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Εισαγωγή

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός νέου προγράμματος σπουδών που θα

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλαίσιο αναφοράς για την κατάρτιση μελλοντικών

εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική συμπερίληψη χαρισματικών και ταλαντούχων

μαθητών. Το πρόγραμμα θα είναι βασισμένο στη θεωρία βιωματικής μάθησης και

στη χρήση βοηθημάτων εικονικής (ψηφιακής) πραγματικότητας

Στο πλαίσιο του έργου, το Canakkale Onsekiz March University (με την υποστήριξη

του APEC), το Fundacion Universitaria San Antonio, η Spoleczna Akademia Nauk

και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εκπόνησαν εξειδικευμένες γραπτές αναφορές στις

οποίες περιγράφεται η παρούσα κατάσταση της εκπαίδευσης χαρισματικών παιδιών

στην Τουρκία, Ελλάδα, Πολωνία και Ισπανία. Από τις αναφορές προέκυψε ότι

χρειάζεται ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση

εκπαιδευτικών στη διδασκαλία των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών.

Οκτώ ειδικοί από τις τέσσερις χώρες-εταίρους επιβεβαίωσαν την ανάγκη για

ένα τέτοιο πρόγραμμα κατάρτισης. Έτσι, αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα με τη μορφή

μαθήματος επιλογής για ανώτατες σχολές εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Το

πρόγραμμα βασίζεται στον κύκλο της βιωματικής μάθησης, η οποία απορρέει από

τα φιλοσοφικά ρεύματα του πραγματισμού και της φυσιοκρατίας και μεταξύ των

σημαντικών μελετητών της περιλαμβάνει τους William James, Kurt Lewin, Carl

Rogers, Carl Jung, John Dewey, Jean Piaget, Lev Vygotsky, και Paulo Freire.

Σύμφωνα με τη βασική θέση της βιωματικής μάθησης, ότι η μάθηση είναι

διαδικασία δημιουργίας γνώσης μέσω του μετασχηματιστικού ρόλου του βιώματος

(Kolb, 1984), αρχικά πρέπει να υπάρξει για τον εκπαιδευόμενο ένα συγκεκριμένο

βίωμα (concrete experience). Στη συνέχεια, με την αναστοχαστική παρατήρηση

(reflective observation) ο εκπαιδευόμενος συνειδητά αναστοχάζεται την εμπειρία από

αυτό το βίωμα. Κατόπιν, διαμορφώνει ένα μοντέλο ή μια διαδικασία, έναν τρόπο

σκέψης ή μια θεωρία, για αυτό που παρατήρησε (αφηρημένη θεωρητική σύλληψη -

abstract conceptualization). Τέλος, ο εκπαιδευόμενος στοχεύει να δοκιμάσει αυτό το

μοντέλο σε ένα νέο βίωμα (ενεργός πειραματισμός- active experimentation). Αυτή η

διαδικασία συνοψίζεται από τον Kolb στο παρακάτω διάγραμμα (Σχήμα 1).



Σχήμα 1. Ο κύκλος της βιωματικής μάθησης

Στην ακολουθία νοητικών δράσεων της βιωματικής μάθησης το «συγκεκριμένο

βίωμα» θεωρείται ως η παράμετρος εκκίνησης της μάθησης και η γνώση απορρέει

από τον συνδυασμό αντίληψης και μετασχηματισμού του «βιώματος» (Kolb, 1984).

Σε αυτήν τη διαδικασία, η έννοια «μαθησιακό στυλ» αναφέρεται στους μοναδικούς

τρόπους με τους οποίους τα άτομα διατρέχουν αυτόν τον μαθησιακό κύκλο, ανάλογα

με τις διαφορετικές μαθησιακές προτιμήσεις τους (Kolb, 2007). Ωστόσο, χάρη στα

πλεονεκτήματα του κύκλου της βιωματικής μάθησης διαφορετικοί μαθητές μπορούν

να ωφεληθούν εξίσου από τη διαδικασία της μάθησης.

Σε αυτή τη διαδικασία οι πόροι εικονικής πραγματικότητας μπορούν να

βοηθήσουν τους διδάσκοντες να κάνουν σαφείς τις πιθανές διδακτικές καταστάσεις,

που είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, χωρίς να χρειάζεται

να περιμένουν να συμβούν αυτές οι καταστάσεις στην πράξη. Επίσης, παρέχουν

στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να βιώσουν προσομοιωμένες

καταστάσεις που πιθανώς θα κληθούν να διαχειριστούν.

