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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η Ειδική Αγωγή παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Το
νομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όπως διαμορφώθηκε με τον νόμο 2817/2000 έχει εκσυγχρονιστεί
και εναρμονισθεί με την Ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσα στα κοινά σχολεία. Έχουν,
επίσης, δημιουργηθεί αρκετές και διαφορετικές σχολικές δομές, όπως για παράδειγμα τα
Τμήματα Ένταξης μέσα στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης, τα Ειδικά Σχολεία για διάφορες
κατηγορίες μαθητών με ειδικές ανάγκες, τα Προγράμματα Συνεκπαίδευσης, τα Εργαστήρια
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα TEE Ειδικής Αγωγής, τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης των Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες, κλπ. Ακόμα έχουν
υλοποιηθεί πολλά προγράμματα ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία μαθητών με διαφορετικές ειδικές ανάγκες.
Παρόλα αυτά όμως πολλά προβλήματα παραμένουν άλυτα, ενώ ανακύπτουν συνεχώς καινούρια με τη λειτουργία των νέων δομών ειδικής αγωγής και την αύξηση του πληθυσμού των
μαθητών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Η έλλειψη συγκεντρωτικών στοιχείων για το χώρο της Ειδικής Αγωγής είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα.
Για παράδειγμα, σήμερα λειτουργούν στη χώρα πάνω από 300 σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, για τις οποίες υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία. Ιδιαίτερα περιορισμένα είναι τα στοιχεία που
αφορούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με ειδικές ανάγκες, τα ιδιαίτερα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν αλλά και τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων που παρακολουθούν. Η τελευταία έκθεση σχετικά με τη δομή και τον πληθυσμό της Ειδικής Αγωγής δημοσιεύτηκε το
1994 με βάση στοιχεία του 1989 (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, 1994). Από τότε δεν έγινε καμιά συστηματική προσπάθεια χαρτογράφησης του χώρου της Ειδικής Αγωγής.
Η παραπάνω κατάσταση σε συνδυασμό με την ενεργητική και σημαντική προσπάθεια της
Πολιτείας τα τελευταία χρόνια για αναδιοργάνωση και βελτίωση της Ειδικής Αγωγής, αναδεικνύει την αναγκαιότητα και τη σημασία της χαρτογράφησης. Η εκπόνηση και η υλοποίηση
ενός σοβαρού προγραμματισμού ανάπτυξης του χώρου, προφανώς, απαιτεί γνώση σχετικά
με τον πληθυσμό που εξυπηρετείται, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του. Η κατανομή των πόρων συνολικά και ειδικότερα, η ίδρυση νέων μονάδων Ειδικής Αγωγής, η επιλογή τύπων σχολικών μονάδων, η εξειδίκευση και η προετοιμασία κατάλληλων στελεχών
προϋποθέτει τη χαρτογράφηση του χώρου της Ειδικής Αγωγής. Η χαρτογράφηση της Ειδικής
Αγωγής είναι αναγκαία, επίσης, για οποιαδήποτε επιστημονική μελέτη που θα επιτρέψει έναν
εθνικό σχεδιασμό για την Ειδική Αγωγή μακριά από μιμητισμούς, στηριγμένο στις πραγματικές ανάγκες, χαρακτηριστικά και δυνατότητες της ελληνικής πραγματικότητας.
Τα τελευταία χρόνια παγκόσμια αλλά και στη χώρα μας, έχει εδραιωθεί η άποψη πως όλοι
οι μαθητές, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιαίτερη ανάγκη ή χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την εθνική, πολιτισμική ή κοινωνική τους ταυτότητα, πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης με τους υπόλοιπους μαθητές μέσα σε ένα σχολείο για όλους. Η παροχή ίσων ευκαιριών
υπερβαίνει την ισότητα στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, περιλαμβάνοντας και τη διαφοροποίηση-προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά. Η διασφάλιση, δηλαδή, της
ύπαρξης ίσων ευκαιριών προϋποθέτει από τη μια την ενσωμάτωση των αρχών της Ειδικής
Αγωγής σε αυτές του γενικού αναλυτικού προγράμματος, και από την άλλη, τη λήψη μέτρων
ώστε να διασφαλίζονται οι ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών καθώς και οι συνθήκες για την
επιτυχή εφαρμογή της ένταξης / συνεκπαίδευσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα Αναλυτικά
Προγράμματα Σπουδών της Γενικής Εκπαίδευσης είναι ευέλικτα, ενώ παρέχονται παράλληλα
και διαφοροποιημένα ή ειδικά ΑΠΣ για κάθε κατηγορία μαθητών με ειδικές ανάγκες, όπως
συμβαίνει στις χώρες της Ευρώπης.
i

Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η Ειδική Αγωγή λειτουργεί οργανωμένα πάνω από 25
χρόνια, δεν έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα κατάλληλα αναλυτικά προγράμματα, που να ανταποκρίνονται στο σύνολο των ειδικών αναγκών των μαθητών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
την έντονη διαφοροποίηση του περιεχομένου αλλά και των στόχων διδασκαλίας στις διάφορες μονάδες Ειδικής Αγωγής ή την ανεπιτυχή προσπάθεια εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος της γενικής εκπαίδευσης. Οι παραπάνω συνθήκες θέτουν σε σοβαρή αμφισβήτηση
την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας. Ακόμη, αμφισβητείται, η ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση στο βαθμό που δεν εφαρμόζεται το ίδιο αναλυτικό
πρόγραμμα σε όλες τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής.
Οι σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης και ένταξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο
σχολείο, στην εργασία και συνολικά στην κοινωνία αναδεικνύουν επιτακτικά την ανάγκη για
ουσιαστική και συστηματική προσέγγιση της εκπαίδευσης τους. Σήμερα, η Ειδική Αγωγή είναι
διεθνώς ένας επιστημονικός χώρος και έχει απομακρυνθεί από τις προνοιακές- ιατροκεντρικές
αντιλήψεις του παρελθόντος. Τα ερευνητικά δεδομένα της τελευταίας εικοσαετίας τεκμηριώνουν τις μαθησιακές ικανότητες των μαθητών με ειδικές ανάγκες και τις δυνατότητες εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και κοινωνικής τους ένταξης στο βαθμό που δεχθούν κατάλληλη
εκπαίδευση. Οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής δεν αποτελούν χώρο θεραπείας ή φύλαξης
των παιδιών με ειδικές ανάγκες, αλλά χώρο εκπαίδευσης και μάθησης. Όμως, για να είναι εφικτή η υλοποίηση μιας συστηματικής, επιστημονικής και κατάλληλης εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη η ύπαρξη κατάλληλων αναλυτικών προγραμμάτων, που να ανταποκρίνονται στις
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κατηγορίας αλλά και κάθε παιδιού στην ειδική αγωγή, ώστε να μπορεί να υλοποιείται η εξατομικευμένη εκπαίδευσή του.
Στο νόμο 2817/2000 της Ειδικής Αγωγής ορίζονται σαφώς οι κατηγορίες μαθητών που
έχουν ειδικές ανάγκες και η υποχρέωση του σχολείου και της πολιτείας να εφαρμόσει ειδικά
προγράμματα, μεθόδους και υλικό, ώστε να διευκολυνθεί η εκπαίδευσή τους στα πλαίσια κυρίως της γενικής εκπαίδευσης.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπόνησε πρόσφατα Ενιαίο Διαθεματικό Πλαίσιο και νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Η προσπάθεια αυτή έγινε για να εναρμονισθούν τα Προγράμματα Σπουδών της γενικής εκπαίδευσης με τα καινούργια δεδομένα της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης, της πολυπολιτισμικότητας αλλά και της αναγνώρισης των ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και των δικαιωμάτων τους για ένταξη και ισότιμη εκπαίδευση σε ένα ενιαίο σχολείο.
Για πρώτη φορά στα προγράμματα αυτά γίνονται αρκετές αναφορές στους μαθητές με
ειδικές ανάγκες. Παρόλα αυτά και ενώ δημιουργούνται κάποιες ευνοϊκές συνθήκες στο γενικό
σχολείο, οι μαθητές με ειδικές ανάγκες χωρίς κατάλληλες προσαρμογές ή διαφοροποιημένα
ΑΠΣ συναντούν τεράστια εμπόδια στην εκπαίδευσή τους.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανταποκρινόμενο στις παραπάνω ανάγκες του χώρου της Ειδικής Αγωγής ανέλαβε την υλοποίηση ενός αρκετά φιλόδοξου προγράμματος με σκοπό α)
την πλήρη χαρτογράφηση του χώρου της Ειδικής Αγωγής και β) τη μελέτη και εκπόνηση/
προσαρμογή Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) για διαφορετικές κατηγορίες μαθητών με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα αυτό εντάχθηκε στο 2° Επιχειρηματικό Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (2° ΕΠΕΑΕΚ) του ΥΠΕΠΘ και υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2003-2004. Λόγω της έλλειψης Συμβούλων και Παρέδρων στο
Π.Ι. εξειδικευμένων σε διάφορες κατηγορίες Ειδικών Αναγκών, τον συντονισμό των ΑΠΣ για
κάθε κατηγορία μαθητών ανέλαβαν ειδικοί του χώρου, κυρίως Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, οι
οποίοι συγκρότησαν συγγραφικές ομάδες για κάθε κατηγορία ειδικών αναγκών.
Την ευθύνη για τη σύνταξη των ΑΠΣ για τους μαθητές με βαριά νοητική καθυστέρηση
ανέλαβε ο κ. Σπυρίδων Σούλης, Επίκουρος Καθηγητής Ειδικής Αγωγής του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τη σύνταξη ΑΠΣ για μαθητές με ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση ανέλαβε η Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής του ΠΤΔΕ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου. Την ευθύνη των ΑΠΣ για τους μαθητές με προβλήματα όρασης ανέλαβε η Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής του ΠΤΝ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αθηνά Σιδέρη και των ΑΠΣ για τους μαθητές με κινητικές αναπηρίες η
Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής των ΤΕΦΑΑ Αθηνών κ. Δήμητρα Κουτσούκη. Την ανάπτυξη ΑΠΣ
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για τους μαθητές με προβλήματα ακοής ανέλαβε η υπογράφουσα, ενώ το ΑΠΣ για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ο Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής του Π.Ι. κ. Βασίλης Κουρμπέτης. Τα
ΑΠΣ για παιδιά με αυτισμό ανέλαβε η Λέκτορας Ειδικής Αγωγής του ΠΤΕΑ του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας κ. Σοφία Μαυροπούλου, τα ΑΠΣ για τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) ανέλαβε ο κ. Γεώργιος Αλεβίζος, διευθυντής του ΕΕΕΕΚ
Καλλιθέας, ενώ τα ΑΠΣ των TEE Ειδικής Αγωγής η Πάρεδρος του Π.Ι. κ. Μαρία Δροσινού. Τη
σύνταξη ειδικού πλαισίου ΑΠΣ για παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες- τυφλοκωφά ανέλαβε ο
ειδικός στο αντικείμενο εκπαιδευτικός κ. Πέτρος Ορφανός. Επίσης, η κ. Ιωάννα Λόξα ανέλαβε
τη σύνταξη οδηγού ΑΠΣ για τους μαθητές με ιδιαίτερες ικανότητες και ταλέντα, οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί ως κατηγορία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρόσφατα στο
νόμο της Ειδικής Αγωγής. Τον συντονισμό όλων των ομάδων ανάπτυξης των ΑΠΣ ανέλαβε ο
ε.τ. Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Εμμανουήλ Μαρκάκης.
Η χαρτογράφηση του χώρου της Ειδικής Αγωγής έγινε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ (τον Διευθυντή κ. Κωνσταντίνο Θηβαίο και τη Γενική Διευθύντρια
κ. Ελένη Τσάπρα). Τον όλο συντονισμό της δράσης αυτής ανέλαβε η κ. Σουζάνα Παντελιάδου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής του ΠΤΕΑ του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης περιλαμβάνονται σε ειδικό τόμο, ο οποίος διατίθεται από το Π.Ι.
και το ΥΠΕΠΘ (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής). Περιλαμβάνει λεπτομερειακή καταγραφή α) του
μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ), β) των δομών της Ειδικής Αγωγής, γ) των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στο χώρο της Ειδικής
Αγωγής, δ) των φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ειδική Αγωγή και ε) της σχετικής νομοθεσίας.
Τα στοιχεία της χαρτογράφησης προέκυψαν από την ανάλυση 1.192 ερωτηματολόγιων
που στάλθηκαν σε όλες τις μονάδες Ειδικής Αγωγής καθώς και από συνεντεύξεις και στοιχεία
που αντλήθηκαν από άλλες πηγές. Ο τόμος της χαρτογράφησης είναι ένας χρήσιμος τόμος
για τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους επιστήμονες. Περιλαμβάνει αρκετά συγκεντρωτικά
και αναλυτικά στοιχεία τα οποία διατίθενται και ηλεκτρονικά. Η πλούσια βάση δεδομένων που
έχει ειδικά σχεδιαστεί μπορεί να εγκατασταθεί στις ηλεκτρονικές σελίδες του Π.Ι. ή του ΥΠΕΠΘ έτσι ώστε να αποτελεί πηγή ενημέρωσης και να εμπλουτίζεται συνεχώς.
Η ανάπτυξη των ΑΠΣ Ειδικής Αγωγής περιλαμβάνει 6 κατηγορίες μαθητών με ειδικές ανάγκες: α) με βαριά και μέτρια-ελαφριά νοητική καθυστέρηση, β) με προβλήματα ακοής, γ) με
προβλήματα όρασης, δ) με κινητικές αναπηρίες, ε) με αυτισμό, ζ) με πολλαπλές αναπηρίες
(τυφλοκωφά).
Για την κατηγορία των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες θα αναπτυχθούν ΑΠΣ σε επόμενη φάση σύμφωνα με το σχεδιασμό του Π.Ι. και του 2ου EΠEAEK.
Για καθεμία από τις παραπάνω 6 κατηγορίες ειδικών αναγκών αναπτύχθηκαν ειδικά ΑΠΣ ή
έγιναν κατάλληλες προσαρμογές ή διαφοροποιήσεις των ΑΠΣ γενικής εκπαίδευσης σύμφωνα
με τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε κατηγορίας. Έτσι για τους μαθητές, για παράδειγμα, με
κινητικές αναπηρίες ή αυτούς με προβλήματα όρασης ή ακοής, κ.λπ., όπου κρίθηκε απαραίτητο από τις ειδικές ομάδες συγγραφής των ΑΠΣ, χρησιμοποιήθηκαν αυτούσια ή με ελάχιστες
διαφοροποιήσεις τα ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης του Π.Ι. Αυτό απαιτούσε προσεκτική μελέτη και γνώση των ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης από όλες τις ομάδες καθώς και γνώση των
αναγκών κάθε κατηγορίας. Οι όποιες διαφοροποιήσεις ή η ανάπτυξη για μερικά μαθήματα ειδικών ΑΠΣ έγιναν μόνο για τις κατηγορίες των μαθητών που κρίθηκε αναγκαίο από τους ειδικούς. Για μερικές κατηγορίες μαθητών αναπτύχθηκαν (ή έγιναν προσαρμογές) ΑΠΣ τόσο για
την πρωτοβάθμια όσο και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ για άλλες κατηγορίες μαθητών, όπως για παράδειγμα για τους μαθητές με νοητική καθυστέρηση, αυτισμό, κ.λπ., αναπτύχθηκαν ΑΠΣ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΕΕΕΕΚ και TEE Ειδικής Αγωγής.
Συνολικά εργάστηκαν για το έργο της χαρτογράφησης και των ΑΠΣ Ειδικής Αγωγής 170
άτομα, στην πλειοψηφία τους εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε διάφορες μονάδες Ειδικής
Αγωγής. Πολλοί από τους συμμετέχοντες έχουν μακροχρόνιες σπουδές και εμπειρία στο χώρο
της εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Συμμετείχαν, επίσης, όλοι οι συνάδελφοι
από τα Πανεπιστήμια της χώρας με εξειδικευμένες γνώσεις σε κάποια κατηγορία ειδικών ανα-
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γκών. Τα μέλη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Π.Ι. καθώς και άλλοι ειδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν ως αξιολογητές.
Γενικά το θεωρητικό φιλοσοφικό υπόβαθρο που πλαισίωσε το έργο αυτό αντλήθηκε από
τα νέα δεδομένα της επιστήμης σχετικά με την ένταξη και την ισότιμη εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Ο απώτερος σκοπός του έργου αυτού ήταν διττός:
α) να συγκεντρωθούν στοιχεία για τη χαρτογράφηση που να επιτρέπουν τον προγραμματισμό της ενσωμάτωσης της Ειδικής Αγωγής στο ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας
και
β) να δημιουργηθούν προοπτικές μέσω των ΑΠΣ για υψηλής ποιότητας, απαιτητικής, ισότιμης και κατάλληλης εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές με ειδικές ανάγκες που φοιτούν
στις διάφορες δομές του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Οι στόχοι αυτοί αποτέλεσαν και το κυριότερο κίνητρο όλων όσων εργάστηκαν συλλογικά,
συντονισμένα, εντατικά και με ενθουσιασμό, για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό με την υποστήριξη του Π.Ι., του ΥΠΕΠΘ και του 2ου ΕΠΕΑΕΚ.
Βενέττα Λαμπροπούλου
Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής
Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΤΑΛΕΝΤΑ;
Όλοι µας, ως εκπαιδευτικοί, συχνά αναρωτιόµαστε για τις ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες
των µαθητών µας και καλούµαστε να απαντήσουµε σε ερωτήσεις που ακούµε γύρω µας, όπως : “Εκπαίδευση για χαρισµατικούς, περί τίνος πρόκειται και γιατί τη χρειαζόµαστε;" "∆εν
είναι όλα τα παιδιά χαρισµατικά;" και "∆εν είναι ελιτιστική η εκπαίδευση για τους χαρισµατικούς;"
Αυτές και άλλες ερωτήσεις ή θέσεις ίσως απασχολούν και σας για το θέµα της εκπαίδευσης των χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών. Ο οδηγός που έχετε στα χέρια σας σκοπό
έχει να λύσει µερικές από τις απορίες σας, να σας δώσει πληροφορίες για τη φύση της χαρισµατικότητας και του ταλέντου, να σας εξοικειώσει µε τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των
µαθητών αυτών, να σας κάνει γνωστές µερικές γενικές αρχές για την εκπαίδευση και την αγωγή τους.
∆ηµιουργήσαµε αυτόν τον οδηγό, γιατί θεωρούµε ότι κάθε µαθητής* έχει δικαίωµα να
αναπτύξει το δυναµικό του και ότι είναι υποχρέωση του εκπαιδευτικού συστήµατος να παρέχει σε όλους τους εκπαιδευοµένους στήριξη για την ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Ισότητα, εξάλλου, δε σηµαίνει προώθηση του µέσου όρου, αλλά στήριξη των ατοµικών αναγκών όλων
των µαθητών.
∆ηµιουργήσαµε αυτόν τον οδηγό όχι µόνον για το µαθητή µε τις καλές επιδόσεις, όχι µόνον για το µαθητή µε την υψηλή βαθµολογία στις δοκιµασίες µέτρησης νοηµοσύνης, αλλά και
για αυτόν µε τις επιµέρους ιδιαίτερες κλίσεις και ταλέντα, για το δηµιουργικό µαθητή που δεν
τον αναγνωρίζουµε εύκολα, για το µαθητή που έχει ειδικές δυσκολίες στη µάθηση και ταυτόχρονα επιµέρους κλίσεις και ταλέντα - για αυτόν µε τη «διπλή ιδιαιτερότητα» -, για το µαθητή που προέρχεται από διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα. ∆ηµιουργήσαµε τον οδηγό µε
σκοπό να βοηθήσουµε τον εκπαιδευτικό να παρατηρεί και να κατανοεί καλύτερα τους µαθητές του, τις ανάγκες τους, τα πετάγµατά τους. Για να του δώσουµε την έµπνευση για περισσότερη ευελιξία στην εφαρµογή της παιδαγωγικής και µαθησιακής διαδικασίας, πληροφορώντας τον συγχρόνως για τις πρόσφατες επιστηµονικές απόψεις που σχετίζονται µε αυτό το
θέµα.
Αυτός ο οδηγός είναι το πρώτο σε µια σειρά από βήµατα που στόχο έχουν τη στήριξη της
εκπαίδευσης των χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών. Αργότερα θα ακολουθήσουν βοηθήµατα για τη διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράµµατος, ώστε οι εκπαιδευτικοί να
µπορούν βήµα βήµα να δηµιουργήσουν εξατοµικευµένο υποστηρικτικό πλαίσιο για την κατηγορία αυτή των µαθητών.
Τα χαρισµατικά παιδιά, όπως όλα τα παιδιά, χρειάζονται ένα δικό τους χώρο όπου µπορούν να είναι ο εαυτός τους. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να δείχνουν προς τα έξω πολλές και
διαφορετικές εικόνες, όπως να είναι ιδιαίτερα εγκεφαλικοί στις σχέσεις τους µε τους άλλους,
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ανυπόµονοι, µε τάση για επίδειξη, κυκλοθυµικοί, παθιασµένοι µε ένα συγκεκριµένο ενδιαφέρον, χαµένοι σε ένα ‘µυστήριο κόσµο’, αφηρηµένοι και πολλά άλλα.
Τα χαρισµατικά παιδιά χρειάζονται ένα χώρο όπου µπορούν να νιώθουν ασφαλή και προστατευµένα. Σηµειώνουµε ότι πολλοί µαθητές υψηλών ικανοτήτων κρύβουν τις δυνατότητές
τους, προκειµένου να βελτιώσουν τις πιθανότητες να γίνουν αποδεκτοί ως "φυσιολογικοί" ή
να γίνουν δηµοφιλείς ανάµεσα στους συνοµηλίκους τους.
Όπως όλα τα παιδιά, και τα χαρισµατικά, έχουν το δικαίωµα να λάβουν για τον εαυτό
τους την καλύτερη εκπαίδευση. Χρειάζονται ευκαιρίες, ώστε να µάθουν µε το δικό τους ρυθµό, να επεκτείνουν τις γνωστικές τους δοµές, να ασχοληθούν µε δραστηριότητες που τους
ενδιαφέρουν πέρα από τις γνώσεις που ήδη κατέχουν, να µελετήσουν µε αφηρηµένα δεδοµένα που απαιτούν κάτι περισσότερο από απλή σκέψη, να εργαστούν µε συνοµηλίκους που
µοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα και ικανότητες, να συµµετέχουν σε σχέδια εργασίας που
συνδέουν τη µάθησή τους µε τον "πραγµατικό κόσµο". Την εποχή που θα φτάσουν στην τελευταία τους χρονιά στο λύκειο, τα χαρισµατικά παιδιά θα έχουν περάσει, όπως και κάθε άλλο παιδί, περισσότερες από 12.000 ώρες στο σχολείο. ∆ε θα έπρεπε τουλάχιστον κάποιες ή
αρκετές από αυτές τις ώρες να είναι ενδιαφέρουσες, αποδοτικές, ενθαρρυντικές, διασκεδαστικές και µε νόηµα;
Οι παρακάτω λόγοι συνηγορούν στο να ενταχθεί η εκπαίδευση των χαρισµατικών και ταλαντούχων παιδιών στην ειδική εκπαίδευση, δηλαδή να ληφθεί ειδική µέριµνα για αυτήν
την κατηγορία παιδιών, καθώς:
• Απαιτείται να παρέχονται στα χαρισµατικά παιδιά ενθαρρυντικές εκπαιδευτικές εµπειρίες ανάλογες µε το επίπεδο των δυνατοτήτων τους. Η χαρισµατικότητα πηγάζει από
την αλληλεπίδραση ανάµεσα στις εγγενείς ικανότητες του ατόµου και στο κατάλληλο
περιβάλλον που τις ενεργοποιεί και τις αναπτύσσει σε υψηλό επίπεδο. Τα ερεθίσµατα
πρέπει να προσφέρονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόµου, και ιδιαίτερα κατά
τα χρόνια της σχολικής φοίτησης, ώστε οι ικανότητες και τα ταλέντα να βρίσκουν την
έκφρασή τους.
• Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωµα να µάθει και ως εκ τούτου πρέπει να του παρέχονται
ευκαιρίες για µόρφωση στο πιο κατάλληλο στάδιο για τον ίδιο , εκεί όπου οι δικές του
διαδικασίες ανάπτυξης λειτουργούν πιο παραγωγικά. Το σχολείο, ως κοινωνικός θεσµός, σεβόµενο τις δηµοκρατικές αρχές που διέπουν το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό µας σύστηµα, οφείλει να εξασφαλίζει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλα τα παιδιά, ώστε να αναπτύξουν πλήρως το δυναµικό τους. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να δίνουµε και στα χαρισµατικά παιδιά την ευκαιρία να µάθουν στο δικό τους ρυθµό ανάπτυξης. Για αληθινά ίσες ευκαιρίες, µία ποικιλία από εκπαιδευτικές εµπειρίες πρέπει να
είναι διαθέσιµη σε πολλά επίπεδα.
• Ως γνωστόν, υπάρχει ψυχολογικός πόνος στο να σε αποθαρρύνουν, κάτι που συµβαίνει όταν δε σε κατανοούν. Ιδιαίτερα για τον ψυχισµό των ταλαντούχων παιδιών το να
έχουν µία ικανότητα ή µία δύναµη που «δεν τους επιτρέπεται» να τη χρησιµοποιήσουν, βιώνεται συνήθως τραυµατικά και έχει επίπτωση στην αυτοεκτίµησή τους. Η
παραδοσιακή εκπαίδευση µε τις παρούσες συνθήκες δεν υπολογίζει επαρκώς τις ανάγκες των χαρισµατικών παιδιών. Αυτά συχνά έρχονται στο σχολείο έχοντας ήδη αναπτύξει πολλές από τις βασικές τους ικανότητες και σχεδόν από την πρώτη ηµέρα νιώθουν αποµόνωση, καθώς οι άλλοι τους θεωρούν διαφορετικούς. Τα σχολεία µας, εξάλλου, δεν είναι ακόµα τόσο ευέλικτα, ώστε να επιτρέπουν τροποποίηση στη δοµή και
την οργάνωση του αναλυτικού προγράµµατος, αφού, όπως ξέρουµε, τα περισσότερα
προσπαθούν να αναπτύξουν στους µαθητές δεξιότητες που επιτρέπουν τη συµµετοχή
τους στην κοινωνία, αλλά δεν ευνοούν την αναδηµιουργία της. Όταν οι ανάγκες των
χαρισµατικών και ταλαντούχων παιδιών ικανοποιούνται και το εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι σχεδιασµένο για να τις καλύψει, αυτοί οι µαθητές κάνουν σηµαντικά βήµατα
προς την επιτυχία και ενισχύεται το αίσθηµα των ικανοτήτων και της ολοκλήρωσής
τους.
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Ο οδηγός που έχετε στα χέρια σας, κάνοντας το πρώτο βήµα προκειµένου να ευαισθητοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα στο θέµα τής αγωγής και της εκπαίδευσης των χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών, περιλαµβάνει:
• γενικές πληροφορίες για την εκπαίδευση των µαθητών µε ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα
• τις κυριότερες επιστηµονικές προσεγγίσεις για το θέµα του ταλέντου και της χαρισµατικότητας
• την έννοια της δηµιουργικότητας
• τη συναισθηµατική διάσταση της χαρισµατικότητας και του ταλέντου
• την έννοια της «διπλής ιδιαιτερότητας»
• τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά των ταλαντούχων µαθητών
• την καλλιέργεια του ταλέντου µε παράδειγµα τα Μαθηµατικά
• προτάσεις για εξατοµικευµένο σχέδιο διδασκαλίας για τα χαρισµατικά και ταλαντούχα
παιδιά.

