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Θα πίστευε κανείς ότι τα χαρισματικά παιδιά, τα ευφυέστατα παιδιά, εκείνα 

που μπορεί να ανήκουν ακόμα και στη Mensa, θα χαίρουν εύνοιας και 

ιδιαίτερης μεταχείρισης στην εκπαίδευση δεδομένου ότι αύριο, θα 

μπορούσαν να εξελιχθούν στα «μεγάλα» μυαλά της Ελλάδας. 

Στον αντίποδα, και σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Παπανδρέου, πολλάκις βραβευμένο 

μέλος της Mensa, ιδρυτής της Χαρισμάθεια, με προοδευτικά προγράμματα 



εκπαίδευσης στο ενεργητικό του – όπως το One to One – και θεσπιστής του 

διαγωνισμού “Out of Box Challenge”, τα χαρισματικά παιδιά στοχοποιήθηκαν επειδή 

γεννήθηκαν διαφορετικά από τα περισσότερα, στα πλαίσια της ενοχοποίησης της 

αριστείας τα τελευταία χρόνια. 

Σύμφωνα με νόμο του 2008 τόσο τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες όσο και τα παιδιά 

με υψηλό δείκτη ευφυΐας θα έπρεπε ισότιμα να χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης 

από εκπαιδευτικής άποψης. Για τα πρώτα στα περισσότερα σχολεία συμβαίνει, για τα 

δεύτερα που θεωρούνται πιο προνομιούχα, όχι. 

Στα πλαίσια μιας προσπάθειας που έχει αποσπάσει πλήθος βραβείων, ο Αλέξανδρος 

Παπανδρέου και η «Χαρισμάθεια» πρεσβεύουν τη διαφοροποιημένη εκπαίδευση, τόσο 

μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα “One to Οne” που μπορεί να εφαρμοστεί στη μέση 

εκπαίδευση, όσο και από την αλλαγή του τρόπου εκμάθησης με σκοπό την ανάπτυξη 

του τρόπου σκέψης των παιδιών και όχι την αποστήθιση. 

«Όλες αυτές οι ημερομηνίες, τα ονόματα και οι τοποθεσίες που ζητάμε από τα παιδιά 

να μάθουνε απ’ έξω στο σχολείο, εάν δεν συνοδεύονται από έναν τρόπο σκέψης, η 

μόνη χρησιμότητα που θα έχουν, θα είναι να μπορούνε να απαντήσουμε ερωτήσεις σε 

τηλεπαιχνίδια γνώσεων» επισημαίνει ο κ. Παπανδρέου. Με το “Out of the box 

Challenge” που διεξάγεται σε 3 φάσεις, να οδεύει ολοταχώς για την Β΄ φάση και 

δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά που συμμετέχουν να “ανοίξουν” τους 

εκπαιδευτικούς τους ορίζοντες, κυκλοφορεί και το ομώνυμο βιβλίο από τις Εκδόσεις 

Παπαδόπουλος, που σε βάζει αμέσως στο νόημα σχετικά με το τι σημαίνει 

“διαφοροποιημένη εκπαίδευση” και τι “ακονίζω το μυαλό μου». 

  

  

Πώς προέκυψε το “Out of the box Challenge”; 

 

Το “Out of the Box Challenge” είναι πολλά πράγματα! 

Είναι ένας μαθητικός διαγωνισμός που παρουσιάζει το 

μοντέλο εκπαίδευσης που πρεσβεύει η «Χαρισμάθεια» – 

αυτό που βασίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και όχι στο 

παραγέμισμα με γνώσεις. Θέλει να αναδείξει την αδυναμία 

της εκπαίδευσης, όπως γίνεται σήμερα για να αντεπεξέλθει 

σε προβληματισμούς, σε αναζητήσεις και στις ανάγκες των 

παιδιών. Θέλει να αποδείξει στους «κακούς» μαθητές ότι 

θα μπορούσαν να είναι «καλοί», εάν είχαν όρεξη να 

χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους, το μόνο που 

χρειάζεται είναι ένας άλλος τρόπος για να γίνεται το 

μάθημα. To “Out of the Box Challenge” θέλει να δείξει ότι 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χιούμορ και φαντασία 