Έως τώρα τα μέσα εικονικής πραγματικότητας δεν είχαν αξιοποιηθεί σε

σημαντικό βαθμό σε σχετικά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Από αυτήν την

άποψη, η χρήση τέτοιων μέσων αποτελεί καινοτομία και παρέχει σημαντικά

πλεονεκτήματα. Πάνω απ’ όλα, τα μέσα εικονικής πραγματικότητας που

περιλαμβάνουν τρισδιάστατα οπτικά αντικείμενα υπόσχονται να κάνουν την

εκπαίδευση πιο ενδιαφέρουσα και να αυξήσουν τα κίνητρα μάθησης. Επίσης,

μπορούν να επηρεάσουν με θετικό τρόπο τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των

μαθητών. Στο παρόν πρόγραμμα σπουδών πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα μέσα



εικονικής πραγματικότητας ιδιαίτερα στο πρώτο και στο τελευταίο στάδιο του

μαθησιακού κύκλου.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στοχεύει στο να προσφέρει αρχικά

στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να βιώσουν διαμέσου της

εικονικής πραγματικότητας μια συγκεκριμένη συνθήκη / πρόβλημα σχετιζόμενο με την

εκπαίδευση χαρισματικών και ταλαντούχων ατόμων. Έπειτα, στο δεύτερο στάδιο, θα

γίνεται αναστοχασμός επί των καταστάσεων που θα έχουν παρουσιαστεί. Στο τρίτο

στάδιο θα παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες για τρόπους διαχείρισης των

συγκεκριμένων καταστάσεων, με διάφορες μεθόδους, τεχνικές και μέσα

καθοδήγησης. Στο τελικό στάδιο θα δίνεται και πάλι ευκαιρία στον υποψήφιο

εκπαιδευτικό να χρησιμοποιήσει τους πόρους εικονικής πραγματικότητας για να

αξιοποιήσει τις πληροφορίες και τις στρατηγικές διαχείρισης καταστάσεων

διδασκαλίας χαρισματικών μαθητών, που θα έχει διδαχτεί στο τρίτο στάδιο.

Οι πόροι εικονικής πραγματικότητας θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σενάρια

πιθανών καταστάσεων διδασκαλίας χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών σε

πλαίσια εκπαιδευτικής συμπερίληψης και θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του έργου,

www.4gifted.com. Το πρόγραμμα σπουδών αυτό θα μπορεί χρησιμοποιηθεί από

ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε μαθήματα διάρκειας 28 ωρών.

Στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος συνιστάται να ζητηθεί από τους

μελλοντικούς εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν το βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι

ισχύουν για αυτούς οι παρακάτω δηλώσεις, με στόχο να συλλεχθούν πληροφορίες

σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

● Μπορώ να διακρίνω τους χαρισματικούς και ταλαντούχους μαθητές στην τάξη

μου.

● Γνωρίζω τα χαρακτηριστικά των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών.

● Γνωρίζω τους τρόπους εκπαίδευσης χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών.

● Γνωρίζω καλά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των χαρισματικών και

ταλαντούχων μαθητών.

● Γνωρίζω πώς να καθοδηγώ τους χαρισματικούς και ταλαντούχους μαθητές της

τάξης μου σχετικά με τη μελλοντική τους εκπαίδευση.



● Γνωρίζω πώς να οργανώσω τα μαθήματά μου για τους χαρισματικούς και

ταλαντούχους μαθητές

● Γνωρίζω πώς να εφαρμόσω με επιτυχία στρατηγικές συναισθηματικής

μάθησης για χαρισματικούς και ταλαντούχους μαθητές στην τάξη μου.

● Γνωρίζω πώς να εφαρμόσω με επιτυχία στρατηγικές κοινωνικής μάθησης για

χαρισματικούς και ταλαντούχους μαθητές στην τάξη μου.

● Γνωρίζω πώς να εφαρμόσω με επιτυχία γνωστικές στρατηγικές για

χαρισματικούς και ταλαντούχους μαθητές στην τάξη μου.

● Μπορώ να διδάξω με επιτυχία χαρισματικούς και ταλαντούχους μαθητές,

όπως επίσης και άλλους μαθητές.



Εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών στη διδασκαλία
χαρισματικών και ταλαντούχων Μαθητών

Γενικές επιδιώξεις:

Σημαντικά γνωστικά οφέλη, που αναμένεται να έχουν μετά την παρακολούθηση του

προγράμματος οι νυν προπτυχιακοί φοιτητές και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί σχολείων

γενικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι τα εξής:

● γνώση τρόπων εμπλουτισμού του προγράμματος σπουδών για την κάλυψη

των αναγκών των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών

● γνώση τρόπων ενσωμάτωσης στην εκπαιδευτική τους πρακτική μεθόδων

ανάπτυξης καλλιτεχνικών ταλέντων, όπως η χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών,

