
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Ημερίδεσ «Καινοτόμεσ διδακτικζσ πρακτικζσ», 17-18 Μαρτίου» 
 

 Η Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ΔϋΑκινασ μζςω τθσ υπεφκυνθσ Πολιτιςτικϊν 

Θεμάτων και ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο για ταλαντοφχα παιδιά CTY (Center for Talented Youth) 

Greece (http://www.cty-greece.gr) και το Center for Talented Youth (CTY) του Πανεπιςτθμίου 

Johns Hopkins (JHU) διοργανϊνει δφο θμερίδεσ με κζμα: «Καινοτόμεσ διδακτικζσ πρακτικζσ» το 

άββατο 17 Μαρτίου ςτο Γυμνάςιο Ευαγγελικήσ χολήσ μφρνησ, Λζςβου 4, Ν. Σμφρνθ και τθν 

Κυριακή 18  Μαρτίου 2018 ςτο 2ο Γ/ςιο Αλίμου, Αμμοχώςτου 36, Άλιμοσ  ςτισ  9.00-13.00μ.μ..  

Το Κζντρο για Σαλαντοφχα Παιδιά/ CTY Greece δθμιουργικθκε με τθν ιδρυτικι δωρεά 

του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ και ςε ςυνεργαςία με το αντίςτοιχο τμιμα Center for Talented 

Youth του Πανεπιςτημίου Johns Hopkins (JHU). Το CTYGreece εντοπίηει παιδιά με εξαιρετικζσ 

δεξιότθτεσ, ςτθν Ελλάδα και τθν Κφπρο και ςτθ ςυνζχεια, υποςτθρίηει τθν εξζλιξι τουσ με 

εξωςχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ειδικά ςχεδιαςμζνα για τισ ιδιαίτερεσ δυνατότθτζσ τουσ, 

που διδάςκονται με τισ καινοτόμεσ και πρωτοποριακζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ του JHU. Το 

«Κζντρο για  ταλαντοφχα παιδιά» λειτουργεί με τθν επιςτθμονικι πιςτοποίθςθ και υποςτιριξθ 

του Πανεπιςτθμίου «John Hopkins» τθσ πολιτείασ Μζριλαντ των Η.Π.Α. και τελεί υπό τθν αιγίδα 

του ΥΠΠΕΘ, (αρ. πρωτ.: 211991/Ν104-12-2017). 

Στόχοσ του ςεμιναρίου είναι θ επιμόρφωςθ πάνω ςε καινοτόμεσ διδακτικζσ 

πρακτικζσ που μποροφν να αξιοποιθκοφν  ςτθ ςχολικι τάξθ τουσ και θ διάχυςθ των  

αποτελεςματικϊν πρακτικϊν διδαςκαλίασ του ςτθν ευρφτερθ εκπαιδευτικι κοινότθτα 

τθσ χϊρασ. Η ςυμμετοχι ςτα ςυγκεκριμζνα εργαςτιρια προςφζρει τθ δυνατότθτα ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ να υιοκετιςουν ανάλογεσ πρακτικζσ ςτθ δικι τουσ ςχολικι τάξθ και να 

τισ μοιραςτοφν περαιτζρω με άλλουσ ςυναδζλφουσ τουσ. Με βάςθ τισ ςτρατθγικζσ που 

αναπτφχκθκαν από το CTY για τα μακιματά του και χρθςιμοποιοφνται ςτισ τάξεισ του εδϊ και 35 

χρόνια, οι επιμορφωτζσ του CTY Greece κα μοιραςτοφν πρακτικζσ, ιδζεσ και διδακτικζσ τεχνικζσ 
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που ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ και του ενκουςιαςμοφ των μακθτϊν ποικίλων 

δυνατοτιτων. Κατά τθ διάρκεια του εργαςτθρίου κα αφιερωκεί επίςθσ χρόνοσ, για να 

ςυηθτθκοφν τρόποι μεταφοράσ των τεχνικϊν του CTY ςε μια τάξθ κανονικοφ ςχολικοφ 

προγράμματοσ με ςτόχο να παρζχονται προκλθτικζσ και ελκυςτικζσ εμπειρίεσ μάκθςθσ ςε κάκε 

παιδί, ανεξάρτθτα από το πόςο είναι προχωρθμζνο ακαδθμαϊκά. Οι επιμορφωτζσ κα μοιραςτοφν 

επιπλζον ςτοιχεία ςχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των μακθτϊν με ιδιαίτερα ταλζντα, 

τουσ οποίουσ γενικά υποςτθρίηει το πρόγραμμα CTY Greece. 

