
 

 
 
 

8.  Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

Πολυάριθµες είναι οι περιοχές όπου ένα ταλέντο ή µία χαρακτηριστική κλίση µπορεί να 
εκδηλωθεί. Το ταλέντο στα µαθηµατικά έχει ιδιαίτερα απασχολήσει την επιστηµονική κοινό-
τητα και γοητεύσει το ευρύ κοινό. Αυτός είναι ο λόγος που το αναπτύσσουµε ως χαρακτηρι-
στικό παράδειγµα. 

Οι παράµετροι της µαθηµατικής ευφυΐας απασχολούν τους ειδικούς εδώ και περισσότερο 
από πενήντα χρόνια. ∆ύο βασικά ερωτήµατα προκύπτουν συνεχώς: 

• Είναι, όντως, η χαρισµατικότητα στα µαθηµατικά η έκφραση κάποιων συγκεκριµένων 
γνωστικών χαρακτηριστικών ή απλά το αποτέλεσµα (ως ένα τουλάχιστον κατανοητό 
βαθµό) της γενικής και υψηλότερης νοητικής ικανότητας; 

• Είναι η χαρισµατικότητα στα µαθηµατικά (ή η µαθηµατική ευφυΐα) µια έκφραση µε 
οµοιόµορφη δοµή, ή µήπως υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι αντίληψης και έκφρασης 
της µαθηµατικής ευφυΐας; 

Οι δυνατότητες επιτάχυνσης και εµπλουτισµού εντός και εκτός σχολείου περιγράφονται 
στο σχήµα 9. Μέσα στο πλαίσιο του σχολείου και της κοινής τάξης µπορεί να πραγµατοποιη-
θεί η διαφοροποίηση και η προσαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος. Οι ίδιες διαδικασίες 
µπορούν να γίνουν και εκτός τάξης για λίγες ώρες την εβδοµάδα, οι οποίες είτε καλύπτουν 
όλες τις διδακτικές ώρες των µαθηµατικών, είτε µέρος αυτών. Στο πλαίσιο του σχολείου µπο-
ρούν να λειτουργήσουν θερινά τµήµατα, µετά το πέρας του διδακτικού έτους, κατά τη διάρ-
κεια των διακοπών. 

Σε πλαίσιο εκτός σχολείου µπορούν να λειτουργήσουν θερινές κατασκηνώσεις θεµατολο-
γικά προσανατολισµένες, ανεξάρτητα µαθήµατα, µέντορες, µελέτη µε πηγές µέσα από το δι-
αδίκτυο.  

 

8.1.  Αναγνωρίζοντας τους χαρισµατικούς στα µαθηµατικά  
 

Oι µαθητές που είναι προικισµένοι στα µαθηµατικά παρουσιάζουν ορισµένα χαρακτηρι-
στικά γνωρίσµατα. Συγκεκριµένες δραστηριότητες στην τάξη µπορούν συχνά να αποκαλύ-
ψουν αυτά τα γνωρίσµατα. Χρησιµοποιήστε την παρακάτω κλίµακα που θα σας βοηθήσει να 
αποφασίσετε εάν ένα παιδί είναι χαρισµατικό στα µαθηµατικά. Εάν επιτυγχάνει σε περισσότε-
ρα από τα µισά χαρακτηριστικά τότε απαιτείται µια βαθύτερη αξιολόγηση του µαθητή στα 
µαθηµατικά. Ο µαθητής:  

• Μαθαίνει και καταλαβαίνει µαθηµατικές ιδέες πολύ γρήγορα. 
• Επιδεικνύει πολλαπλές στρατηγικές στην επίλυση προβληµάτων. 
• Βοηθά τους άλλους µαθητές στην επίλυση προβληµάτων. 
• Παραµένει συγκεντρωµένος και δείχνει µεγάλη εµµονή στην επίλυση προβληµάτων. 
• Αλλάζει εύκολα προσεγγίσεις επίλυσης προβληµάτων και αποφεύγει όσες δεν είναι α-
ποτελεσµατικές. 

• Ενεργεί εύκολα µε σύµβολα και έχει καλή αντίληψη του χώρου. 
• Αναγνωρίζει εύκολα οµοιότητες, διαφορές και πρότυπα. 
• Κοιτά τα προβλήµατα περισσότερο αναλυτικά παρά συνολικά.  
• ∆ουλεύει συστηµατικά και µε ακρίβεια. 
• Επιδεικνύει µαθηµατικές ικανότητες σε άλλους τοµείς. 
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• Προτιµά να παρουσιάζει στοιχεία µέσω διαγραµµάτων, πινάκων, και γραφηµάτων. 
 