ζωγραφικής, θεάτρου, λογοτεχνίας και άλλων πρακτικών που προάγουν τη

φαντασία και τη δημιουργικότητα των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών

● γνώση τρόπων αύξησης των κινήτρων των χαρισματικών και ταλαντούχων

μαθητών

● γνώση τρόπων εφαρμογής της εκπαιδευτικής συμπερίληψης των

χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών σε τυπικές τάξεις

● γνώση τρόπων αντιμετώπισης της μαθησιακής υπο-επίδοσης και της σχολικής

αποτυχίας των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών

● γνώση διαδικασιών ανάθεσης αξιόλογων δραστηριοτήτων στους

χαρισματικούς και ταλαντούχους μαθητές κατά τη διάρκεια επαναληπτικών

ασκήσεων που χρειάζονται οι άλλοι μαθητές

● γνώση διαδικασιών αξιοποίησης ποικιλίας μεθόδων και τεχνικών για την

υποστήριξη των διαφορετικών μαθησιακών προφίλ των χαρισματικών και

ταλαντούχων μαθητών

● γνώση τρόπων ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων σε χαρισματικούς και

ταλαντούχους μαθητές



1η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αντικείμενα διδασκαλίας:
1η Συνάντηση:
Οι εκπαιδευόμενοι θα:

Διασαφηνίσουν τα βασικά σημεία και τις αδυναμίες των θεωριών για τη

χαρισματικότητα και το ταλέντο.

Κατονομάσουν τις περιοχές στις οποίες μπορεί κάποιος να είναι χαρισματικός και

ταλαντούχος σύμφωνα με τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών.

Κατανοήσουν τις διαφορές ανάμεσα στους όρους «χαρισματικός» και «ταλαντούχος»,

και θα μπορούν να συσχετίσουν τον κατάλληλο όρο με τον αντίστοιχο τομέα.

2η Συνάντηση:
Οι εκπαιδευόμενοι θα:

Επισημάνουν τα χαρακτηριστικά των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών,

Μπορέσουν να αντιστοιχίσουν τα χαρακτηριστικά αυτά με διάφορους τομείς της ζωής

στους οποίους εμφανίζονται.

3η Συνάντηση:
Οι εκπαιδευόμενοι θα:

Επισημάνουν τις θετικές προοπτικές και τους κινδύνους σχετικά με τα χαρισματικά

και ταλαντούχα παιδιά,

Ονομάσουν και θα εξηγήσουν τις ειδικές ανάγκες των χαρισματικών και ταλαντούχων

παιδιών.

Τίτλοι και Περιεχόμενο των Συναντήσεων:
1η Συνάντηση:
Ο κύκλος Βιωματικής Μάθησης του Kolb. Η Θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών

του Gardner.

Οι περιοχές στις οποίες μπορεί κανείς να είναι ταλαντούχος και χαρισματικός.



2η Συνάντηση:
Χαρακτηριστικά των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών. Η ένταξη αυτών των

χαρακτηριστικών σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά συμφραζόμενα.

3η Συνάντηση:
Θετικές προοπτικές και κίνδυνοι σχετικά με τους χαρισματικούς και ταλαντούχους

μαθητές. Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χαρισματικών παιδιών ανάλογα με τα

αντικείμενα σπουδών και την κοινωνική ζωή του σχολείου.

Μαθησιακά- Εκπαιδευτικά βιώματα
Για όλες τις συναντήσεις: Οι εκπαιδευόμενοι διαβάζουν το υλικό που τους έχει

μοιράσει προηγουμένως ο εισηγητής. Για τις εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας

ακολουθείται ο κύκλος βιωματικής μάθησης.

1η Συνάντηση:
Εργαστήρια σε διαφορετικές δεξιότητες και ικανότητες– ομαδοποίηση πραγμάτων τα

οποία κάνουμε καλύτερα (εισαγωγή στις πολλαπλές νοημοσύνες).

Προσδιορισμός περιοχών εμφάνισης χαρισματικότητας κα ταλέντου.

2η Συνάντηση:
Διανομή στους εκπαιδευόμενους 2 σετ στοιχείων: χαρίσματα και ταλέντα στο ένα και

δραστηριότητες στο άλλο. Σε ομάδες των 5 ατόμων καλούνται να αποφασίσουν ποιες

δραστηριότητες πρέπει να αναλαμβάνουν και ποιες να αποφεύγουν άτομα με τα

αναφερόμενα ταλέντα και χαρίσματα.