Σα εργαςτήρια πραγματοποιοφνται ςτα ελληνικά και προςφζρονται δωρεάν ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ που επικυμοφν να τα παρακολουκιςουν. το τζλοσ των εργαςτηρίων θα δοθεί 

βεβαίωςη παρακολοφθηςησ ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. Κάκε εργαςτιριο διαρκεί τρεισ 

ώρεσ.  

Αναλυτική περιγραφή και πρόγραμμα του εργαςτηρίου. 

κοπόσ/ςτόχοσ Εργαςτηρίου 

Το εργαςτιριο απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ και διευκυντικά ςτελζχθ ςχολείων 

Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Σκοπόσ είναι θ διάχυςθ των πρακτικϊν που εφαρμόηει το CTY 

Greece ςτα προγράμματά του και θ γνωριμία με διδακτικζσ προςεγγίςεισ που χρθςιμοποιοφνται 

κατά τθν υποςτιριξθ μακθτϊν με υψθλζσ ικανότθτεσ και ιδιαίτερα ταλζντα. Οι ςυμμετζχοντεσ κα 

ζχουν τθν ευκαιρία να βιϊςουν το παιδαγωγικό πλαίςιο του προγράμματοσ και να μάκουν πϊσ 

μποροφν να προςαρμόηουν τισ δραςτθριότθτεσ και τισ αρχζσ του ςτθν κακθμερινι τάξθ τουσ. 

Μετά τθν παρακολοφκθςθ του εργαςτθρίου, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν εξοικειωκεί με 

ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ μεκόδουσ που κα μποροφν ςτθ ςυνζχεια να εφαρμόηουν ςτα μακιματά 

τουσ. Ειςθγθτζσ κα είναι οι Dr. Susanna Holm και Dr. Patricia Metz από το Πανεπιςτιμιο John 

Hopkins κακϊσ και οι Δρ Ελζνθ Χατηθμαυρουδι, κ. Θοδωρισ Ανδριόπουλοσ, Δρ Ανδρζασ Ανζςτθσ, 

Δρ Χάιδω Σαμαρά και Δρ Γεωργία Τςουλφά 

Αριθμόσ ςυμμετεχόντων 

Το εργαςτιριο περιλαμβάνει ατομικζσ και ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ και, ωσ εκ τοφτου, 

κα υλοποιθκεί ςε ομάδεσ των 24 ςυμμετεχόντων. Θα υπάρχουν δφο επιμορφωτζσ του CTYGreece 

και ζνασ εκπρόςωποσ του Johns Hopkins CTY για κάκε ομάδα. 

Δομή εργαςτηρίου 

Ομάδα Α (κακθγθτζσ κεωρθτικϊν 

μακθμάτων) 

Τα παραδείγματα κα αναφζρονται ςε 

κεωρθτικά μακιματα. 

Ώρεσ Ομάδα Β(Κακθγθτζσ κετικϊν 

επιςτθμϊν) 

Τα παραδείγματα κα αναφζρονται ςε 

κετικά μακιματα. 

Προςζλευςθ 9:15 Προςζλευςθ 

Πϊσ διακρίνονται μακθτζσ με υψθλό 

δυναμικό (potential); 

09:30 –09:45 Πϊσ διακρίνονται μακθτζσ με υψθλό 

δυναμικό (potential); 



Διδακτικζσ ςτρατθγικζσ που ςτοχεφουν 

ςτθν ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν 

09:45 – 11:15 Διδακτικζσ ςτρατθγικζσ που 

ςτοχεφουν ςτθν ενεργό ςυμμετοχι 

των μακθτϊν  

Διάλειμμα 11:15 – 11:30 Διάλειμμα 

Τεχνικζσ άτυπθσ ανατροφοδότθςθσ τθσ 

μάκθςθσ 

11:30 – 12:15 Τεχνικζσ άτυπθσ ανατροφοδότθςθσ 

τθσ μάκθςθσ 

Συμπεράςματα – ςυηιτθςθ 12:15 – 13:00 Συμπεράςματα – ςυηιτθςθ 

 

Θεματικζσ Ενότητεσ 

Χαρακτηριςτικά των μαθητών με ιδιαίτερεσ  ικανότητεσ  

Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεματικισ ενότθτασ είναι οι εκπαιδευτικοί και τα διευκυντικά 

ςτελζχθ ςχολείων τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ να γνωρίςουν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ 

το CTY Greece υποςτθρίηει μακθτζσ με υψθλζσ ικανότθτεσ. Αναλφονται κζματα που αφοροφν 

ςτον εντοπιςμό και τθν ενίςχυςθ των ακαδθμαϊκά προχωρθμζνων μακθτϊν. Η παρακολοφκθςθ 

τθσ ενότθτασ προςφζρει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςυγκεκριμζνεσ ιδζεσ για τθν εφαρμογι των αρχϊν 

και των διδακτικϊν μεκόδων του CTYGreece. 