8.2.  Οι διαφορετικές επιδόσεις των δύο φύλων στα µαθηµατικά  
  
Παρόλο που µέσα στο πλαίσιο των ανθρωπίνων ικανοτήτων δεν υπάρχουν ξεκάθαρα α-

ποδεικτικά στοιχεία για τις διαφορετικές επιδόσεις των δύο φύλων στα µαθηµατικά, έχουν 
επανειληµµένα αναφερθεί περιστατικά που παρουσιάζουν διαφορές τέτοιας φύσης. Ανάµεσα 
σε ένα ευρύτερο σύνολο χαρισµατικών παιδιών, συχνά παρατηρείται ότι τα αγόρια σηµειώ-
νουν καλύτερες επιδόσεις στα µαθηµατικά, και γενικότερα δείχνουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον 
για την πειθαρχία που αυτά εκφράζουν. Οι διαφορές αυτές δεν παρατηρούνται µόνο στο γε-
γονός ότι τα αγόρια επιλέγουν τα µαθηµατικά ως το αγαπηµένο τους µάθηµα ή παίρνουν σε 
αυτό µεγαλύτερους βαθµούς, αλλά επίσης και σε εξωσχολικές δραστηριότητες ενισχυτικού 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα, όπως η συµµετοχή σε κύκλους θερινών ή άλλου τύπου εντατικών 
µαθηµάτων πάνω στα µαθηµατικά, ή ακόµη και η συµµετοχή σε διαγωνισµούς µαθηµατικών. 

 
Έχουν κατ’ αυτόν τον τρόπο υπάρξει χαρακτηριστικές ερµηνείες για τις διάφορες αιτίες 

που ωθούν τα δύο φύλα να σηµειώνουν διαφορετικές επιδόσεις στο συγκεκριµένο αντικείµε-
νο, τονίζοντας περισσότερο τη σηµασία των εκάστοτε γνωστικών ικανοτήτων. Μπορούµε 
λοιπόν να µιλάµε για διαφορές όπως για υψηλότερες επιδόσεις του δεξιού ηµισφαιρίου του 
εγκεφάλου ή ακόµη και για πιο συγκεκριµένες περιπτώσεις όπως το γεγονός ότι κάποια αγό-
ρια συνειδητοποιούν ευκολότερα τις σχέσεις που διέπουν τον χώρο, ή µπορούν να τυποποιή-
σουν µια αφηρηµένη µαθηµατική σχέση. Κάποιοι άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν µε έµφαση 
ότι οι εν λόγω µαθησιακές διαφορές ανάµεσα σε αγόρια και κορίτσια προκύπτουν από τις ε-
κάστοτε κοινωνικο-πολιτισµικές διαφορές που βιώνουν άντρες και γυναίκες στις διαφορετικές 
συνθήκες που ζουν και σχετίζονται µε ήθη κι έθιµα, συνήθειες και πεποιθήσεις. Η άποψη που 
γίνεται αποδεκτή και αναπτύσσεται εδώ, είναι ότι το νοητικό ταλέντο είναι ένα δυναµικό φαι-
νόµενο, το οποίο αναπτύσσεται ως το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης ανάµεσα στις έµφυ-
τες ικανότητες κάποιου και στο εκάστοτε περιβάλλον που του επιτρέπει να τις καλλιεργήσει, 
υποστηρίζει δηλαδή ότι οι κοινωνικο-πολιτισµικοί παράγοντες διαµορφώνουν κάποιες συγκε-
κριµένες µαθησιακές επιδόσεις. 

 
Σύµφωνα µε αναλύσεις πολλών επιστηµόνων, ο πολιτισµός γεννά κάποιες τυπικές και 

στερεότυπες αντιλήψεις σχετικά µε το τι είναι ‘θηλυκό’ και τι ‘αρσενικό’. Οι στερεότυπες αυ-
τές αντιλήψεις διαχέονται µέσα σε κάθε τυπική οικογένεια, η οποία µε τη σειρά της τις επι-
βάλλει στο αγόρι ή στο κορίτσι υπό τη µορφή στόχων, συµπεριφοράς ή και ολόκληρης στά-
σης ζωής. Το παιδί έτσι αναπτύσσει την προσωπικότητα και τους στόχους του σε συνάρτηση 
µε συγκεκριµένους χώρους ενασχόλησης, όπως τα µαθηµατικά, οι οποίοι αποκτούν και µια 
υποκειµενική αξία για το παιδί. Τέλος, το παιδί αναπτύσσει και ανάλογες προοπτικές για επι-
τυχία, ή αντίθετα, πιθανότητες για αποτυχία.  

