
 

 
 
 

5.  ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ 
 

Κατά κοινή οµολογία, η περίπτωση που απαιτεί περισσότερη δουλειά από την πλευρά των 
εκπαιδευτικών, είναι αυτή των χαρισµατικών και ταλαντούχων  παιδιών που στην πράξη, δη-
λαδή στο σχολείο, παρουσιάζουν χαµηλές επιδόσεις. Αρχικά, το συγκεκριµένο φαινόµενο δεί-
χνει αντιφατικό, κυρίως επειδή οι έννοιες της χαρισµατικότητας και των χαµηλών επιδόσεων 
θεωρούνται ως εξ ολοκλήρου αντίθετες. Και αυτό µπορεί να αποδειχθεί στην περίπτωση που 
κάποιος µαθητής διαθέτει υψηλό δείκτη νοηµοσύνης, αλλά δεν καταφέρνει να τα πηγαίνει 
καλά στο σχολείο (π.χ. στα διαγωνίσµατα ή στις γραπτές εργασίες). 

Συνηθίζεται να γίνεται ένας διαχωρισµός ανάµεσα στις περιπτώσεις των  ‘χρόνια’ και ‘πε-
ριστασιακά’ αδύνατων µαθητών. Η προσωρινή ή περιστασιακή αδυναµία στα µαθήµατα, είναι 
µερικές φορές δυνατόν να προκύψει και ως ένας αυθόρµητος τρόπος αντίδρασης απέναντι 
στον εκπαιδευτικό, ή στο οικογενειακό και το ευρύτερο περιβάλλον. Αντίθετα, ένας ‘χρόνια’ 
αδύνατος µαθητής, ο οποίος παρουσιάζει συνεχώς χαµηλό ιστορικό επιδόσεων σε ένα µάθη-
µα (ή σε περισσότερα), πιθανόν να έχει υποστεί µια µόνιµη τραυµατική εµπειρία, η οποία τον 
ωθεί να κρατά µονίµως µια ‘αµυντική στάση’. Αναφέρονται τρεις χαρακτηριστικοί τύποι µα-
θητών µε χαµηλές επιδόσεις: ο επιθετικός, ο παραιτηµένος και ο µικτός τύπος. Οι επιθετικοί 
µαθητές επιδεικνύουν µια µονίµως ενοχληµένη, εριστική και επαναστατική συµπεριφορά, ενώ 
οι παραιτηµένοι δεν µπαίνουν καν στον κόπο να ασχοληθούν µε τα µαθήµατα, κυρίως λόγω 
πλήξης. Τέλος, η µικτή κατηγορία περιλαµβάνει περιπτώσεις µαθητών που αµφιταλαντεύο-
νται µεταξύ επιθετικότητας και παραίτησης. 

Γενικότερα, όσον αφορά στο φαινόµενο της χαρισµατικότητας και του ταλέντου συνο-
δευόµενων από χαµηλές επιδόσεις στο σχολείο, µπορούµε να αναφέρουµε τα εξής: 

• Το φαινόµενο των χαµηλών επιδόσεων κάνει πρώτη φορά την εµφάνισή του σε µικρή 
ηλικία και, συγκεκριµένα, στην ηλικία του δηµοτικού σχολείου.  

• Φαίνεται να υπάρχει µια έντονη σχέση ανάµεσα στις χαµηλές επιδόσεις και  τη διδα-
σκαλία υπερβολικά δύσκολης ή εύκολης ύλης ( ύλης που δε συµβαδίζει δηλαδή µε το 
φυσιολογικό επίπεδο των µαθητών και την οµαλή διαδοχή των τάξεων, όσον αφορά 
τη δυνατότητα αφοµοίωσής της ). 

• Οι έφηβοι που είναι περισσότερο πολυάσχολοι από τους συνοµηλίκους τους (ανήκο-
ντας σε οµάδες ή συλλόγους, ασχολούµενοι µε σπορ), εµφανίζουν δυσκολότερα χαµη-
λές επιδόσεις. 

• Υπάρχει και η περίπτωση των άριστων µαθητών που δεν ανήκουν σε κάποια ξεχωρι-
στή κατηγορία (ούτε σε αυτή που εξετάζουµε εδώ), και όµως, ενώ στην πλειοψηφία 
των µαθηµάτων διαπρέπουν, ενδέχεται σε κάποιο συγκεκριµένο  να σηµειώνουν χαµη-
λές επιδόσεις.  