1.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ
Η σχέση ενός εκπαιδευτικού συστήµατος µε την επιµέρους εκπαίδευση των χαρισµατικών
και ταλαντούχων έχει χαρακτηρισθεί ως µια σχέση «αγάπης και µίσους». Τις περισσότερες
φορές, γονείς, εκπαιδευτικοί, πολίτες, εκτιµούν και θαυµάζουν το εξαιρετικά ευφυές ή δηµιουργικό άτοµο, ενώ συγχρόνως είναι προσκολληµένοι στην έννοια της ισότητας. Την ίδια
στιγµή, εκατοντάδες χαρισµατικοί και ταλαντούχοι µαθητές, όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης, φοιτούν στις τάξεις τους χωρίς να αναγνωρίζονται οι δυνατότητές τους, χωρίς να καλύπτονται οι ανάγκες τους. Αρκετοί από αυτούς εµφανίζουν υποεπίδοση. Ενδεικτική είναι η
έρευνα της Εθνικής Επιτροπής για την Εξαιρετική Επίδοση στην Εκπαίδευση των Η.Π.Α. που
αναφέρει ότι 50% των χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών δεν έχουν αντιστοιχία της
διαγνωσµένης ικανότητάς τους µε την επίδοσή τους στο σχολείο, ενώ αρκετοί εγκαταλείπουν
το σχολείο (10-20% από αυτούς που εγκαταλείπουν το Λύκειο ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία σύµφωνα µε τους Davis και Rimm, ή 3,4% κατά την έκθεση Marland των Η.Π.Α). Το
φαινόµενο αυτό µερικοί ερευνητές το ονοµάζουν «σιωπηλή κρίση».
Ο όρος «χαρισµατικοί και ταλαντούχοι» µαθητές (gifted and talented) έχει γίνει ευρέως
αποδεκτός από τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια, χωρίς ίσως να είναι εξ
ολοκλήρου ικανοποιητικός. Στην ελληνική νοµοθεσία η κατηγορία αυτή των µαθητών ανεφέρθη ως «µαθητές µε ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα». Στον οδηγό που έχετε
στα χέρια σας αναφέρουµε την κατηγορία αυτή των µαθητών ως «χαρισµατικών και ταλαντούχων», επειδή χρησιµοποιείται από τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα και γίνεται έτσι ευκολότερη η διατύπωση θέσεων και απόψεων για τις δύο υποκατηγορίες που περικλείει.
Αναλυτικότερα, αναφέρουµε τον ορισµό που δόθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες από το
Τµήµα Εκπαίδευσης το 1972 σύµφωνα µε τον οποίο «χαρισµατικοί και ταλαντούχοι µαθητές,

