχή της διαφορετικότητας και υλοποίηση της συµπερίληψης
-Διαφοροποιηµένη διδασκαλία
-Εµπλουτισµός προγράµµατος σπουδών
-Σύµπτυξη προγράµµατος σπουδών
-Εργασίες διαβαθµισµένης δυσκολίας 
-Εξειδικευµένα κριτήρια αξιολόγησης
b) β) Πόροι / βοηθήµατα εικονικής πραγµατικότητας - αξιοποίηση 
σεναρίων που αναφέρονται σε χαρισµατικούς µαθητές που 
δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στις τυπικές τάξεις και χρειάζονται 
εκπαιδευτική συµπερίληψη.                                      Η γνώση των 
µελλοντικών εκπαιδευτικών σχετικά µε την εκπαιδευτική συµπερίληψη 
χαρισµατικών ατόµων θα αξιολογείται πριν την έναρξη και µετά την 
ολοκλήρωση του προγράµµατος κατάρτισης, για να διαπιστωθεί η 
αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος.
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1.3 Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία

1.4 Τι έχει γίνει ως τώρα;

Το πρόγραµµα σπουδών που θα υλοποιηθεί στις τέσσερεις 
συµµετέχουσες χώρες µπορεί να λειτουργήσει ως υπόδειγµα 
βασισµένο στην έρευνα, για την υλοποίηση προγραµµάτων 
προετοιµασίας εκπαιδευτικών σε πολλές άλλες χώρες, µε στόχο την 
ενίσχυση της εκπαιδευτικής συµπερίληψης χαρισµατικών ατόµων 

Εναρκτήρια συνάντηση
@ Άγκυρα, Τουρκία
11-12 Φεβρουαρίου 2019

Έχουν ετοιµαστεί άρθρα στα οποία εκτίθεται η κατάσταση 
πραγµάτων σε κάθε µια από τις συµµετέχουσες χώρες, αναφορικά 
µε την εκπαίδευση των χαρισµατικών µαθητών και τις σχετικές 
επιστηµονικές δηµοσιέυσεις
Έχουν διεξαχθεί συνεντεύξεις µε εµπειρογνώµονες (ειδικούς)
Το επιστηµονικό άρθρο που συνθέτει τα στοιχεία που 
εµφανίζονται στα άρθρα που εκθέτουν την κατάσταση πραγµάτων 
σε κάθε συµµετέχουσα χώρα έχει ετοιµαστεί.   

Συναντήσεις µε Skype
τον Ιανουάριο 2019 και 

τον Μάρτιο 2019

Διεθνής Συνάντηση
 @ Λοντζ, Πολωνίας
13-15 Μαϊου 2019
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Τα βασικά πνευµατικά προϊόντα του έργου θα είναι:                                                 
α) αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας και περίγραµµα µαθήµατος 
κατάρτισης  για την εξοικείωση µελλοντικών εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε τις λεπτοµέρειες της εκπαιδευτικής 
συµπερίληψης των χαρισµατικών µαθητών. Σύγχρονες εκπαιδευτικές 
στρατηγικές θα χρησιµοποιηθούν για την εφαρµογή του προγράµµατος 
σπουδών, µε τη "βιωµατική µάθηση" να παίζει κεντρικό ρόλο.                                                                                    
Βασικά στοιχεία του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών θα είναι:
-Η φύση της χαρισµατικότητας  και τα χαρακτηριστικά των 
χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών (πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα).
-Η µειωµένη απόδοση / σχολική αποτυχία των χαρισµατικών µαθητών
-Στρατηγικές για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για 
ταλαντούχους και χαρισµατικούς µαθητές (ανάπτυξη συναισθηµατικών, 
γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων)
-Είδη εκπαίδευσης χαρισµατικών και ταλαντούχων ατόµων και η 
σηµασία της εκπαιδευτικής συµπερίληψης
-Διδακτική διαχείριση εκπαιδευτικής συµπερίληψης χαρισµατικών και 
ταλαντούχων ατόµων (σενάρια εκπαιδευτικών πρακτικών συµπερίληψης 
για τους χαρισµατικούς και ταλαντούχους µαθητές)
Το πρόγραµµα σπουδών κατάρτισης θα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στα 
παρακάτω:
-Αποδοχή της διαφορετικότητας και υλοποίηση της συµπερίληψης
-Διαφοροποιηµένη διδασκαλία
-Εµπλουτισµός προγράµµατος σπουδών
-Σύµπτυξη προγράµµατος σπουδών
-Εργασίες διαβαθµισµένης δυσκολίας 
-Εξειδικευµένα κριτήρια αξιολόγησης
b) β) Πόροι / βοηθήµατα εικονικής πραγµατικότητας - αξιοποίηση 
σεναρίων που αναφέρονται σε χαρισµατικούς µαθητές που 
δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στις τυπικές τάξεις και χρειάζονται 
εκπαιδευτική συµπερίληψη.                                      Η γνώση των 
µελλοντικών εκπαιδευτικών σχετικά µε την εκπαιδευτική συµπερίληψη 
χαρισµατικών ατόµων θα αξιολογείται πριν την έναρξη και µετά την 
ολοκλήρωση του προγράµµατος κατάρτισης, για να διαπιστωθεί η 
αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος.