στην εκπαίδευση με εκπληκτικά αποτελέσματα για τα 

παιδιά και ότι τα «δύσκολα» μπορούν να είναι ευχάριστα, 

χωρίς να χάνουν το εκπαιδευτικό τους περιεχόμενο. Θέλει 



να διορθώσει τα κακώς κείμενα, που ταυτίζουν την ικανοποίηση των παιδιών με την 

ευκολία και την έλλειψη στόχων. Βάζει προκλήσεις και κινητοποιεί τα παιδιά. Βάζει 

τα παιδιά μπροστά στο αδύνατο και με αυτόν τον τρόπο τους αφαιρεί το βάρος της 

αποτυχίας ή της επιτυχίας. Πρέπει απλώς να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και από 

κει και πέρα να μην έχουν καμία ανησυχία… Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κάτι 

περισσότερο που θα μπορούσαν να έχουν κάνει. Τo “Out of the Box Challenge” είναι 

ένας μαθητικός διαγωνισμός που επισημαίνει, με τον τρόπο του, όλες τις στρεβλώσεις 

που φέρνει η παρούσα εκπαίδευση και παρουσιάζει την εκπαίδευση που πρόκειται να 

έρθει! 

Δε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε παιδιά που βαριούνται την αποστήθιση και δε 

θεωρούνται καλοί μαθητές, να είναι κινητοποιημένα, να σκέφτονται και να 

δημιουργούν σε ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης; Δε χρειάζεται να γίνει πιο εύκολη η 

εκπαίδευση, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει πιο ουσιαστική, πιο 

ενδιαφέρουσα και πιο ευχάριστη. 

  

Tί είναι η διαφοροποιημένη εκπαίδευση “Οne to Οne”; 

Η διαφοροποιημένη εκπαίδευση “One to One” είναι το μοντέλο εκπαίδευσης που 

προτείνει η «Χαρισμάθεια» για το ελληνικό σχολείο, για τις τυπικές τάξεις. Θέλουμε 

τάξεις με παιδιά που έχουν διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες, αλλά έχουν και 

διαφορετικά μονοπάτια μάθησης (learning path). Παιδιά με ατομικούς στόχους, με 

διαφορετικές απαιτήσεις και διαφορετικούς ρόλους. Θέλουμε κάθε παιδί να παίρνει 

την «τροφή» που χρειάζεται και να έχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί πλήρως. Κοιτάμε 

τα παιδιά όχι μόνο σε γνωστικούς στόχους, αλλά και σε στόχους δεξιοτήτων, όπως και 

συναισθηματικής ισορροπίας. Παίρνουμε υπ’ όψη μας τον τρόπο με τον οποίο 

προσλαμβάνουν καλύτερα την πληροφορία, εφαρμόζουμε εμπλουτισμό της ύλης και 

εμβάθυνση. Διδάσκουμε στα παιδιά διαθεματικά, μέσα από ενότητες, και δίνουμε 

έμφαση σε έννοιες και ιδέες που περνάνε από το ένα γνωστικό πεδίο στο άλλο. 

Σήμερα, η μόνη εκπαίδευση που έχει νόημα, είναι η ανάπτυξη του τρόπου σκέψης των 

παιδιών. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκουν τις απαντήσεις, όχι να τις ξέρουν. Εξάλλου, 

κάποιος ο οποίος μπορεί να απαντήσει μόνο αυτά που έχει διδαχθεί ρητά, μπορεί να 

απαντήσει πολύ λίγα πράγματα στη ζωή του. Όλες αυτές οι ημερομηνίες, τα ονόματα 

και οι τοποθεσίες που ζητάμε από τα παιδιά να μάθουνε απ’ έξω στο σχολείο, εάν δεν 

συνοδεύονται από έναν τρόπο σκέψης, η μόνη χρησιμότητα που θα έχουν, θα είναι να 

μπορούνε να απαντήσουμε ερωτήσεις σε τηλεπαιχνίδια γνώσεων. 

