
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Χαρισματικά, ταλαντούχα και δημιουργικά παιδιά στις σχολικές τάξεις» 

‘‘-Ας μιλήσουμε για τα χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά στις σχολικές τάξεις.  

-Μα, δεν είναι όλα τα παιδιά χαρισματικά;’’ 

Πολλές φορές, εμείς οι εκπαιδευτικοί, προβληματιζόμαστε για τις ιδιαίτερες ικανότητες των μαθητών και 

μαθητριών μας, για τις υψηλές επιδόσεις που παρουσιάζουν σε διάφορες γνωστικές διαδικασίες,  αλλά και 

για εκείνους µε τις ιδιαίτερες κλίσεις και ταλέντα, για τον δημιουργικό μαθητή/τη δημιουργική μαθήτρια, 

για τον μαθητή/τη μαθήτρια που έχει ειδικές δυσκολίες και ταυτόχρονα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και 

ταλέντα - για αυτόν/αυτήν µε τη «διπλή ιδιαιτερότητα» -, για τον μαθητή/την μαθήτρια που προέρχεται 

από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.  

Έχει διαπιστωθεί ότι μαθητές/μαθήτριες υψηλών ικανοτήτων κρύβουν τις δυνατότητές τους, προκειμένου 

να βελτιώσουν τις πιθανότητες να γίνουν αποδεκτοί/ές ως "φυσιολογικοί/ές" ή να γίνουν δημοφιλείς 

ανάμεσα στους συνομηλίκους/στις συνομήλικες  τους.  

Όπως κάθε παιδί στη σχολική τάξη, και το χαρισματικό/δημιουργικό, χρειάζεται τον δικό του χώρο όπου 

μπορεί να είναι ο εαυτός του, να νιώθει ασφαλές και προστατευμένο. Όπως όλα τα παιδιά, και τα 

χαρισματικά/δημιουργικά, έχουν το δικαίωμα να λάβουν για τον εαυτό τους την καλύτερη εκπαίδευση. 

[Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2004): Οδηγός για την εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και 

ταλέντα] 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι 

Επειδή, όσο καλύτερα ενημερωμένες/οι είμαστε, τόσο πιο εύστοχα και έγκαιρα μπορούμε να αναλάβουμε 

δράση για να υποστηρίξουμε, όπως κάθε μαθητή και μαθήτρια, και εκείνον/η που διακρίνεται για τη 

χαρισματικότητα, τη δημιουργικότητα ή το ταλέντο του/της,  

σας προσκαλούμε σε μια απογευματινή διαδικτυακή συνάντηση για να συζητήσουμε για τη 

χαρισματικότητα και τη δημιουργικότητα στο σχολικό πλαίσιο, με δύο εξαίρετους νέους Επιστήμονες: 

τον  κ. Αλέξανδρο Παπανδρέου, ο οποίος εργάζεται για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας στην 

εκπαίδευση και την υποστήριξη των χαρισματικών παιδιών 

και τον κ. Δημήτρη Γραμμένο, δημιουργό της δράσης «Σχεδιαστές του Μέλλοντος» για την προαγωγή της 

δημιουργικής σκέψης σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς. 
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Η συνάντησή μας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022, ώρα 6:00  έως 7:30 μ.μ,  στην ψηφιακή 

αίθουσα της webex: https://minedu-primary.webex.com/meet/mpratsini 

 

 

 

Λίγα λόγια για τους καλεσμένους μας: 

Ο Δημήτρης Γραμμένος είναι κύριος Ερευνητής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του 

Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στον τομέα της Επικοινωνίας Ανθρώπου-

Υπολογιστή (HCI) και είναι πιστοποιημένος αξιολογητής των διεθνών τεστ 

δημιουργικότητας Torrance Tests of Creative Thinking. Από το 2014 δημιούργησε 

τη δραστηριότητα «Σχεδιαστές του Μέλλοντος», στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσει και 

οργανώνει βιωματικές εμπειρίες που εισάγουν την έννοια και την πρακτική της 

Δημιουργικότητας και της Δημιουργικής Σκέψης σε παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς 

και το ευρύ κοινό. Ως τώρα, έχει οργανώσει περισσότερα από 65 εργαστήρια 

δημιουργικής σκέψης σε 5 χώρες και στο Διαδίκτυο, στα οποία συμμετείχαν συνολικά 

πάνω από 6.500 άτομα όλων των ηλικιών. 