Διαμόρφωση Προγράμματος Σπουδών 
Εκπαίδευσης χαρισματικών ατόμων για 
μελλοντικούς εκπαιδευτικούς Α/θμιας 
εκπαίδευσης  

1.5  Επόμενα βήματα

Τα εκπαιδευτρικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο παρόν έργο θα 
εξετάσουν την προοπτική να συμπεριληφθούν στα προγράμματα 
σπουδών τους μαθήματα σχετικά με την συμπεριληπτική 
εκπαίδευση χαρισματικών ατόμων. Σε αυτά τα μαθήματα θα 
αξιοποιούνται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης που αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο του παρόντος έργου.

Οριστικοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 
με βάση τη βιωματική μάθηση
Διαμόρφωση σεναρίων εικονικής πραγματικότητας για το Πρόγραμμα 
Σπουδών Εκπαίδευσης για χαρισματικά άτομα 
Συναντήσεις Skype
Διεθνής συνάντηση, Μούρσια, Ισπανία, 18-19 Σεπτεμβρίου 2019
Διεθνής συνάντηση, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Διεθνής συνάντηση, Τσανάκαλε, Τουρκία

Εναρκτήρια συνάντηση
@ Άγκυρα, Τουρκία

Διεθνής Συνάντηση
@ Λοντζ, Πολωνίας
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CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΕΡΓΟΥ είναι ένα σύγχρονο κρατικό πανεπιστήµιο, που επιδιώκει 
σταθερά την ακαδηµαϊκή αριστεία. Η φήµη και η δηµοτικότητα 
του COMU στην Τουρκία βασίζεται στην υψηλή ποιότητα της 
διδασκαλίας και της µαθησιακής εµπειρίας που παρέχει στους 
φοιτητές του.

Με 44.700 φοιτητές το COMU είναι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πανεπιστήµια 
στην Τουρκία, που πάντα αναζητά τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους που θα 
παίξουν  ρόλο στο µέλλον του. Στο COMU, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε 
µεγάλο εύρος µαθησιακών πόρων και σύγχρονες εγκαταστάσεις. Το COMU 
διαθέτει ερευνητικά κονδύλια που ενθαρρύνουν την πρόοδο και την ανάπτυξη της 
κοινωνίας µε τη χρηµατοδότηση επιστηµονικών ερευνητικών έργων. Επιπλέον, το 
COMU επιδιώκει ενεργά να προτείνει και να υλοποιεί έργα στο πλαίσιο διεθνών 
ερευνητικών προγραµµάτων. Το COMU έχει εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση 
έρευνας εκατοµµυρίων ευρώ  από  ποικίλους  χρηµατοδότες, ανάµεσα στους 
οποίους είναι η ΕΕ, η Τουρκική Επιτροπή Ερευνών Επιστήµης και Τεχνολογίας 
(TUBITAK), το Τουρκικό Υπουργείο Ανάπτυξης,  το Τουρκικό Συµβούλιο 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και διάφορες ΜΚΟ.

Κοινοπραξία VR4Gifted

Η APEC CONSULTING είναι µια εκπαιδευτική επιχείρηση που 
επικεντρώνεται κυρίως στην Εκπαίδευση τις Δεξιότητες του 21
ου αιώνα, το σχεδιασµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων, την 
ανάπτυξη των επαγγελµατικών προτύπων και τη διαχείριση των 
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

Η APEC έχει έµπειρο προσωπικό που αποτελείται από ερευνητές, εκπαιδευτές και 
ειδικούς έργων. Η APEC σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράµµατα και µαθήµατα 
ανάλογα µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των οµάδων στις οποίες 
απευθύνονται, κατά βάση δίνοντας έµφαση στις δεξιότητες που απαιτούνται 
στους χώρους εργασίας. Η APEC έχει επίσης εµπειρία στην διαχείριση Έργων, έχει 
αναπτύξει και υλοποιήσει έργα στα πλαίσια των πιο ανταγωνιστικών 
προγραµµάτων όπως τα Horizon 2020,  FP7,CIP, LLP, Erasmus +, ΙΡΑ και 
Προγράµµατα του Οργανισµού Ανάπτυξης.