 

Είστε μέλος της MENSA και έχετε βραβευτεί για τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που διεξάγονται στη «Χαρισμάθεια». Πιστεύετε ότι τέτοιου 

είδους προγράμματα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη σχολική 

εκπαίδευση ή πρόκειται για συμπληρωματική μάθηση; 



Τα master classes της «Χαρισμάθειας» 

είναι ένα αρκετά απαιτητικό πρόγραμμα 

και έχει καταρτιστεί για να δώσει 

περισσότερα ερεθίσματα στα παιδιά που 

βαριούνται στο σχολείο. Είναι ένα 

πρόγραμμα εμπλουτισμού της ύλης και το 

παρακολουθούν τα παιδιά που το έχουν 

ανάγκη. Η ύλη των master classes είναι 

αρκετά υψηλής δυσκολίας, περιλαμβάνει 

μεταξύ άλλων εξελικτική βιολογία, θεωρία 

της σχετικότητας, τεχνητή νοημοσύνη, 

φιλοσοφία και μηχανική. Δεν είναι 

πράγματα τα οποία θα έπρεπε κάθε παιδί 

στο δημοτικό να γνωρίσει στο βαθμό που 

τα κάνουμε στα μαθήματα. Αυτό που 

πρέπει να εφαρμοστεί στα σχολεία είναι ο 

τρόπος που κάνουμε το μάθημα στα master classes, αλλά με την ύλη που έχει το τυπικό 

αναλυτικό πρόγραμμα. Έχουμε εφαρμόσει τη φιλοσοφία μας στην τυπική εκπαίδευση 

και έχει φανταστικά αποτελέσματα! Τώρα είμαστε σε διαδικασία να αναπτύξουμε 

βιβλία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν εκπαιδευτικούς και σχολεία να εφαρμόσουν 

το σύστημα μας, χωρίς να απαιτείται η παρουσία μας! 

  

Μιλώντας με την κ. Λωρέτα Θωμαΐδου για τα «ευφυή παιδία του Αγλαΐα 

Κυριακού» και με το Anatolia College στη Θεσσαλονίκη που επίσης 

διεξάγει προγράμματα για παιδιά με μεγαλύτερο από τον μέσο όρο δείκτη 

ευφυίας, αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα που να «προστατεύει» τα παιδιά αυτά, από τον κίνδυνο να 

βαρεθούν ή να αποστασιοποιηθούν από τα συμβατικά μαθήματα του 

σχολείου που δεν εξάπτουν το ενδιαφέρον και πιθανόν ένα ευρύτερο πλαίσιο 

μάθησης. Ποια είναι η γνώμη σας; 

Η προσέγγιση που είχαμε απέναντι στο θέμα με τα χαρισματικά παιδιά και την 

σημαντική στατιστική απόκλιση προς τα επάνω ήταν λάθος εξ’ αρχής. Δεν εστιάσαμε 

ποτέ στις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν τα παιδιά αυτά, που είναι και 

ο λόγος που θέλουμε την επισήμανση τους: για να έχουν την εκπαίδευση που 

αντιστοιχεί στις γνωστικές τους ανάγκες. Δεν μιλήσαμε για τους λόγους που 

χρειάζονται διαφορετική μεταχείριση και έχουν διαφορετικές ανάγκες. Τα 

παρουσιάζαμε απλώς ως «καλύτερα» και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η κοινωνία να τα 

απομονώσει. Τα τελευταία χρόνια με την ενοχοποίηση της αριστείας, όχι μόνο τα 

απομονώσαμε, αλλά τα στοχοποιήσαμε κιόλας. Τα στοχοποιήσαμε επειδή γεννήθηκαν 

διαφορετικά από τους περισσότερους και προσπαθούμε να τα βάλουμε στο κρεβάτι του 

Προκρούστη. 

Υπάρχουν δάσκαλοι όμως που, ακόμα και σήμερα, προσπαθούν να δώσουν ερεθίσματα 

και να βοηθήσουν όλα τα παιδιά στην τάξη τους να ανθίσουν, όσο διαφορετικά κι αν 

είναι. Πιστεύουμε σε αυτούς τους δασκάλους και θα είμαστε δίπλα τους για να τους 

βοηθήσουμε. 



