Δραστηριότητες
Η εταιρική Σύμπραξη εστιάζει
στην εμπλοκή κυρίως Συμβούλων – Εκπαιδευτικών Ταλαντούχων μαθητών , των οποίων το
αντικείμενο είναι η εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη
των Ταλαντούχων μαθητών. Οι
μαθητές θα αποτελούν ενεργό
μέρος του προγράμματος συμμετέχοντας στην έρευνα και παρακολουθώντας τρέχουσα πληροφορία
μέσω της ιστοσελίδας
www.gats-project.eu. Θα έχουν
την ευκαιρία να συνομιλήσουν
με άλλους μαθητές από άλλες
χώρες . θα ανταλλάσσουν πληροφορίες , σχετικά με τις μεθόδους , τις πρακτικές κα. Άλλωστε
πριν ξεκινήσουν οι ανταλλαγές
οι εταίροι θα έχουν προετοιμάσει αναφορές σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας
τους και θα το έχουν διαθέσει
στους υπόλοιπους εταίρους.

Λεζάντα που περιγράφει την
εικόνα ή το γραφικό.

Πρόγραμμα Leonardo Da
Vinci—Εταιρικές Συμπράξεις:
Αποτελεσματική επαγγελματική
καθοδήγηση ταλαντούχων και
χαρισματικών μαθητών
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Περιγραφή—
στόχοι:

Προσέγγιση
Α ) αρχικά εντοπίζουμε τις ανάγκες
και τα χαρακτηριστικά των Ταλαντούχων μαθητών με τη χρήση ερωτηματολογίου και μελετών

τικής καθοδήγησης στις χώρες των
εταίρων .
Σ υ ντ ο ν ι σ τ ή ς

B ) παρέχουμε

ικανή πληροφορία
ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης των γονέων και εκπαιδευτικών
Λεζάντα που περιγράφει
την εικόνα ή το γραφικό.

Στοχεύουμε στην ανάγκη της αναδυόμενης - πρώιμης - επαγγελματικής καθοδήγησης , ώστε να συμβάλλουμε στην σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα επαγγέλματα και την μελλοντική εξέλιξη των
Ταλαντούχων μαθητών. Με τη συνεργασία που θα επιδιώξουμε από
τα εθνικά συστήματα Συμβουλευτικής Προσανατολισμού θα εντοπίσουμε την απαραίτητη πληροφορία σχετικά με τους Ταλαντούχους
Μαθητές

Το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η παρούσα έκδοση αποτυπώνει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη όποια χρήση της
πληροφορίας που εμπεριέχεται εδώ

C ) με την διάδοση καλών πρακτικών
θα ενημερώσουμε γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με τους τρόπους
παρέμβασης

Εταίροι

Αντίκτυπος
Ταλαντούχα παιδιά χωρίς επαρκή
υποστήριξη μπορεί να αδικηθούν
και να αφήσουν το σχολείο και ο
λόγος που αυτό το σχέδιο συντάσσεται είναι για να διερευνήσει τρόπους
ώστε τα ταλέντα των παιδιών να
βρουν διέξοδο και αυτά μια σαφή
και συμβατή με τα ενδιαφέροντα
τους πορεία . Η ανταλλαγή των πληροφοριών και των καλών πρακτικών θα εμπνεύσει όλους τους
συμμετέχοντες
να αποκτήσουν
γνώση των ποικίλων προσεγγίσεων επαγγελμα-
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