θεωρούνται αυτοί που, αφού αξιολογηθούν από ειδικευµένους επαγγελµατίες, διαπιστωθεί ότι
έχουν εξαιρετικές ικανότητες και είναι ικανοί για υψηλή επίδοση. Για αυτούς τους µαθητές
απαιτούνται διαφοροποιηµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα και υπηρεσίες από αυτά που υπάρχουν στα κοινά σχολεία µε στόχο τα προγράµµατα αυτά να τους βοηθήσουν στην ανάπτυξη
του εαυτού τους και της κοινωνίας. Ο µαθητές αυτοί επιδεικνύουν ή έχουν την ικανότητα να
επιδείξουν υψηλές επιδόσεις α) στη γενική νοητική ικανότητα, β) στην ειδική ακαδηµαϊκή επίδοση, γ) στο δηµιουργικό ή παραγωγικό τρόπο σκέψης, δ) στην ηγετική ικανότητα, ε) στις
οπτικές ή εκφραστικές τέχνες και στ) στον ψυχοκινητικό τοµέα».
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Σηµειώνουµε ότι στις Η.Π.Α., από το 1990 µέχρι σήµερα, είκοσι µία πολιτείες έχουν αλλάξει τον ορισµό που χρησιµοποιούν για τους χαρισµατικούς και ταλαντούχους µαθητές. Με την
έµφαση που δίδεται στον εντοπισµό ταλαντούχων σε οµάδες που δεν αντιπροσωπεύονται
επαρκώς µε τους µέχρι τώρα ορισµούς, όπως οι µειονότητες και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες,
προκύπτει η ανάγκη νέων ορισµών στο µέλλον, ώστε να εξυπηρετείται ορθότερα η ένταξη
των µαθητών που πραγµατικά ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.
Ένας παράγοντας που έχει επηρεάσει την εκπαιδευτική πολιτική απέναντι στους ταλαντούχους και χαρισµατικούς µαθητές, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσµίως, είναι η ιδέα ότι
«αυτοί οι µαθητές ό,τι και να κάνουν θα πετύχουν. Ας δοθεί καλύτερα βοήθεια σε αυτούς
που πραγµατικά τη χρειάζονται». Παρ’ όλα αυτά, ακριβώς όπως άλλες οµάδες µαθητών µε
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, οι χαρισµατικοί και ταλαντούχοι µαθητές έχουν και αυτοί
δικαιώµατα, τα οποία πρέπει να υποστηριχθούν, ώστε να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες και ικανότητες που έχουν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν επωφελούνται µόνο οι χαρισµατικοί
και ταλαντούχοι µαθητές από τα ειδικά υποστηρικτικά προγράµµατα που προορίζονται για
αυτούς, αλλά και οι υπόλοιποι µαθητές. Από τη διεθνή εµπειρία είναι διαπιστωµένο ότι τα
σχολεία που ασκούν υποστηρικτική πολιτική για τους χαρισµατικούς και ταλαντούχους µαθητές τους είναι αποτελεσµατικότερα στους στόχους για όλους τους µαθητές τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Renzulli «η παλίρροια όταν ανεβαίνει, παρασύρει µαζί της όλα τα
πλεούµενα».