Στην Ελλάδα του σήμερα, όπου στα περισσότερα δημόσια σχολεία υπάρχει 

πρόβλεψη για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες με ειδικό δάσκαλο, δεν 

θα έπρεπε να υπάρχει αντίστοιχα και η πρόβλεψη για παιδιά με υψηλό 

δείκτη ευφυίας; Θα ήταν δίκαιο οι δάσκαλοι να είναι εκπαιδευμένοι προς 

αυτή την κατεύθυνση, ώστε τα μελλοντικά «καλά» μυαλά της Ελλάδας να 

μην χάνονται; 

 

Τα χαρισματικά παιδιά, όπως και τα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες, ανήκουν 

στην ειδική αγωγή και προβλέπεται 

παράλληλη στήριξη για αυτά στο 

σχολείο, από το κράτος, με νόμο από 

το 2008. Παρόλα αυτά, ο νόμος αυτός 

δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ για κανένα 

χαρισματικό παιδί και παρά τις 

δεκάδες προσπάθειες που τυχαίνει να 

γνωρίζω, κανένα δεν έχει καταφέρει 

να έχει την ίση αντιμετώπιση που 

αξίζει σε ένα κράτος δικαίου. Ισότητα 

είναι να έχουμε όλοι ίσες ευκαιρίες να αναπτύξουμε στο έπακρο τις δυνατότητες μας 

και δυστυχώς κάποια παιδιά σήμερα δεν έχουν αυτή την ίση μεταχείριση. Ίσως γιατί 

είναι μειοψηφία ή ίσως γιατί θεωρούνται προνομιούχα, επομένως αυτό δικαιολογεί το 

να καταστρατηγούμε το δικαίωμα τους σε μία εκπαίδευση που να απευθύνεται στις 

ανάγκες τους. 

 

Αν σας ζητούσα να προτείνετε ένα εκπαιδευτικό σύστημα μάθησης για τα 

σχολεία ποιο θα ήταν αυτό; Συμπεριλαμβάνει τα συμβατικά μαθήματα; 

Θα ήταν η διαφοροποιημένη εκπαίδευση “One to One”. Το σύστημα εκπαίδευσης δε 

θα έπρεπε να έχει να κάνει τόσο με το τι διδάσκονται τα παιδιά, όσο με τον τρόπο με 

τον οποίο τα διδάσκονται. 

 

Σκεφτείτε την εξής περίπτωση. Να ανήκεις στα ευφυέστατα παιδιά, οι 

γονείς σου να μην έχουν το μορφωτικό υπόβαθρο να το αντιληφθούν και 

ούτε την οικονομική άνεση που συνεπάγεται για να παρακολουθήσεις πιο 

προηγμένα μαθήματα, όπως στη «Χαρισμάθεια» και οι δάσκαλοι να σε 

κατατάσσουν στους αδιάφορους μαθητές της τάξης. Τί θα προτείνατε για 

να αλλάξει όλη αυτή η πορεία; Επίσης, στη «Χαρισμάθεια» δίνετε 

υποτροφίες; 

Η κατάσταση την οποία περιγράφετε είναι αρκετά δύσκολη, δεδομένου ότι ούτε ο 

δάσκαλος, αλλά ούτε και οι γονείς δε θα βοηθήσουν το παιδί. Περιορίζονται σημαντικά 

έτσι οι δίαυλοι επικοινωνίας του παιδιού για να κάνει μία επαφή με τον Οργανισμό 



μας. Η Χαρισμάθεια πέρα από τη δράση της, προσπαθεί να εξασφαλίσει υποτροφίες 

για μαθητές για τους οποίους η αλλαγή εκπαιδευτικού περιβάλλοντος θα είχε 

σημαντική επίπτωση. 

Σε λίγες μέρες ξεκινάει η Α’ φάση του διαγωνισμού που είναι δωρεάν. Πώς 

εξελίσσεται κατόπιν η διαδικασία; 

Η πρώτη φάση είναι γρίφοι και προβλήματα λογικής και φαντασίας «στο χαρτί». 

Καθένας από τους υποψήφιους λύνει όσο περισσότερα θέματα μπορεί μέσα σε 2 ώρες. 