Η NARA EDUCATIONAL TECHNOLOGIES ιδρύθηκε το 2014 
και είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη τεχνοιλογίας 
επαυξηµένης και εικονικής πραγµατικότητας στην Τουρκία. 
Πρόκειται για νεοφυή εταιρία που ειδικεύεται στην έρευνα και 
ανάπτυξη και την εκπαιδευτική τεχνολογία. Διαθέτει καινοτόµο, 
δηµιουργικό και πρωτότυπο περιεχόµενο στον τοµέα της 
εκπαίδευσης µε τη χρήση τεχνολογίας επαυξηµένης και 
εικονικής πραγµατικότητας. Σηµαντικότερη αποστολή της είναι 
να κάνει την εκπαίδευση πιο διασκεδαστική, πιο 
αποτελεσµατική και πιο δηµοκρατική.
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Κοινοπραξία VR4Gifted
Το FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO (UCAM) 
είναι ιδιωτικό πανεπιστήµιο µε 20 χρόνια ιστορία και πάνω από 
16.000 φοιτητές που προσφέρει 24 προπτυχιακά προγράµµατα 
υψηλού ευρωπαϊκού επιπέδου, 35 µεταπτυχιακά προγράµµατα, 
17 διδακτορικά προγράµµατα και άλλους έγκυρους τίτλους.

Η µέθοδος διδασκαλίας του είναι εξατοµικευµένη, µε µειωµένο αριθµό µαθητών 
ανά τάξη και ένα προσωπικό σύµβουλο/καθηγητή για κάθε φοιτητή. Το UCAM 
προσφέρει επίσης ένα σύγχρονο σύστηµα διδασκαλίας εξ αποστάσεως. Το UCAM 
συνδέεται στενά µε την αγορά εργασίας µέσω προγραµµάτων σπουδών 
προσαρµοσµένα στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς, υποχρεωτική πρακτική 
άσκηση σε ιδρύµατα και επιχειρήσεις σε κάθε πρόγραµµα και ερευνητικά 
προγράµµατα σε συνεργασία µε µεγάλες περιφερειακές, εθνικές και πολυεθνικές 
εταιρείες. Το UCAM έχει ένα ιδιαίτερο περιβάλλον από πολιτιστική και ιστορική 
άποψη. Οι βασικές του εγκαταστάσεις στεγάζονται στο  Μοναστήρι του 
Ιερώνυµου του 17ου αιώνα, µε υποδοµές και εργαστήρια που αποτελούν για τους 
φοιτητές του  εξαιρετικές εγκαταστάσεις για να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες. 
Τα πάντα είναι προς όφελος των φοιτητών, οι οποίοι είναι το κύριο µέληµα του 
UCAM. Το UCAM εναρµονίζεται µε τον σύγχρονο κόσµο, µε σκοπό την βελτίωση 
της ανθρώπινης κοινωνίας στο σύνολό της. Αυτή η αντίληψη γίνεται εµφανής στις 
εξατοµικευµένες διαλέξεις, το µειωµένο αριθµό των φοιτητών και τον προσωπικό 
σύµβουλο/καθηγητή που έχει κάθε φοιτητής. Το UCAM προάγει τις αξίες του µε 
τα ακαδηµαϊκά µαθήµατα, εθελοντικά προγράµµατα, συναντήσεις, συνέδρια και 
σεµινάρια.

Το Κέντρο Βιωµατικής Εκπαίδευσης DeM είναι µια µη 
κυβερνητική οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 2009, και έχει ως 
στόχο την ανάπτυξη και την προώθηση της βιωµατικής 
µάθησης σε όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης και της 
µάθησης. Ως DeΜ διεξάγουµε µελέτες έρευνας και ανάπτυξης 
στους τοµείς της άτυπης εκπαίδευσης, της τυπικής 
εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης σε εταιρικό περιβάλλον, δηµιουργώντας  εθνικά και 
διεθνή δίκτυα.