Διδακτικζσ ςτρατηγικζσ που ςτοχεφουν ςτην ενεργό ςυμμετοχή των μαθητών 

Αυτι θ βιωματικι κεματικι ενότθτα ζχει ςχεδιαςτεί για εκπαιδευτικοφσ που αναηθτοφν 
καινοτόμουσ τρόπουσ, για να κεντρίςουν το ενδιαφζρον των μακθτϊν για μάκθςθ. Οι 
επιμορφωτζσ του CTY Greeceμοιράηονται τισ πρακτικζσ διδαςκαλίασ που χρθςιμοποιοφνται ςτα 
προγράμματά τουσ για τθν υποςτιριξθ μακθτϊν με υψθλζσ ακαδθμαϊκζσ ικανότθτεσ. Γίνεται 
προςαρμογι των αρχϊν, των κατευκφνςεων του παιδαγωγικοφ πλαιςίου και επιλεγμζνων 
δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ CTY Greeceςτισ ανάγκεσ μιασ τυπικισ ςχολικισ τάξθσ, ϊςτε 
να υποςτθριχτοφν αποτελεςματικότερα οι μακθςιακζσ ανάγκεσ του ςυνόλου των μακθτϊν. Οι 
ςτρατθγικζσ αυτζσ αφοροφν ςε μακθτοκεντρικι, hands-on (πρακτικι) διδαςκαλία και μποροφν να 
εφαρμόηονται ι να προςαρμόηονται εξίςου αποτελεςματικά ςε τάξεισ με μακθτζσ όλων των 
ακαδθμαϊκϊν επιπζδων. H ενότθτα επικεντρϊνεται ςε μια ποικιλία γενικϊν διδακτικϊν 
ςτρατθγικϊν επικοινωνίασ, παρατιρθςθσ, και δεξιοτιτων χωρικοφ ςυλλογιςμοφ, κακϊσ και ςε 
εκπαιδευτικά παιχνίδια (ςυγκεκριμζνου περιεχόμενου) που ενιςχφουν τθ μάκθςθ. Όλεσ οι 
δραςτθριότθτεσ ςτθρίηονται ςτθ χριςθ υλικϊν χαμθλοφ ι μθδενικοφ κόςτουσ. Οι ςυμμετζχοντεσ 
αποκτοφν μία πλοφςια εργαλειοκικθ διδακτικϊν τεχνικϊν. 
 

Σεχνικζσ άτυπησ ανατροφοδότηςησ για τη μάθηςη  

Η ανατροφοδότθςθ ςχετικά με το τι κατανοοφν οι μακθτζσ είναι απαραίτθτθ για τθν 

επιτυχία τθσ διδαςκαλίασ ςε κάκε τάξθ. Σε αυτι τθ κεματικι ενότθτα οι εκπαιδευτικοί γνωρίηουν 

ποικίλουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν να ςυγκεντρϊνουν παρατθριςεισ για τα μακθςιακά 

αποτελζςματα μζςα ςτθν τάξθ τουσ. Οι ςτρατθγικζσ άτυπθσ ανατροφοδότθςθσ επιτρζπουν ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ να αντιμετωπίςουν άμεςα ηθτιματα μάκθςθσ, πριν προκφψουν παρανοιςεισ και 

παρερμθνείεσ και πριν τθν εμφάνιςθ και παγίωςθ λακϊν που επθρεάηου ντθν ουςιαςτικι 

κατανόθςθ και τθν αποτελεςματικι επίδοςθ των μακθτϊν. Κατά τθ διάρκεια τθσ ενότθτασ οι 



ςυμμετζχοντεσ εμπλζκονται ςυνεχϊσ ςε δραςτθριότθτεσ άτυπθσ ανατροφοδότθςθσ που μποροφν 

να εφαρμόηουν κακθμερινά ςτθν τάξθ τουσ. 

Διαδικαςία Τποβολήσ Αιτήςεων  και  Επιλογήσ Εκπαιδευτικών 

Το ςεμινάριο λόγω τθσ βιωματικισ του φφςθσ ζχει περιοριςμζνο αρικμό 

ςυμμετεχόντων. Θα υπάρξει περιοριςμόσ ζωσ δφο ςυμμετζχοντεσ από κάκε ςχολικι μονάδα.  Οι 

ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μποροφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι  ςτο ςεμινάριο (μόνο 

θλεκτρονικά) πλθκτρολογϊντασ τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://bit.ly/CTY-talented  

Στθν περίπτωςθ που ο αρικμόσ των αιτιςεων υπερβεί τον αρικμό ςυμμετεχόντων  κα 

γίνει θλεκτρονικι κλιρωςθ παρουςία υπαλλιλων τθσ Διεφκυνςθσ Β/κμιασ.  
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     Αριςτοτζλθσ Χρ. Βαρελάσ 
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