• Υπάρχει η περίπτωση κάποιοι µαθητές να παρουσιάσουν αδυναµία στα µαθήµατα, ο-
φειλόµενη στο γεγονός ότι στο παρελθόν δεν υποστηρίχθηκαν κατάλληλα όταν έπρε-
πε, δεν τους δόθηκε η κατάλληλη κατεύθυνση και δε διαµορφώθηκε ένα επαρκώς εξα-
τοµικευµένο πρόγραµµα για αυτούς.  

 

5.1.  ∆ιπλή ιδιαιτερότητα 
 
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να γίνει σαφές ότι οι χαµηλές επιδόσεις δεν οφείλονται πάντα 

σε ψυχολογικούς λόγους. Γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1980, και καθ’ όλη τη διάρκεια 
της δεκαετίας του ’90, άρχισε να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ξεχωριστή περίπτωση των 
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µαθητών που παρόλο που είναι χαρισµατικοί, ανήκουν στην κατηγορία του αυτιστικού φά-
σµατος, και µπορεί να παρουσιάζουν προβλήµατα πρόσληψης και εκφοράς λόγου, δυσκολία 
συγχρονισµού κινήσεων, ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, καθώς και έλλειψη 
συγκέντρωσης προσοχής ή υπερκινητικό σύνδροµο (AD/HD), η οποία είναι και η πιο γνωστή 
διαταραχή που παρατηρείται σε χαρισµατικά και ταλαντούχα παιδιά. 

Συχνά είναι δύσκολο να αναγνωρίσεις τα σηµάδια ενός µαθησιακού προβλήµατος, όταν 
έχεις να κάνεις µε ένα χαρισµατικό και ταλαντούχο παιδί. Πολλά παιδιά που ανήκουν σε αυ-
τήν την κατηγορία προσπαθούν να επιβιώσουν χωρίς κανείς να τα στηρίζει. Μερικά έχουν 
ήδη αναγνωρισθεί ως χαρισµατικά, αλλά θεωρούνται τεµπέλικα, χωρίς κίνητρα. Άλλα µπορεί 
να µην έχουν θεωρηθεί χαρισµατικά και πιθανόν να δέχονται υποστήριξη ως έχοντα ειδικές 
µαθησιακές δυσκολίες. Στην πλειονότητά τους, δυστυχώς, δε θεωρούνται ούτε µε εξαιρετικές 
δυνατότητες, ούτε µε µαθησιακές δυσκολίες. Η χαρισµατικότητά τους καλύπτει τη µαθησιακή 
δυσκολία τους και η µαθησιακή δυσκολία τους κρύβει τη χαρισµατικότητά τους. Ποτέ δεν 
αποτυγχάνουν τόσο, ώστε να θεωρηθούν ότι έχουν ένα πρόβληµα. Γενικά, αν δέχονται υπο-
στήριξη, τη δέχονται συνήθως για τη µαθησιακή τους δυσκολία. 

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην αναγνώριση αυτής της διπλής ιδιαιτερότητας, προσε-
κτική επιλογή των διαγνωστικών εργαλείων για µια ολοκληρωµένη αξιολόγηση, συνεχής επι-
λογή του υποστηρικτικού προγράµµατος που θα ακολουθηθεί. Η γονεϊκή παρέµβαση, µαζί µε 
τη συµβουλευτική γονέων είναι ένα σηµαντικό µέρος της εκπαίδευσης των χαρισµατικών και 
ταλαντούχων µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Σε δυσχερή θέση επίσης είναι τα παιδιά που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισµικά 
περιβάλλοντα ή από χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα. Πιθανότατα έχουν εκτεθεί σε 
ακατάλληλες πρώιµες εµπειρίες σχετικά µε το αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου, δεν είχαν 
την ευκαιρία να αναπτύξουν τις κατάλληλες συνήθειες ως προς τη σχολική εργασία, έχουν 
δηλαδή ήδη εγκατασταθεί αρνητικές σχέσεις µεταξύ αυτών και του σχολικού πλαισίου. Τα 
παραπάνω, σε συνδυασµό µε ασταθή µοντέλα και συστήµατα αξιών στην οικογένεια, καθώς 
και ελάχιστη ή µηδενική γονεϊκή καθοδήγηση και προσδοκία για ακαδηµαϊκή επιτυχία, δηµι-
ουργούν αναποτελεσµατικές συµπεριφορές και στρατηγικές, καθώς και συγκεχυµένες ή µη 
ρεαλιστικές προσδοκίες. Η µεγάλη απόσταση στην κουλτούρα της γλώσσας, των συµπεριφο-
ρών, των αξιών, καθιστά δυσχερή την επισήµανση των χαρισµατικών και ταλαντούχων ανά-
µεσα σε αυτούς τους υποπληθυσµούς και ακόµα πιο σύνθετη και υπεύθυνη τη διαδικασία του 
εντοπισµού, προκειµένου να ενταχθούν σε προγράµµατα υποστήριξης, όταν αυτά υπάρχουν.  