3η Συνάντηση:
Ανάθεση στους εκπαιδευομένους διαφορετικών ασκήσεων, πχ. προβλήματα λογικής,

σχέδιο, κουίζ γεωγραφίας, κλπ. Μπορούν να επιλέξουν άσκηση ανάλογα με τις

ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Μετά ανταλλάσουν ασκήσεις στην τύχη, και

πρέπει να κάνουν τις ασκήσεις που τους έτυχαν, όχι αυτές που θα ήθελαν να κάνουν.

Διεξάγεται συζήτηση με θέματα: Πώς αισθάνθηκαν όταν χρειάστηκε να

ολοκληρώσουν εργασίες που δεν τους άρεσαν ή που δεν ήθελαν να κάνουν; Πώς

προχωρούσε η δουλειά τους; Τι τους χρειάστηκε για να ολοκληρώσουν την εργασία

αυτή;



Τα συμπεράσματα πρέπει να ακολουθηθούν από διάλεξη πάνω στις ανάγκες των

χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών.

Τεχνικές Αξιολόγησης
● Αυτοαξιολόγηση (με την ολοκλήρωση της 2ης συνάντησης)

● Γραπτή αξιολόγηση με διαγώνισμα (με την ολοκλήρωση της 3ης συνάντησης)

● Εργασία πάνω στα χαρακτηριστικά ενός χαρισματικού ή ταλαντούχου παιδιού

της επιλογής του εκπαιδευόμενου.

Ο εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται και από τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των

συναντήσεων.



2η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ

ΜΑΘΗΤΩΝ

Αντικείμενο διδασκαλίας:
1η Συνάντηση:
Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν σημαντικούς λόγους για

τη χαμηλή επίδοση των χαρισματικών μαθητών και να αναφέρουν τα κύρια

χαρακτηριστικά των χαρισματικών μαθητών με χαμηλή επίδοση.

2η Συνάντηση:
Οι εκπαιδευόμενοι εντοπίζουν προκλήσεις που δημιουργεί για την εκπαιδευτική

διαδικασία η χαμηλή επίδοση των χαρισματικών μαθητών με αναπηρίες.

3η Συνάντηση:
Οι εκπαιδευόμενοι σχεδιάζουν ακολουθίες διδακτικών δραστηριοτήτων και ειδικών

τεχνικών για τη στήριξη των χαρισματικών μαθητών με χαμηλή σχολική επίδοση

Τίτλοι και Περιεχόμενο των Συναντήσεων:
1η Συνάντηση:
Τίτλος: Το οξύμωρο της χαμηλής επίδοσης των χαρισματικών μαθητών

Περιεχόμενο: Κοινωνική, εκπαιδευτική και προσωπική διάσταση της χαμηλής

σχολικής επίδοσης των μαθητών με υψηλό μαθησιακό δυναμικό - Αιτίες χαμηλής

επίδοσης και χαρακτηριστικά χαρισματικών μαθητών με χαμηλή επίδοση – Ο ρόλος

των κινήτρων και της τελειοθηρίας στην χαμηλή επίδοση των χαρισματικών

μαθητών– Ποιότητα διδασκαλίας και χαρισματικοί μαθητές με χαμηλή επίδοση

2η Συνάντηση:
Τίτλος: Εκπαιδευτικά μέσα για την υποστήριξη των χαρισματικών μαθητών με χαμηλή

επίδοση.

Περιεχόμενο: Ο ρόλος της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην υποστήριξη των

χαρισματικών μαθητών – Στρατηγικές για την ενίσχυση των κινήτρων των

χαρισματικών μαθητών με χαμηλή επίδοση– Στρατηγικές για την διαχείριση της

τελειοθηρίας των χαρισματικών μαθητών – Βελτίωση και προσαρμογή του



μαθησιακού περιβάλλοντος, του περιεχομένου, της διαδικασίας και του

αποτελέσματος της εκπαίδευσης.

3η Συνάντηση:
Τίτλος: Χαμηλή επίδοση και χαρισματικοί μαθητές με ειδικές ανάγκες

Περιεχόμενο: Περιπτώσεις διπλής αναπηρίας: Συνύπαρξη χαρισματικότητας και

αναπηρίας– Χαμηλή επίδοση στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά και τη Φυσική –

Στρατηγικές υποστήριξης για μαθητές με διπλή αναπηρία.

Μαθησιακά- Εκπαιδευτικά βιώματα
Για όλες τις συναντήσεις: Οι εκπαιδευόμενοι διαβάζουν το υλικό που τους έχει

μοιράσει προηγουμένως ο εισηγητής. Για τις εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας

ακολουθείται ο κύκλος βιωματικής μάθησης.

1η Συνάντηση
Σε ομάδες συζητούνται οι κοινωνικές, ατομικές και εκπαιδευτικές συνέπειες της

χαμηλής επίδοσης των χαρισματικών μαθητών. Προετοιμάζεται λίστα με τα βασικά

συμπεράσματα.