1.2.1. Αρχές για την Πλήρη Ένταξη των χαρισµατικών και ταλαντούχων
µαθητών
Η έρευνα που αφορά χαρισµατικά και ταλαντούχα παιδιά προτείνει τις ακόλουθες αρχές:
• νοητική προσβασιµότητα Αναφέρεται ότι, όπως κατασκευάζουµε δηµόσια κτίρια
προσβάσιµα στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, έτσι πρέπει να διαµορφώνουµε τάξεις προσβάσιµες σε χαρισµατικά και ταλαντούχα παιδιά. Για να υπάρχει ‘νοητική προσβασιµότητα’, πρέπει τα σχολεία να προσφέρουν σε όλους τους µαθητές πρόσβαση σε ποικίλα
αναλυτικά προγράµµατα από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήµιο. Αυτό δε σηµαίνει
ότι πρέπει να εγκαταλείπουν το σχολείο ή την τάξη, αλλά να τους προσφέρονται και
ειδικά διαµορφωµένα µαθήµατα ανάλογα µε το ταλέντο τους. Τα σχολεία πρέπει να
υιοθετούν πολιτικές που να επιτρέπουν τη διαρκή ατοµική πρόοδο όλων των µαθητών
ανάλογα µε τις διαφορετικές δυνατότητές τους. Σύµφωνα µε το Vygotsky η µόνη "καλή µάθηση" είναι αυτή που προηγείται της ανάπτυξης. ∆εδοµένου ότι τα χαρισµατικά
και ταλαντούχα παιδιά έχουν αποκτήσει τις µισές γνώσεις του αναλυτικού προγράµµατος πριν ακόµη ξεκινήσει η σχολική χρονιά ή έχουν πολύ περισσότερες αργότερα, οι
δυνατότητες που τους προσφέρονται για ‘καλή µάθηση’ είναι πολύ λιγότερες από εκείνες των συµµαθητών τους, εκτός και αν γίνουν εξατοµικευµένες προσαρµογές στο αναλυτικό πρόγραµµα.
• σεβασµός στη νοητική ποικιλοµορφία Ο σεβασµός στη νοητική ποικιλοµορφία είναι βασική αρχή σε ένα σχολικό περιβάλλον συµµετοχικής εκπαίδευσης, όπου όλοι ανήκουν, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και όλοι µπορούν να προσφέρουν.
• χρήση στρατηγικών διδασκαλίας και διαχείρισης της τάξης που δεν
΄εκµεταλλεύονται΄ τα χαρισµατικά και ταλαντούχα παιδιά Η σύγχρονη τάση να
υπάρχουν ετερογενείς οµάδες συνεργατικής µάθησης στις τάξεις, όταν µόνον αυτή
εφαρµόζεται, µπορεί να θεωρηθεί ‘’εκµετάλλευση’’ ή τουλάχιστον λανθασµένη µεθοδολογικά, για τα χαρισµατικά και ταλαντούχα παιδιά, καθώς η δυνατότητα να συνεργαστεί ένα χαρισµατικό και ταλαντούχο παιδί µε έναν "ικανό" συµµαθητή του σε ετερογενείς οµάδες µιας κοινής τάξης δεν είναι η παιδαγωγικά ενδεικνυόµενη, όπως η
σύγχρονη επιστηµονική έρευνα προτείνει. Επίσης, ένα χαρισµατικό και ταλαντούχο
παιδί πρέπει να δαπανά τον ίδιο χρόνο µε τα άλλα παιδιά σε δραστηριότητες, όπως η
διδασκαλία συνοµηλίκων ή ως βοηθός του δασκάλου. Όπως και οι υπόλοιποι συµµαθητές του, πρέπει να έχει την ευκαιρία να µαθαίνει νέα πράγµατα, αλλά µε διαφορετι4