 

5.1.1.  Τρόποι στήριξης χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών που ανή-
κουν σε µειονότητες 

• Μεταδώστε τους υψηλούς στόχους. 
• Να είστε ευαίσθητοι µε τις εµπειρίες και τις αντιλήψεις ανθρώπων από διαφορετικές 
πολιτιστικές οµάδες. Γνωρίστε όλους τους µαθητές και την κουλτούρα τους. Να σκέ-
φτεστε τις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιµετωπίζουν τα παιδιά αυτά στο σχολείο. 

• Συνεχώς και µε επιµονή ενθαρρύνετε τους µαθητές να πάνε στο Πανεπιστήµιο. Συζη-
τήστε µε τους µαθητές και τους γονείς τους για την απαραίτητη προετοιµασία, τα τεστ 
και τις άλλες εξετάσεις που απαιτούνται. 

• ∆ηµιουργήστε ένα πολυπολιτισµικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και εξασφαλίστε ότι το 
σχολικό πρόγραµµα αντανακλά ποικίλες κουλτούρες.  

• Βοηθήστε τους µαθητές να συνδεθούν µε τα πρότυπα και τους µέντορες. Οργανώστε 
οµάδες υποστήριξης συνοµηλίκων για µαθητές µε κοινά ενδιαφέροντα και ικανότητες. 

• Προσεγγίστε τους γονείς και τα µέλη της οικογένειας. Εξασφαλίστε την υποστήριξή 
τους στην παροχή ώθησης και κοινών στόχων. 

• Εξασφαλίστε στους µαθητές µία ποικιλία από εκπαιδευτικές προοπτικές. ∆ηµιουργήστε 
ή επιλέξτε δραστηριότητες που είναι ευχάριστες, ζωντανές και προσανατολισµένες 
στην πραγµατικότητα. 
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• ∆ώστε προσοχή στις ανησυχίες, τους φόβους και τις απόψεις των µαθητών για τις ε-
µπειρίες και την εκπαίδευσή τους. 

 

5.1.2.  Πρόγραµµα συµµετοχικής εκπαίδευσης για τους χαρισµατικούς και 
ταλαντούχους µαθητές µε ιδιαιτερότητες και αναπηρίες  

Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι παρόλο που τις δυο τελευταίες δεκαετίες έχει αρχίσει να 
σηµειώνεται η εκδήλωση ενός µεγαλύτερου ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη όλων των πα-
ραµέτρων της εκπαίδευσης –και φυσικά και αυτής των χαρισµατικών παιδιών µε ιδιαιτερότη-
τες και αναπηρίες– η ξεχωριστή αυτή κατηγορία µαθητών γίνεται ευρύτερα αποδεκτή µε αρ-
γούς ρυθµούς. 

Υπάρχουν όµως και οι περιπτώσεις που ένα χάρισµα ή ένα ταλέντο µπορεί να αναµιχθεί 
µε κάποιες αρνητικές πτυχές του χαρακτήρα τους, δηµιουργώντας έτσι νέους -ανεπιθύµητους 
µάλλον– συνδυασµούς. Συγκεκριµένα, µπορεί να παρουσιάζουν: 

• Αγωνιώδεις προσπάθειες να αποδεχθούν τον εαυτό τους. 
• Εύθραυστη αυτοπεποίθηση - εικόνα για τον εαυτό τους.  
• Έντονα αισθήµατα αµηχανίας, δυσαρέσκειας και ντροπής κατά τη συναναστροφή τους 

µε άλλους ανθρώπους.  
• Έντονα αισθήµατα σύγχυσης, απογοήτευσης και θυµού. 
• Έντονη επιθυµία να απελευθερώσουν τη µέχρι τώρα καταπιεσµένη ενέργειά τους.  
• Προβλήµατα προσαρµογής και επικοινωνίας µε τους συνοµηλίκους, τους εκπαιδευτι-
κούς και τις οικογένειές τους. 

• ∆υσκολία στην επιλογή µελλοντικής κατεύθυνσης. 
 

Γενικότερα, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα: 
• Η εξοικείωση µε την ιδιαιτερότητα και τον προσωπικό τρόπο έκφρασης του κάθε παι-
διού είναι απαραίτητη. Απαραίτητη είναι επίσης και η κατάλληλη διαµόρφωση των 
συνθηκών, προκειµένου αυτά τα παιδιά να µπορέσουν να εκδηλώσουν µε άνεση τις 
δηµιουργικές τους τάσεις. 