Εξετάζεται η σχέση ανάμεσα σε σημαντικές διδακτικές παραμέτρους και τη χαμηλή

επίδοση. Προετοιμάζεται λίστα με προτάσεις για την υποστήριξη των χαρισματικών

μαθητών με χαμηλή επίδοση.

2η Συνάντηση:
Συζητούνται η διαφοροποίηση, τα κίνητρα, και η τελειοθηρία και προετοιμάζεται

σύντομη εργασία γύρω από αυτά τα θέματα.

3η Συνάντηση:
Ερευνώνται περιπτώσεις χαρισματικών μαθητών με αναπηρίες και προσδιορίζεται το

συνδυαστικό αποτέλεσμα της διπλής αναπηρίας. Εξετάζονται προσεγγίσεις και

στρατηγικές για την υποστήριξη χαρισματικών μαθητών με χαμηλή επίδοση στην

Ανάγνωση, τη Γραφή και τα Μαθηματικά. Οι εκπαιδευόμενοι συντάσσουν σύντομη

εργασία με θέμα τις αρχές της αποτελεσματικής διδασκαλίας.

Τεχνικές Αξιολόγησης
● Αυτοαξιολόγηση

● Αλληλοαξιολόγηση



● Αξιολόγηση με γραπτή εργασία.

3η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αντικείμενα διδασκαλίας

1η Συνάντηση:
Οι εκπαιδευόμενοι θα:

Προσδιορίσουν τα στοιχεία της εκπαιδευτικής συμπερίληψης

Συζητήσουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της εκπαιδευτικής συμπερίληψης

Αναλύσουν την αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης στην ανάδειξη ευκαιριών

μάθησης για τους χαρισματικούς μαθητές.

2η Συνάντηση:
Οι εκπαιδευόμενοι θα:

Προσδιορίσουν τη διδακτική διαφοροποίηση στην εκπαίδευση των χαρισματικών και

ταλαντούχων μαθητών,

Εξηγήσουν τις αρχές του διαφοροποιημένου προγράμματος σπουδών για τους

χαρισματικούς και ταλαντούχους μαθητές,

Αναλύσουν καλές πρακτικές στη διαφοροποίηση του προγράμματος σπουδών,

Χρησιμοποιήσουν τη διαφοροποίηση στο πρόγραμμα σπουδών για χαρισματικούς

μαθητές.

3η Συνάντηση:
Οι εκπαιδευόμενοι θα:

Προσδιορίσουν τις στρατηγικές εμπλουτισμού προγράμματος στην εκπαίδευση

χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών,

Συζητήσουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του εμπλουτισμού.

4η Συνάντηση:
Οι εκπαιδευόμενοι θα:

Προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά της επιτάχυνσης στην εκπαίδευση χαρισματικών

και ταλαντούχων μαθητών,



Κατανοήσουν διαφορετικά είδη επιτάχυνσης (π.χ. επιτάχυνση μελέτης, περιεχομένου,

επιπέδου τάξης κλπ),

Συζητήσουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της επιτάχυνσης στην Εκπαίδευση

χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών.

5η Συνάντηση:
Οι εκπαιδευόμενοι θα:

Διαφοροποιήσουν τις μεθόδους και τις τεχνικές προσαρμογής διδασκαλίας

χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών (εμπλουτισμό, επιτάχυνση, διαφοροποίηση

και συμπερίληψη)

Αναγνωρίσουν τις καλές πρακτικές για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μαθητών

τους

Χρησιμοποιήσουν διάφορες μεθόδους εκπαίδευσης χαρισματικών και ταλαντούχων

μαθητών σε οποιονδήποτε συνδυασμό για το καλύτερο ακαδημαϊκό αποτέλεσμα.

Τίτλοι και περιεχόμενο των συναντήσεων:
1η Συνάντηση:
Εκπαιδευτική συμπερίληψη (ορισμός και μοντέλα - Gentry’s Total School Cluster

Grouping (TSCG) – χρησιμοποίηση διαφοροποίησης μέσα στα πλαίσια της

συμπερίληψης).

2η Συνάντηση:
Διαφοροποίηση προγράμματος σπουδών (ορισμός της διαφοροποίησης, αρχές του

διαφοροποιημένου προγράμματος σπουδών, μοντέλα διαφοροποιημένου

προγράμματος σπουδών, το διαφοροποιημένο πρόγραμμα σπουδών του Gagné για

τη χαρισματικότητα).

3η Συνάντηση:
Εμπλουτισμός (ορισμός του εμπλουτισμού, στρατηγικές εμπλουτισμού, μοντέλα

εμπλουτισμού: το τριαδικό μοντέλο εμπλουτισμού του Renzulli, οι θέσεις των John

Feldhusen, Kathryn Linden & Russel Ames).