Οι 150 καλύτεροι περνάνε στη δεύτερη φάση όπου εκεί οι λύσεις και οι προτάσεις των 

παιδιών θα πρέπει να εφαρμοστούν και να λειτουργήσουν. Τέλος, οι 20 που θα 

καταφέρουν να διακριθούν στη δεύτερη φάση θα περάσουν ένα απαιτητικό 10ήμερο 

στον «Επιταχυντή». Μία διαδικασία στην οποία τα παιδιά θα κληθούν σε ομάδες να 

αντιμετωπίσουν πραγματικά προβλήματα. Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού είναι 

δωρεάν, εάν εξαιρέσεις τυχόν έξοδα διαμονής, διατροφής και μεταφοράς των παιδιών. 

 

Μιλήστε μου για το βιβλίο σας που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 

Παπαδόπουλος. Έχει σκοπό να προετοιμάσει τα παιδιά που επιθυμούν να 

λάβουν μέρος στο διαγωνισμό; Ποιός είναι ο σκοπός του; 

Το βιβλίο αυτό είναι τα περσινά θέματα του διαγωνισμού και έχει πολλαπλές χρήσεις. 

Κάποιοι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν για προετοιμασία για το διαγωνισμό, άλλοι για 

να γεμίσουν με φαντασία τον ελεύθερο τους χρόνο, ακόμα και στις διακοπές, ενώ 

εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν ευφάνταστο εκπαιδευτικό υλικό για να κάνουν στις 

τάξεις τους. Με αυτό το βιβλίο μπορείς εύκολα να φτιάξεις προκλήσεις, να φτιάξεις 

κυνήγι θησαυρού ή να ακονίσεις το μυαλό σου, αντί να λύνεις σταυρόλεξα ή sudoku. 

 

Ποιός πιστεύετε είναι ο καλύτερος τρόπος να καθοδηγήσουν οι γονείς τα 

παιδιά τους, προκειμένου να βρουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους; 

Πρέπει να δώσουν πολλά διαφορετικά ερεθίσματα στα παιδιά μέσα από 

δραστηριότητες και να τα αφήσουν να επιλέξουν με τι θέλουν να ασχοληθούν. Η 

λογική μας στη «Χαρισμάθεια» είναι να γνωρίζουμε στα παιδιά όλο το εύρος της 

ανθρώπινης διανόησης στο δημοτικό, έτσι ώστε στο γυμνάσιο και το λύκειο να 

μπορέσουν να περάσουν σε βάθος και δυσκολία. 

  

  

  



“Out of the Box Challenge”, «Χαρισμάθεια», Εκδόσεις Παπαδόπουλος. 

Ξεχάστε τις τυπικές ερωτήσεις των τεστ και των διαγωνισμάτων και αφήστε τα παιδιά 

να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, 

μέσα από ένα βιβλίο -προπομπό μιας διαφοροποιημένης εκπαίδευσης. Μαθηματικές 

γνώσεις, κανόνες γραμματικής, συντακτικού και γεωμετρία, δίνουν τη θέση τους σε 

γρίφους, κουίζ, καλλιτεχνική δημιουργικότητα και συγγραφική φαντασία. «Τι μέρα θα 

έχουμε 30 μέρες μετά τη Δευτέρα;», «Τι είναι το ελαφρύδι;”, ή φτιάξε το δικό σου 

παραμύθι και δώσε τη δική σου απάντηση για το πώς θα αντιμετώπιζες ένα πρόβλημα. 

Στο βιβλίο εκτός από τις 30 ερωτήσεις, παιχνίδια, κουίζ, γρίφους -που θα μπεις και εσύ 

στον πειρασμό να απαντήσεις- θα βρεις τις απαντήσεις των θεμάτων αλλά και πίνακες 

καταγραφής των πόντων από κάθε ερώτηση. Ουσιαστικά περιέχει τα θέματα του 

περσινού διαγωνισμού “Out of the Box Challenge”, του πρώτου μαθητικού 

διαγωνισμού δημιουργικότητας και κριτικής ικανότητας για παιδιά Γ’ και Δ’ 

δημοτικού και για παιδιά Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, χωρισμένα ανά ηλικιακή κατηγορία.   

 

 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: http://bit.ly/2DHjogb  

http://bit.ly/2DHjogb
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