• Θα πρέπει να επιδιώκεται η επαφή εκπαιδευτικών-συµβούλων που παρουσιάζουν και 
αυτοί τις ίδιες ιδιαιτερότητες µε τα παιδιά (εξασφάλιση µεγαλύτερης κατανόησης).  

• Θα πρέπει να λαµβάνονται οι απαιτούµενες πρωτοβουλίες προκειµένου να υποστηρίζο-
νται οι εξαιρετικές περιπτώσεις χαρισµατικών παιδιών που είναι τυφλά, κωφά ή εµφα-
νίζουν κάποια άλλη σωµατική αναπηρία.  

• Τέλος, είναι απαραίτητη η υγιής συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων (γονέων 
/ εκπαιδευτικών/ σχολικών συµβούλων/ ειδικών υπηρεσιών κ.ά.). 

 
Μερικές βασικές αρχές ως προς την αναγνώριση των µαθητών αυτών είναι: 
• Συµπεριλάβετε τους µαθητές µε αναπηρίες στον αρχικό σχεδιασµό ενός προγράµµα-
τος. 

• Να είστε πρόθυµοι να δεχτείτε αντισυµβατικές τάσεις, όπου τις εκφράζουν . 
• Κοιτάξτε πέρα από τα αποτελέσµατα των τεστ. 
• Όταν πρόκειται να απορρίψετε κάποιους µαθητές, έχετε στο νου σας ότι τα αποτελέ-
σµατα των εξετάσεων µπορεί να είναι χαµηλότερα εξαιτίας της αναπηρίας τους. 

• Να µην αθροίζετε τα αποτελέσµατα των επιµέρους τεστ σε ένα ενιαίο αποτέλεσµα. 
• ∆ώστε µεγαλύτερη βαρύτητα στα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στο παιδί να αντι-
σταθµίσει την αναπηρία του.  

• ∆ώστε µεγαλύτερη βαρύτητα στις ικανότητες που δεν επηρεάζονται από την αναπηρί-
α.  
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• Επιτρέψτε δοκιµαστικά στο παιδί να συµµετάσχει σε προγράµµατα για χαρισµατικά 
παιδιά. 
 

Μερικές βασικές αρχές ως προς τη διδασκαλία των µαθητών αυτών είναι: 
• Προσέξτε τον καθοριστικό παράγοντα της γλώσσας. Μειώστε τους περιορισµούς της 
επικοινωνίας και αναπτύξτε εναλλακτικούς τρόπους σκέψης και συνδιαλλαγής. 

• ∆ώστε έµφαση στην προσέγγιση της θεωρητικής, υψηλού επιπέδου σκέψης, της δηµι-
ουργικότητας και της επίλυσης προβληµάτων.  

• Να έχετε υψηλές προσδοκίες. Αυτά τα παιδιά συχνά γίνονται επιτυχηµένοι ενήλικοι σε 
τοµείς που απαιτούν ανώτερες σπουδές. 

• Εξασφαλίστε ότι τα παιδιά θα δουλεύουν µε τους δικούς τους ρυθµούς στους τοµείς 
της χαρισµατικότητας και της αναπηρίας τους. 

• ∆ώστε τους απαιτητικές ασκήσεις σε προχωρηµένο επίπεδο. 
• Προωθήστε την έρευνα, τον πειραµατισµό και τη συζήτηση. 
• Βοηθήστε το παιδί να ανακαλύψει τις προσωπικές του ικανότητες. 
• Να παρέχετε προοπτικές που επιτρέπουν στους µαθητές να κάνουν χρήση των πλεο-
νεκτηµάτων τους και των αγαπηµένων τους τρόπων µάθησης. 

• Χρησιµοποιήστε τις πνευµατικές δυνατότητες για να αναπτύξετε στρατηγικές για να τα 
βγάζουν πέρα.  

• Βοηθήστε στην ενδυνάµωση της αυτογνωσίας των µαθητών. 
 
Η δυναµική της τάξης απαιτεί να:  
• Συζητήσετε τις αδυναµίες - τα προτερήµατα και τη σηµασία τους µε την τάξη. 
• Ενισχύσετε τη συµµετοχή τους σε όλες τις δραστηριότητες. Ωθήστε τους να κάνουν 
παρέα µε παιδιά χωρίς αναπηρία. 

• ∆ιευκολύνετε την αποδοχή: Προωθήστε και απαιτήστε το σεβασµό για όλους. 
• Απαντήσετε µε ειλικρίνεια στις ερωτήσεις των υπολοίπων µαθητών. 
• Σεβαστείτε τις ατοµικές διαφορές. 
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