4η Συνάντηση:
Επιτάχυνση (ορισμός της επιτάχυνσης, είδη επιτάχυνσης).

5η Συνάντηση:



Ανασκόπηση των ειδών εκπαίδευσης για χαρισματικούς και ταλαντούχους μαθητές.

Διδακτικά-μαθησιακά βιώματα
Για όλες τις συναντήσεις: Απαιτείται από τους εκπαιδευόμενους να μελετήσουν το

υλικό που παρέχεται από τους εισηγητές πριν τη συνάντηση. Για τις εφαρμογές

εικονικής πραγματικότητας, θα χρησιμοποιείται ο κύκλος βιωματικής μάθησης.

1η Συνάντηση:
Επιλογή ενός από τα παρακάτω μαθήματα: Γλώσσα, Μαθηματικά ή Φυσική -

Περιγραφή ενός μαθητή και των χαρακτηριστικών του (από τα προτεινόμενα σενάρια)

και συζήτηση για το σκεπτικό της επιλογής του,

Με τη χρήση συνεργατικής διδακτικής μεθόδου, π.χ. αλληλοδιδακτική, γίνεται

ανάπτυξη πλάνου μαθήματος που βασίζεται σε ένα από τα μοντέλα που διδάχτηκαν

για την εκπαιδευτική συμπερίληψη χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών.

2η Συνάντηση:
Επιλογή ενός χαρισματικού μαθητή από τα σενάρια.

Περιγραφή του μαθητή και συζήτηση για το σκεπτικό επιλογής του.

Χρησιμοποίηση συνεργατικής διδακτικής μεθόδου, π.χ. αλληλοδιδακτικής, για τη

διαφοροποίηση ενός προκατασκευασμένου σχεδίου μαθήματος, λαμβάνοντας υπόψη

τις ανάγκες του χαρισματικού μαθητή.

Προετοιμασία γραπτής ανάλυσης των αρχών της διαφοροποίησης που

χρησιμοποιήθηκαν στο τροποποιημένο σχέδιο μαθήματος, καθώς και των λόγων

επιλογής τους.

3η Συνάντηση:
Εργασία σε ομάδες των 5. Κάθε ομάδα θα:

Επιλέξει ένα μάθημα που είναι πιθανό να διδάξουν τα μέλη της όταν γίνουν

εκπαιδευτικοί.

Συζητήσει για την κατάλληλη στρατηγική εμπλουτισμού του περιεχομένου και της

διδασκαλίας του μαθήματος που επιλέχτηκε, με στόχο να ικανοποιηθούν οι ανάγκες

του χαρισματικού μαθητή.



Προετοιμάσει γραπτή αναφορά στην οποία θα αναλύεται το σκεπτικό επιλογής της

συγκεκριμένης στρατηγικής εμπλουτισμού.

Παρουσιάσει την εργασία της ομάδας στη τάξη.

4η Συνάντηση:
Εκπόνηση γραπτής εργασίας στην οποία θα αναλύονται τα οφέλη και οι κίνδυνοι της

επιτάχυνσης, από κάθε φοιτητή. Κατόπιν, εργασία σε ομάδες των 5 με στόχο:

Τη συζήτηση και σύγκριση απόψεων των συμμετεχόντων σχετικά με την επιτάχυνση,

Συγγραφή συλλογικής εργασίας με θέμα τον βαθμό στον οποίο η επιτάχυνση μπορεί

να ικανοποιήσει τις ανάγκες των χαρισματικών μαθητών, κατά τη γνώμη των μελών

της ομάδας

5η Συνάντηση:
Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν και υποβάλλουν έκθεση αναστοχασμού, η οποία

περιλαμβάνει τις απόψεις τους για τις καλές πρακτικές για την ικανοποίηση των

αναγκών των χαρισματικών μαθητών και τις σκέψεις τους πάνω σε σχετικές

δραστηριότητες στην τάξη.

Γίνονται ομαδικές συζητήσεις για τους τρόπους αξιοποίησης διαφόρων μορφών

εκπαίδευσης χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών με στόχο το καλύτερο

μαθησιακό αποτέλεσμα.

Τεχνικές αξιολόγησης
● Αυτοαξιολόγηση

● Αλληλοαξιολόγηση

● Γραπτή εργασία του κάθε εκπαιδευόμενου στο τέλος των συναντήσεων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογούνται, επίσης, και από τη συμμετοχή τους στις

δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.



4Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΤΩΝ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ)

Αντικείμενα διδασκαλίας
1η Συνάντηση:
Οι εκπαιδευόμενοι θα:

Αναγνωρίσουν τις στρατηγικές που χρειάζονται για να κινητοποιήσουν και να

αυξήσουν το ενδιαφέρον για μάθηση των χαρισματικών μαθητών με σκοπό τη

διατήρηση της θετικής συναισθηματικής κατάστασης που προκύπτει από την

επικοινωνία συναισθημάτων,

Αναδείξουν συναισθήματα και επιθυμίες οι οποίες, από την πλευρά του δασκάλου,

συμβάλλουν στο να βοηθήσουν κατάλληλα τους μαθητές με υψηλές ικανότητες.

2η Συνάντηση:
Συζήτηση και σχεδιασμός δραστηριοτήτων που βοηθούν την ανάπτυξη κινήτρων και

ενδιαφερόντων σε διάφορες περιοχές μάθησης, εξετάζοντας κατά πόσον οι

φιλοδοξίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών κατευθύνονται στις περιοχές στις οποίες

αυτοί επιδεικνύουν περισσότερες δυνατότητες.

Αναζήτηση και παρουσίαση δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτύξουν τις

γνωστικές και μεταγνωστικές ικανότητες των μαθητών.

3η Συνάντηση:
Συζήτηση και ανάλυση των καλών πρακτικών που ευνοούν την ανάπτυξη της

προσοχής του μαθητή.

Διερεύνηση των δεξιοτήτων και πρωτοβουλιών που χρειάζεται να υλοποιηθούν με

τους χαρισματικούς μαθητές, για να οξυνθεί η φαντασία τους και να αναπτύξουν

κατάλληλες οικογενειακές, κοινωνικές, και προσωπικές σχέσεις, ηθική και

υπευθυνότητα.

Πρόταση και σχεδιασμός διδακτικών δραστηριοτήτων που να επιτυγχάνουν τον

παραπάνω στόχο.



4η Συνάντηση:
Ανάλυση του τρόπου με τον οποίον οι μαθητές μπορούν να κατευθύνουν τις

καθημερινές δραστηριότητες τους ανάλογα με τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους

σχεδιάζοντας μελλοντικούς στόχους.

Συζήτηση για το Προσωπικό Πλάνο Ζωής (ΠΠΖ) και τον τρόπο υλοποίησης του, έτσι

ώστε οι μαθητές να μπορούν αυτόνομα να κάνουν ενέργειες να επιλύσουν τα

ακαδημαϊκά και προσωπικά τους προβλήματα.

5η Συνάντηση:
Συζήτηση για τα εργαλεία και τις πηγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να

έρθουν σε επαφή η ζωή στην τάξη και το άμεσο (κοινωνικό) περιβάλλον με σκοπό να

βρουν διέξοδο τα ενδιαφέροντα των μαθητών στον κόσμο γύρω τους.

Κατανόηση του τι σημαίνει ο δάσκαλος να είναι καθοδηγητής παρά πρωταγωνιστής,

ανάμεσα στους μαθητές, αναγνωρίζοντας τις ικανότητες που χρειάζεται να

αναπτυχτούν για το σκοπό αυτό.

Συζήτηση για την ανάγκη και τον τρόπο να δουλεύουμε σαν ομάδα μέσα στην τάξη με

σκοπό τη δημιουργία ομαδικών και κοινών στόχων.

6η Συνάντηση:
Γνώση του ορισμού, των τύπων και των επιπτώσεων των εκτελεστικών λειτουργιών

στην μάθηση.

Προτάσεις δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη εκτελεστικών λειτουργιών σε μαθητές

με υψηλές ικανότητες: εργαζομένη μνήμη, εσωτερική γλωσσική ανάπτυξη, αναστολή

των παρορμήσεων ή αντίσταση στην παρέμβαση και τη γνωστική προσπάθεια.

Τίτλοι και περιεχόμενο των συναντήσεων
1η Συνάντηση:
Τι σημαίνει κίνητρο; Ορισμός εσωτερικού και εξωτερικού κινήτρου. Ορισμός

εσωτερικού και εξωτερικού κέντρου έλεγχου.

Συναισθηματική νοημοσύνη. Ορισμός και γνώση του μοντέλου των πέντε δεξιοτήτων

της συναισθηματικής νοημοσύνης του Daniel Góleman.

2η Συνάντηση:
Ορισμός της γνωστικής και μεταγνωστικής σκέψης.



Οι θεωρίες του κονστρουκτιβισμού και του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού  των Piaget

και Vygotsky.

3η Συνάντηση:
Ορισμός και είδη προσοχής.

Το μοντέλο των πολλαπλών νοημοσυνών του Howard Gardner.

4η Συνάντηση:
Ορισμός του προσωπικού πλάνου ζωής: είδη και τρόποι εφαρμογής του.

Ορισμός της ανάλυσης SWOT: δυνατότητες, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές.