κό ρυθµό και βάθος, καθώς και µε διαφορετική θεµατολογία από τους άλλους, ακολουθώντας τις ιδιαίτερες ικανότητές του.

1.3.

Κριτήρια επιλογής των χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών

Το ποσοστό των χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών στο γενικό πληθυσµό καθορίζεται από το είδος και το εύρος των κριτηρίων µε τα οποία ένα άτοµο χαρακτηρίζεται ως
χαρισµατικό ή ταλαντούχο.
Τα συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα κριτήρια είναι:
1. Επιλογή µε κριτήριο το δείκτη νοηµοσύνης
Σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό οι χαρισµατικοί και ταλαντούχοι µαθητές κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες. Η µία είναι αυτή του 10% περίπου του µαθητικού πληθυσµού, στην οποία ανήκουν µαθητές µε περίπου 120 και πάνω βαθµολογία στο
Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC). Μέσα σε αυτό το ποσοστό εµπεριέχεται η δεύτερη κατηγορία, ένα 2% των παιδιών, που έχουν δείκτη νοηµοσύνης αρκετά
υψηλότερο από το 120. Ανάµεσα στους µαθητές αυτής της κατηγορίας, υπάρχει ένα
πολύ µικρό ποσοστό, ίσως ένας µαθητής στους δέκα χιλιάδες, οι οποίοι παρουσιάζουν
εξαιρετικά υψηλό δείκτη νοηµοσύνης, άνω του 150. Η διάγνωση αυτή είναι αρκετά διαδεδοµένη, παρ’ όλο που: α) αγνοεί τη δηµιουργικότητα και το ταλέντο στην έκφραση
και τις καλές τέχνες, β) αγνοεί ταλέντα που περιορίζονται σε συγκεκριµένες µόνον περιοχές, γ) κάνει διάκριση σε βάρος των µαθητών που προέρχονται από διαφορετικά
πολιτισµικά περιβάλλοντα ή από χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, δ) είναι ανελαστική ως προς την κατηγορία των µαθητών που πλησιάζουν το καθορισµένο ύψος του
δείκτη νοηµοσύνης, χωρίς να υπολογίζει την πιθανή ύπαρξη δηµιουργικότητας ή υψηλά κίνητρα για να παρακολουθήσουν ένα πρόγραµµα για χαρισµατικούς και ταλαντούχους µαθητές.
Στην ελληνική πραγµατικότητα µε σύνολο µαθητικού πληθυσµού 1.379.500 (ΕΣΥΕ
1999), τα παραπάνω ποσοστά µεταφράζονται αριθµητικά σε 137.000 µαθητές οι οποίοι
θα έχουν δείκτη νοηµοσύνης µεγαλύτερο του 120 και 2.700 µαθητές µε αρκετά µεγαλύτερο από το 120 δείκτη νοηµοσύνης. Σε εξαιρετικά υψηλής ευφυΐας βαθµίδα αντιστοιχούν 137 µαθητές.
2. Επιλογή µε εφαρµογή των «ποσοστών»
Σε αυτήν την περίπτωση υιοθετείται η αρχή ότι ένα συγκεκριµένο ποσοστό µαθητών θα δεχθούν υποστήριξη ως χαρισµατικοί και ταλαντούχοι, µε διάφορα κριτήρια επιλογής, όπως επίδοση σε δοκιµασίες µέτρησης νοηµοσύνης, εξαιρετική ακαδηµαϊκή
επίδοση σε όλα ή σε µερικά γνωστικά αντικείµενα, όπως µαθηµατικά, φυσικές επιστήµες, σχέδιο, χορός κ.λ.π. Αυτό το ποσοστό µπορεί να εκτείνεται µέχρι και 15% ή 20%
του µαθητικού πληθυσµού, ή µπορεί να κινείται σε πλέον αυστηρά όρια του 1% έως
και 5% του µαθητικού πληθυσµού.
3. Επιλογή µε έµφαση σε επιµέρους εξαιρετικές επιδόσεις
Σε αυτήν την περίπτωση δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στις εξαιρετικές επιδόσεις σε επιµέρους τοµείς όπως η τέχνη, η µουσική, τα µαθηµατικά, οι φυσικές επιστήµες ή άλλες συγκεκριµένες περιοχές.
4. Επιλογή µε έµφαση στον παράγοντα δηµιουργικότητα
Εδώ υπογραµµίζεται η σηµαντικότητα του παράγοντα ‘δηµιουργικότητα’, όταν αυτή αξιολογείται σε υψηλά επίπεδα, ως κριτήριο για τη χαρισµατικότητα.
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1.4.

Σηµαντικά βήµατα στην πορεία της εκπαίδευσης των χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών

Στο σύγχρονο παγκόσµιο εκπαιδευτικό σκηνικό η εκπαίδευση των χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών αρχίζει το 1870 στην Αµερική, όταν εµφανίζεται για πρώτη φορά το µοντέλο της επιτάχυνσης και συνεχίζεται στον 20ο αιώνα µε έντονο επιστηµονικό προβληµατισµό. Χρονολογίες που σχετίζονται µε την εκπαίδευση των χαρισµατικών και ταλαντούχων
µαθητών γενικά που αξίζει να µνηµονευτούν είναι οι εξής:
• Το 1921, και για µια περίοδο 40 περίπου χρόνων, ο L.Terman διενεργεί µακροχρόνια
έρευνα προκειµένου να επισηµάνει τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα παιδιών µε υψηλό
δείκτη νοηµοσύνης.
• Το 1942 η L.S. Hollingworth επικεντρώνει το ερευνητικό της ενδιαφέρον στη µελέτη
προικισµένων ατόµων µε δείκτη νοηµοσύνης µεγαλύτερο του 180.
• Το 1938 ο Thurstone και το 1959 ο Guilford προτείνουν τη θεωρία των βασικών ή
πρωτογενών πνευµατικών ικανοτήτων, τις οποίες ο πρώτος αριθµεί σε επτά βασικές
και ο δεύτερος σε 120 διαφορετικές και ανεξάρτητες δεξιότητες. Σαν αποτέλεσµα εισάγεται στην ψυχολογία της νοηµοσύνης η έννοια της πολυπλοκότητας των πνευµατικών ικανοτήτων, µε κύριους παράγοντες τη γενική ικανότητα που αντιπροσωπεύει την
έννοια του χαρισµατικού, καθώς και την ειδική ικανότητα που αντιπροσωπεύει τα επιµέρους ταλέντα.
• Το 1954 ιδρύεται στην Αυστραλία και το ίδιο έτος στο Ohio επιστηµονική εταιρεία για
τα χαρισµατικά και ταλαντούχα παιδιά. Tο 1966 ιδρύεται αντίστοιχη στην Αγγλία, µε
πρωτοβουλία γονέων και εκπαιδευτικών. Κύριος στόχος τους είναι η ανάπτυξη προγραµµάτων προώθησης των ικανοτήτων χαρισµατικών και ταλαντούχων παιδιών.
• Το 1969 διατυπώνεται στην Αµερική ο πρώτος οµοσπονδιακός ορισµός για τα χαρισµατικά και ταλαντούχα παιδιά.
• To 1972 η έκθεση Marland στις Η.Π.Α αναφέρει ανάµεσα σε άλλα ότι: α) τα οµαδικά
τεστ προσδιορισµού του δείκτη νοηµοσύνης καθώς και η αναγνώριση από τους εκπαιδευτικούς εντοπίζουν µόνο το 50% των χαρισµατικών και ταλαντούχων, β) ένα 3,4%
από τους µαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο έχουν δείκτη νοηµοσύνης υψηλότερο του 120, µπορεί δηλαδή να θεωρηθούν ως ταλαντούχοι και χαρισµατικοί, γ) τα µεγαλύτερα προβλήµατα για τα ταλαντούχα και χαρισµατικά παιδιά δηµιουργούνται από
το νηπιαγωγείο µέχρι την τετάρτη τάξη, έτσι, περίπου τα µισά από αυτά έχουν νοητικά
εγκαταλείψει το σχολείο ήδη από την ηλικία των 10 ετών.
• Το 1975 λαµβάνει χώρα στο Λονδίνο το πρώτο παγκόσµιο συνέδριο για τα χαρισµατικά και ταλαντούχα παιδιά.
• Το 1977 ο Renzulli παρουσιάζει τη χαρισµατικότητα µε τις τρεις έννοιες, της δέσµευσης στην εκτέλεση του καθήκοντος, της άνω του µέσου όρου γενικής ικανότητας και
της δηµιουργικότητας.
• Το 1983 ο Gardner υποστηρίζει ότι η πολλαπλή νοηµοσύνη δεν είναι µία ολική οντότητα, αλλά ένα σύνολο από σχετικά αυτόνοµες ικανότητες, ταλέντα και νοητικές δεξιότητες. Βασισµένος στα αποτελέσµατα µελετών για τον εγκέφαλο, διαιρεί τη νοηµοσύνη σε οκτώ είδη, το καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε οκτώ διαφορετικά πεδία
της ανθρώπινης δραστηριότητας.
• Το 1986 ο Sternberg παρουσιάζει τη νοηµοσύνη ως τρεις ξεχωριστές αλλά συνεργαζόµενες νοητικές δραστηριότητες (γνωστικές δεξιότητες) που επιτρέπουν στο άτοµο να
σχεδιάζει, να ενεργεί και να δέχεται επανατροφοδότηση και να παράγει ευφυή συµπεριφορά ή ευφυή πράξη. Στις τρεις ξεχωριστές νοητικές δραστηριότητες η νοηµοσύνη
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προσεγγίζεται σε σχέση µε τους κοινωνικούς – πολιτισµικούς παράγοντες, την προηγούµενη εµπειρία του ατόµου και τα διανοητικά συστατικά.
• Το 1991 ο Tannenbaum αναφέρει πέντε παράγοντες οι οποίοι αλληλεπιδρούν στην εκδήλωση οποιουδήποτε ταλέντου. Αυτοί είναι α) η εξαιρετική γενική πνευµατική ικανότητα, β) οι επιµέρους ιδιαίτερες ικανότητες ή συµπεριφορές, γ) µη νοητικοί παράγοντες, οι οποίοι διασφαλίζουν την επιτυχία, όπως είναι: η ενέργεια, η προσπάθεια, τα
κίνητρα, η επιθυµία τού να διακινδυνεύει κανείς, η δέσµευση στην εκτέλεση του καθήκοντος, η υγεία, η ενασχόληση µε ένα αντικείµενο που ενδιαφέρει, η αυτοεκτίµηση και
η µετα-µάθηση (metalearning), δ) υποστηρικτικό περιβάλλον από το σχολείο, την οικογένεια, τους συνοµηλίκους, την κοινότητα και ε) η ικανότητα να αναγνωρίζεις την
ευκαιρία όταν αυτή παρουσιάζεται.
• Το 1995 η C.A. Tomlinson, δηµοσιεύει το βιβλίο «Πώς να διαφοροποιήσεις τη διδασκαλία στη συνηθισµένη ανοµοιογενή τάξη».
• Τον ίδιο χρόνο (1995) ο Goleman αναφέρει ότι το νοητικό πηλίκο επηρεάζει κατά 20%
-µόνο- τους παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία. Ένα σύνολο άλλων παραγόντων,
ανάµεσα στους οποίους η συναισθηµατική νοηµοσύνη, παίζουν, κατά τον Goleman, το
µεγαλύτερο ρόλο.

1.5.

Προσέγγιση της εκπαίδευσης για τα χαρισµατικά και ταλαντούχα άτοµα στην Ευρώπη

Στα περισσότερα κράτη της δυτικής Ευρώπης ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της Συµπληρωµατικής Εκπαίδευσης για αυτά τα παιδιά (µέσα στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος) –
γεγονός που ενισχύθηκε και από τη Συµφωνία της Salamanca. Για να πετύχει όµως το εγχείρηµα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί και η επαρκής εκπαίδευση και προετοιµασία των εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν την υποστήριξη των χαρισµατικών παιδιών και φυσικά η απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή για την πραγµατοποίηση του προγράµµατος.
Σηµαντικότατο είναι το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το 1994 εξέδωσε απόφαση
που απευθυνόταν σε όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε και, µεταξύ άλλων, τα προέτρεπε:
• Να ψηφίσουν και να θέσουν σε εφαρµογή νοµοθεσίες που να προωθούν τη στήριξη
αυτών των παιδιών.
• Να προωθήσουν ερευνητικά προγράµµατα που να εξερευνούν σε βάθος τη φύση και
τη συµπεριφορά των χαρισµατικών παιδιών, καθώς και τους λόγους που προκαλούν
τις χαµηλές επιδόσεις στο σχολείο.
• Να παράσχουν συµπληρωµατικά εκπαιδευτικά, ενισχυτικά προγράµµατα τόσο σε µαθητές, όσο και σε εκπαιδευτικούς.
• Να διαµορφώσουν το κατάλληλο έδαφος για την προσαρµογή των χαρισµατικών παιδιών στο νέο εκπαιδευτικό κλίµα που επιχειρείται να καθιερωθεί (ένταξη του συµπληρωµατικού - ενισχυτικού κύκλου µαθηµάτων στο ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστηµα).
• Να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα, ώστε να αποφευχθεί ο στιγµατισµός κάποιου µαθητή εξαιτίας της χαρισµατικής του φύσης αποζητώντας την εποικοδοµητική αξιοποίηση
ενός τέτοιου χαρίσµατος και όχι την πρόκληση αρνητικών συνεπειών για τον ίδιο τον
µαθητή.
• Τέλος, να προωθήσουν µια παροµοίως εποικοδοµητική συνεργασία (µέσω συµβουλίων, διαλέξεων και δικτύου συνεργασιών) µεταξύ των εκπαιδευτικών, των ψυχολόγων
και όλων των σχετιζόµενων ειδικοτήτων, µε σκοπό την επιτυχή πραγµάτωση µιας τέτοιας παρέµβασης.
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1.6.