Το DEM έχει τρεις πανεπιστηµιακούς συλλόγους στην Κωνσταντινούπολη και την 
Άγκυρα για την υλοποίηση προγραµµάτων για νέους, σε συνεργασία µε φοιτητές 
παιδαγωγικών τµηµάτων. Επίσης το DEM διαθέτει πλειάδα εκπαιδευτών και 
εµπειρογνωµόνων που αποτελείται από περισσότερους από 60 εκπαιδευτικούς, 
ερευνητές που συνεργάζονται στην διεξαγωγή προγραµµάτων έρευνας και 
ανάπτυξης. Είµαστε ιδρυτές του Διεθνούς Δικτύου Βιωµατικής Μάθησης (IELN), 
είµαστε µέλη του Δικτύου Global Compact των Ηνωµένων Εθνών, του δικτύου 
Anna Lindh, της Εθνικής Επιτροπής Εθελοντισµού UGK και της πλατφόρµας STEP 
για την Εκπαίδευση της Κοινωνίας των Πολιτών.
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Η SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Πανεπιστήµιο Κοινωνικών 
Επιστηµών) είναι ένα από τα κορυφαία ιδιωτικά πανεπιστήµια 
της Πολωνίας µε 15.000 φοιτητές και πάνω από 1000 άτοµα 
ακαδηµαϊκό προσωπικό.

Υπάρχουν 20 τµήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των Πολιτισµικών Σπουδών, 
Επιστηµών της Εκπαίδευσης, Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας που θα 
συνεισφέρουν την εµπειρία τους σε αυτό το έργο. Στο Τµήµα Εκπαιδευτικής 
Επιστήµης προετοιµάζουµε εκπαιδευτικούς διαφόρων βαθµίδων, µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην προσχολική και πρώιµη σχολική βαθµίδα εκπαίδευσης. Ως 
εκπαιδευτικός οργανισµός το Πανεπιστήµιο Κοινωνικών Επιστηµών προωθεί µια 
διεπιστηµονική προσέγγιση, συγκεντρώνοντας ερευνητές από µεγάλο εύρος 
επιστηµονικών αντικειµένων (οικονοµικών, ανθρωπιστικών επιστηµών, 
εκπαιδευτικής επιστήµης, κ.λπ.). Το Πανεπιστήµιο συνεργάζεται επίσης µε ευρύ 
φάσµα νηπιαγωγείων και σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, το τοπικό 
δηµοτικό συµβούλιο, τις αρχές της επαρχίας Λοτζ, περιφερειακές και διοικητικές 
µονάδες, άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, καθώς και µε διάφορες οργανώσεις και 
φορείς. Στο πλαίσιο των µεταπτυχιακών σπουδών µας στην Κοινωνικο-θεραπεία, 
συνεργαζόµαστε και µε ειδικούς που εργάζονται µε παιδιά σε νηπιαγωγεία και 
κέντρα ηµερησίας φροντίδας. Το Πανεπιστήµιο µας έχει εµπειρία στην ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού υλικού για µονάδες προσχολικής αγωγής και σχολεία.

Κοινοπραξία VR4Gifted

Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας είναι ένα σύγχρονο δηµόσιο 
πανεπιστήµιο µε συµµετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά 
προγράµµατα και ερευνητική δράση σε ένα ευρύ φάσµα 
ενδιαφερόντων. 

Βασική αποστολή του είναι να παρέχει στους µελλοντικούς επαγγελµατίες ένα ευρύ 
φάσµα κρίσιµων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Το Τµήµα Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας έχει µεγάλη εµπειρία στην 
εκπαίδευση µελλοντικών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, οι οποίοι  εξειδικεύονται στη διδασκαλία µαθητών µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως είναι οι χαρισµατικοί  και ταλαντούχοι µαθητές. Το 
πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος περιλαµβάνει πολλά µαθήµατα που αφορούν 
το τη διαχείριση και τη λήψη – αποφάσεων στο χώρο της εκπαίδευσης, τόσο σε 
συνθήκες ειδικής αγωγής όσο και σε κανονικά σχολεία. Σύγχρονες παιδαγωγικές 
φιλοσοφικές αντιλήψεις, όπως η εκπαιδευτική συµπερίληψη, ερευνητικά 
τεκµηριωµένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όπως η βιωµατική µάθηση, αλλά και η 
χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η υποστηρικτική τεχνολογία, αποτελούν βασικά 
στοιχεία του προγράµµατος σπουδών και των διαφόρων προγραµµάτων 
κατάρτισης που υλοποιούνται από µέλη του τµήµατος. 
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