5η Συνάντηση:
Είδη τρεχουσών καινοτόμων μεθοδολογιών. Ορισμός της μάθησης μέσω σχεδίων

εργασίας (Project-Based Learning).

Ορισμός συνεργατικής και ομαδικής εργασίας. Τεχνικές για την ανάπτυξη

συνεργατικών ομάδων στην τάξη.

6η Συνάντηση:
Ορισμός των εκτελεστικών λειτουργιών.

Το μοντέλο - καταρράκτης του Koechlin και η σχέση του με τις εκτελεστικές

λειτουργιές.

Διδακτικά-μαθησιακά βιώματα
Για όλες τις συναντήσεις: Απαιτείται από τους οι εκπαιδευόμενους να μελετήσουν το

υλικό που παρέχεται από τους εισηγητές πριν τη συνάντηση. Για τις εφαρμογές

εικονικής πραγματικότητας, θα χρησιμοποιείται ο κύκλος βιωματικής μάθησης.

1η Συνάντηση:
Εργασία σε ομάδες των 5. Κάθε ομάδα θα:

Επικεντρωθεί σε ένα συναίσθημα, θα το εξηγήσει και θα το ορίσει. Θα προτείνει μια

δραστηριότητα συναισθηματικού έλεγχου για αυτό το συναίσθημα.

Συζητήσει στρατηγικές για τον τρόπο βελτίωσης των κινήτρων των χαρισματικών

μαθητών,

Μοιραστεί τα δικά της βιώματα για το εσωτερικό και εξωτερικό κέντρο έλεγχου,



Ενεργοποιηθεί έτσι ώστε να μετακινηθεί το κέντρο ελέγχου από το εξωτερικό στο

εσωτερικό για τους χαρισματικούς μαθητές.

Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τη δουλειά της σε ολόκληρη την τάξη για συζήτηση και

προτάσεις βελτίωσης.

2η Συνάντηση:
Οι εκπαιδευόμενοι θα προετοιμάσουν γραπτή εργασία για την έννοια της μεταγνώσης

και τη σχέση της με τον κονστρουκτιβισμό, αναδεικνύοντας τα οφέλη που

προκύπτουν για την μαθησιακή διαδικασία. Κατόπιν, εργασία σε ομάδες των πέντε.

Οι απόψεις πάνω στο θέμα θα συζητηθούν και θα συγκριθούν. Τελικά, θα συνταχθεί

ένα άρθρο για τον βαθμό στον οποίο η κονστρουκτιβιστική μεθοδολογία ικανοποιεί τις

ανάγκες των χαρισματικών μαθητών.

3η Συνάντηση:
Επιλογή ενός χαρισματικού μαθητή από τα δοσμένα σενάρια. Περιγραφή του μαθητή

και συζήτηση για το σκεπτικό της επιλογής του. Δημιουργία μιας διδακτικής ενότητας

που να περιέχει τρεις δραστηριότητες, με βάση τις εφαρμογές των πολλαπλών

νοημοσυνών.

4η Συνάντηση:
Κατόπιν, οι πληροφορίες αυτές θα παρουσιαστούν στην τάξη. Τελικά, ολόκληρη η

ομάδα θα δημιουργήσει ένα κείμενο με τις καλύτερες διδακτικές επιλογές που θα

έχουν παρουσιαστεί στην ομάδα.

5η Συνάντηση:
Εργασία σε ομάδες των 5. Κάθε ομάδα θα πρέπει να προετοιμάσει ένα σχέδιο

εργασίας με στόχους, ενότητες και δραστηριότητες, που θα αναδεικνύουν πως οι

μαθητές θα δουλέψουν συνεργατικά. Τελικά, η δουλειά της κάθε ομάδας θα

παρουσιαστεί στην τάξη.

6η Συνάντηση:
Εργασία σε ομάδες των 5. Κάθε ομάδα πρέπει να παρουσιάσει μια συγκεκριμένη

δραστηριότητα για την ανάπτυξη των εκτελεστικών λειτουργιών. Η εργασία της κάθε

ομάδας θα παρουσιαστεί στην τάξη. Τελικά, μια κοινή εργασία θα συντεθεί που θα

επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η ανάπτυξη των εκτελεστικών λειτουργιών

μπορεί να ωφελήσει τους χαρισματικούς μαθητές.



Τεχνικές αξιολόγησης
● Αυτο-αξιολόγηση (στο τέλος της ενότητας 2)

● Άλληλο-αξιολόγηση (στο τέλος της ενότητας 3 και 4)

● Τελικές εξετάσεις με την ολοκλήρωση των συναντήσεων 3 και 5.

Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογούνται, επίσης, και από τη συμμετοχή τους στις

δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.