Με τη σύζυγό του, Ανθή Στρατάκη-Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) του ΙΤΕ, 

έχουν συγγράψει το κόμικ «O GDPR και οι 40 κλέφτες»,  ένα βιβλίο για όλες τις 

ηλικίες, που συνδυάζει τα παραμύθια και τους μύθους με το χιούμορ και τη φαντασία 

για να παρουσιάσει με κατανοητό και διασκεδαστικό τρόπο θέματα σχετικά με τον 

Ευρωπαϊκό γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τα θεμελιώδη δικαιώματα 

και ελευθερίες που αυτός διασφαλίζει για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το κόμικ κυκλοφορεί από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Κέρδισε το 

Λογοτεχνικό Βραβείο Αναγνώστη 2021 στην κατηγορία Βιβλίο Γνώσεων. 

Είχαμε την τιμή και τη χαρά να απολαύσουμε τον κ. Γραμμένο δια ζώσης  σε μια από 

τις πιο δημιουργικές και ενθουσιώδης επιμορφωτικές ημερίδες της Ενότητάς μας, τον  

Οκτώβριο  2019, στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ιεράπετρας, με τίτλο «Η Δημιουργικότητα 

πάει σχολείο…» ( Η ημερίδα απευθύνονταν τότε  σε εκπαιδευτικούς Ε και Στ τάξης). 

  

Πηγή: https://www.ics.forth.gr/person/Grammenos/Dimitrios 

 

 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα 

https://forms.gle/Mjd5omoLzy72Xobs7 

https://minedu-primary.webex.com/meet/mpratsini
https://www.ics.forth.gr/person/Grammenos/Dimitrios


Ο Αλέξανδρος Παπανδρέου είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ και 

υπότροφος υποψήφιος Διδάκτορας Τεχνητής Νοημοσύνης στο ΕΚEΦΕ «Δημόκριτος» 

στο εργαστήριο Υπολογιστικής Ευφυΐας. Είναι ο ιδρυτής του μη κερδοσκοπικού 

οργανισμού «Χαρισμάθεια» και σύμβουλος διαφοροποιημένης εκπαίδευσης σε διεθνή 

σχολεία. Έχει στήσει τα πρώτα προγράμματα στην Ελλάδα τα οποία εφαρμόζουν 

διαφοροποιημένη διδασκαλία, απευθύνονται σε χαρισματικά παιδιά και τα διαχειρίζεται 

από το 2012. Έχει σχεδιάσει και διοργανώνει τον πρώτο μαθητικό διαγωνισμό 

δημιουργικότητας και κριτικής ικανότητας “Out of the Box Challenge”, από το 2018 

μέχρι και σήμερα, όπως διοργανώνει το TEDxKids από το 2019. 

Ήταν αντιπρόεδρος της ελληνικής Mensa (2011-2014), μέλος της International 

Mensa Gifted Youth Committee (2012-2016) και Leadership Ambassador (2014-

2015). Ο Αλέξανδρος έχει διακριθεί στα Educational Awards και στο πρόγραμμα 

Impact της Ashoka για την πρωτοβουλία του να φτιάξει έναν οργανισμό που έχει 

τέτοια επίδραση στην εκπαίδευση, ήταν επίσημος προσκεκλημένος του πρώτου Global 

Change Leaders στη Λυόν το 2019, όπως ήταν φιναλίστ στο Reimagine Education 

στο Λονδίνο το 2020. 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, σχεδιάζει και κάνει μαθήματα, δίνει διαλέξεις, 

κάνει επιμορφώσεις, συμβουλευτική γονέων και coaching σε νέους και παιδιά. Στα 

ενδιαφέροντά του είναι οι αλγόριθμοι, η φιλοσοφία, η φυσική, τα ταξίδια, η συγγραφή 

βιβλίων και η σκηνοθεσία. Ο Αλέξανδρος έχει δεκάδες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 

περιοδικά, διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια, δημοσιευμένα άρθρα και ένα Ted-talk.  

Πηγή: https://charismatheia.edu.gr/emeis/dioikisi/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαρία Πρατσίνη 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

11ης Ενότητας Λασιθίου 
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Εσωτερική  Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
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