 
Σύµφωνα µε αναλύσεις του ίδιου είδους, τα προβλήµατα που τα κορίτσια συνήθως 

συναντούν στα µαθηµατικά είναι: 
• Τα µαθηµατικά για τα κορίτσια αντιπροσωπεύουν µια πιο άκαµπτη και αυστηρότερη 

µορφή γνώσεων, από ό,τι για τα αγόρια. 
• Νιώθουν µεγαλύτερο το φόβο για πιθανότητα απόρριψης σε ένα ‘άγνωστο’ πεδίο γνώ-
σεων. 

• Η ενασχόληση µε τα µαθηµατικά δεν τις βοηθά να διαµορφώσουν ιδανική εικόνα για 
τον εαυτό τους. 

• Έχουν σχετικά πιο περιορισµένη ικανότητα να αναγνωρίζουν τα αποθέµατα δύναµης 
που διαθέτουν. 
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• ∆εν είναι πεπεισµένες για την πραγµατική χρησιµότητα της µελέτης των µαθηµατικών. 
 Αυτό σηµαίνει ότι οι απόπειρες καλλιέργειας του µαθηµατικού ταλέντου στα κορίτσια, 

θα πρέπει να είναι πολύ πιο εντατικές από εκείνες των αγοριών. Απαιτείται ο εκπαιδευτικός να 
φτάσει µέχρι το σηµείο εµφύσησης θάρρους και αυτοπεποίθησης στα κορίτσια, προκειµένου 
να αποφύγουν την ανασφάλεια που τα ωθεί να µη λαµβάνουν εύκολα αποφάσεις για να επι-
λύσουν ένα πρόβληµα, επειδή φοβούνται το λάθος αποτέλεσµα.  

 

8.3.  Τρόποι βοήθειας χαρισµατικών κοριτσιών για τα Μαθηµατικά και 
όχι µόνον 
 

• Αναγνωρίστε τα νωρίς.  
• Να παρέχετε ειδικά προγράµµατα που τις αφυπνίζουν και τις προκαλούν. 
• Ενθαρρύνετε τα κορίτσια να πάρουν µαθήµατα µαθηµατικών και φυσικής υψηλότερου 
επιπέδου. 

• Χρησιµοποιήστε πολλαπλές µεθόδους µέτρησης των ικανοτήτων και των επιτευγµά-
των. Ενθαρρύνετέ τες να πάρουν τα εύσηµα για τις επιτυχίες τους και να αναγνωρί-
σουν τα ταλέντα τους. 

• Παρέχετε υλικό για να αντισταθµίσετε την έλλειψη συνυπολογισµού των κατορθωµά-
των των γυναικών στη λογοτεχνία και στα σχολικά βιβλία. 

• Ενισχύστε τις φιλίες µε χαρισµατικούς συνοµηλίκους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα. 
• Παρέχετέ τους πρότυπα γυναικών σε παραδοσιακές και µη καριέρες που έχουν εναρ-

µονίσει µε επιτυχία ποικίλους ρόλους στη ζωή τους. 
• Αποφύγετε τα στερεότυπα ρόλων. Ενθαρρύνετε τη συναίσθηση ότι οι γυναίκες και τα 
κορίτσια αναπαριστώνται προκατειληµµένα στα ΜΜΕ. 

• Ενθαρρύνετε την ανεξαρτησία και την ανάληψη ρίσκων. 
• Να µην έχετε διαφορετικές προσδοκίες για τα κορίτσια και τα αγόρια. 
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Σχ. 9 Πλαίσιο εφαρµογής προγραµµάτων επιτάχυνσης και εµπλουτισµού στα µαθηµατικά.



 

8.4.  Τεχνικές για εργασία µε µαθητές µε οπτικοχωρικό ταλέντο 
 
• Οι µαθητές µε οπτικοχωρικό ταλέντο λειτουργούν καλύτερα µε την ολιστική προσέγγι-
ση στη µάθηση. Προτιµούν περίπλοκα συστήµατα, αφηρηµένα σχέδια, επαγωγικούς 
συλλογισµούς και επίλυση προβληµάτων. Η αναγνώριση των ικανοτήτων και των αδυ-
ναµιών αυτών των µαθητών, συνοδευόµενη από απλές τροποποιήσεις στη σχολική 
πρακτική, µπορούν να τους βοηθήσουν να γίνουν επιτυχηµένοι. Εδώ παρουσιάζονται 
µερικές στρατηγικές που έχουν φανεί αποτελεσµατικές µε τους µαθητές αυτούς. 

• Χρησιµοποιήστε οπτικά µέσα, όπως προβολείς διαφανειών, υπολογιστές, διαγράµµατα, 
γραφήµατα και άλλα οπτικά σχήµατα. 

• ∆ώστε τους στην αρχή κάθε ενότητας στοιχεία για ολόκληρη την ενότητα και εξηγή-
στε τους κύριους σκοπούς έτσι ώστε οι µαθητές να καταλάβουν τους εκπαιδευτικούς 
στόχους. 

• Στο συλλαβισµό, χρησιµοποιήστε µια οπτική προσέγγιση: ∆είξτε τη λέξη, βάλτε τους 
µαθητές να κλείσουν τα µάτια τους και να τη φανταστούν, µετά βάλτε τους να τη 
συλλαβίσουν ανάποδα, µετά να τη συλλαβίσουν κανονικά και µετά να τη γράψουν µια 
φορά. 

• Ανακαλύψτε τι ήδη γνωρίζουν σχετικά µε τα κύρια θέµατα του κεφαλαίου που µόλις 
διδάξατε. 

• Χρησιµοποιήστε υλικό που µπορούν να το χρησιµοποιήσουν πρακτικά (τρισδιάστατο). 
• Αποφύγετε την αποστήθιση. Χρησιµοποιήστε περισσότερο προσεγγίσεις που απαιτούν 
σκέψη και επαγωγή. 

• Βοηθήστε τους µαθητές να ανακαλύψουν τις δικές τους µεθόδους επίλυσης προβλη-
µάτων. Όταν το πετύχουν δώστε τους ένα δυσκολότερο πρόβληµα για να δείτε εάν 
λειτούργησε το σύστηµά τους. 

• ∆ώστε έµφαση στη γενική ιδέα παρά στις λεπτοµέρειες. Ενθαρρύνετε νέες σκέψεις, τη 
δηµιουργικότητα και τη φαντασία. 

• Αποφύγετε το χάσιµο χρόνου και την επανάληψη. Αντίθετα, βάλτε τους να λύσουν το 
δυσκολότερο µέρος του µαθήµατος µε τουλάχιστον 80% ακρίβεια. Εάν το πετύχουν 
αυτό, τότε οι µαθητές δε θα χρειαστεί να ολοκληρώσουν το υπόλοιπο της εργασίας. 

• ∆ώστε τους φυλλάδια, εάν έχουν πρόβληµα στην υπαγόρευση. 
• ∆ώστε τους αφηρηµένο, σύνθετο υλικό µε γρηγορότερο ρυθµό.  
• Χρησιµοποιήστε σενάρια πραγµατικής ζωής και θέµατα προερχόµενα από τον επαγ-
γελµατικό χώρο. 

• Επιτρέψτε στους µαθητές να κατασκευάσουν, ζωγραφίσουν ή να δηµιουργήσουν άλ-
λες οπτικές αναπαραστάσεις της γενικής ιδέας. 

• Βάλτε τους µαθητές να συζητήσουν την ηθική, κοινωνική και παγκόσµια σηµασία της 
µάθησής τους. 

• Όταν τα χαρισµατικά παιδιά µαθαίνουν µία ξένη γλώσσα, η συνεχής και βιωµατική ε-
ξάσκηση είναι πολύ πιο αποτελεσµατική από το τυπικό σχολικό περιβάλλον. 

• Στο τέλος της κάθε σχολικής ηµέρας ζητήστε από τους µαθητές να πάρουν µια βαθιά 
ανάσα, να κλείσουν τα µάτια τους και να θυµηθούν τι συνέβη κατά τη διάρκεια του 
µαθήµατος (ή της ηµέρας) καθώς και να σκεφτούν τι θα πρέπει να κάνουν για εργασία 
στο σπίτι. 
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Αντί για επίλογο… 
 
 
«Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να αλλάξουν τις ζωές πολλών ανθρώπων, απλά και µόνον α

ναµειγνύοντας σε σωστές αναλογίες κιµωλία και προκλήσεις.» 
      -

     
 
                         J.Myers   
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