Προβληµατισµοί της διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας

Οι προβληµατισµοί οι οποίοι διεθνώς αναπτύσσονται γύρω από το θέµα των χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών αφορούν κυρίως:
• τη φιλοσοφία και τους στόχους του εκπαιδευτικού συστήµατος γενικά και της ειδικής
αγωγής ειδικότερα για τους χαρισµατικούς και ταλαντούχους µαθητές
• τη θεωρητική βάση στην οποία θα στηριχθούν ο ορισµός, τα εργαλεία, οι διαγνωστικές
µέθοδοι, οι υποστηρικτικές αρχές και η τροποποίηση των αναλυτικών προγραµµάτων
• τη νοµοθεσία γενικά και τις ειδικότερες παραµέτρους, όπως η ηλικία εγγραφής στο
σχολείο, η επιτάχυνση και οι τρόποι εφαρµογής της
• τον ορισµό των χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών
• τα χαρακτηριστικά των χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών
• τη διαγνωστική διαδικασία γενικά και ειδικότερα για υποοµάδες όπως κορίτσια, µαθητές µε χαµηλή σχολική επίδοση, µαθητές µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες εκτός της
χαρισµατικότητας, µαθητές προερχόµενους από διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα, µαθητές προερχόµενους από χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο
• τη µελέτη των υπαρχόντων εργαλείων και τη δηµιουργία νέων για τη διάγνωση των
χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών
• το είδος και τη φιλοσοφία του αναλυτικού προγράµµατος
• το σχεδιασµό και τα διάφορα µοντέλα των ειδικών υποστηρικτικών εκπαιδευτικών
προγραµµάτων
• τους τρόπους αξιολόγησης των ειδικών υποστηρικτικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων
• την εξειδίκευση επιστηµονικού προσωπικού και την επάρκεια των σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών
• την κατάρτιση ειδικού εκπαιδευτικού, ειδικευµένου στην εκπαίδευση των χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών
• την πληροφόρηση του εκπαιδευτικού σώµατος όλων των βαθµίδων, των γονέων και
των φορέων υλοποίησης εκπαιδευτικής πολιτικής για τις ανάγκες αυτής της υποοµάδας
πληθυσµού
• την επεξεργασία και τη διάδοση αποτελεσµατικής µεθοδολογίας, διδακτικής προσέγγισης και τεχνικής που πρέπει να ακολουθούνται για την εκπαίδευση των χαρισµατικών
και ταλαντούχων µαθητών
• τη συµβουλευτική υποστήριξη ταλαντούχων και χαρισµατικών παιδιών, εφήβων καθώς
και των οικογενειών τους

1.7. Η κατάσταση στην Ελλάδα
Ο προβληµατισµός και η χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής για την ιδιαίτερη κατηγορία των
χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών στην Ελλάδα άρχισε όταν τα Πρότυπα Σχολεία λειτουργούσαν µε ένα είδος «φιλτραρίσµατος» των µαθητών, ως προς τις ακαδηµαϊκές τους ικανότητες, προκειµένου να µπορούν να φοιτήσουν σε αυτά. Στη συνέχεια, τα σχολεία αυτά
µετατράπηκαν σε Πειραµατικά, προκειµένου να µη δίδουν τροφή στο επιχείρηµα µιας ελιτίστικης εκπαίδευσης, εκπαίδευσης για λίγους, δεχόµενα µε κλήρο τους µαθητές, οι οποίοι θα
είχαν την τύχη να εκπαιδεύονται µε τις πλέον σύγχρονες παιδαγωγικές µεθόδους. Έτσι, για
αρκετά χρόνια, δεν αναπτύσσεται κάποιος ιδιαίτερος προβληµατισµός εκπαιδευτικής πολιτικής
ή εκπαιδευτικής εφαρµογής.
Τη δεκαετία του 1990 ιδρύονται µουσικά και αθλητικά γυµνάσια µε σκοπό την ενθάρρυνση και στήριξη του ενδιαφέροντος µαθητών που έχουν ιδιαίτερες κλίσεις σε αυτούς τους το8

µείς. Το 2000 ο νόµος 2817 στο Άρθρο 1 αναφέρει ρητά ότι «Άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, κατά την έννοια του παρόντος, θεωρούνται τα άτοµα που έχουν σηµαντική δυσκολία µάθησης και προσαρµογής εξαιτίας σωµατικών‚ διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηµατικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων». Αναφέρει ακόµη ότι «Στα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαµβάνονται επίσης πρόσωπα νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας που
δεν ανήκουν σε µία από τις προηγούµενες περιπτώσεις, αλλά έχουν ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση και φροντίδα για ορισµένη περίοδο ή για ολόκληρη την περίοδο της σχολικής ζωής τους».
Με βάση τον Ν2817, σε όλες τις τάξεις των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης λαµβάνονται και προσφέρονται τα εξής µέτρα και υπηρεσίες:
• Κατάρτιση και εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων και µεθόδων διδασκαλίας
• Χρησιµοποίηση διδακτικού και λοιπού ειδικού υλικού
• ∆ιάγνωση και αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
• Παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη
• Κοινωνική και συµβουλευτική εργασία
• Κάθε είδους διευκολύνσεις και εργονοµικές διευθετήσεις
• Η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν από το κράτος σε δηµόσια σχολεία. Η µορφή των
σχολείων αυτών προσδιορίζεται από το είδος και το βαθµό των ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών των µαθητών.
Η εφαρµογή της «Ευέλικτης Ζώνης» από το 2002, καινοτόµου δράσης που στηρίζεται
στην οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και τη διαθεµατική προσέγγιση, καθώς και η λειτουργία
«Ολοήµερου Σχολείου», δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό, τόσο χρονικά όσο και µεθοδολογικά, να δηµιουργήσει υποστηρικτικά παιδαγωγικά πλαίσια για τους χαρισµατικούς και
ταλαντούχους µαθητές.
Το Μάρτιο του 2003 δηµοσιεύεται το νέο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων
Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) και τα νέα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ), τα οποία ρητά αναφέρουν την αναγκαιότητα αντιµετώπισης µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ότι
«..τα άτοµα µε ιδιαίτερα ταλέντα και ικανότητες θα πρέπει να έχουν ίσες και κατάλληλες, κατά περίπτωση, ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση».
Τον Οκτώβριο του 2003 ψηφίζεται νόµος (3194/2003 ΦΕΚ267τ. Α’), σύµφωνα µε τον οποίο αναφέρονται οι χαρισµατικοί και ταλαντούχοι µαθητές, ως οµάδα του µαθητικού πληθυσµού µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Τέλος, τον Οκτώβριο του 2003, σύµφωνα µε την 107922/Γ7/3-10-2003 υπουργική απόφαση ιδρύονται Καλλιτεχνικά Γυµνάσια µε σκοπό την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και κλίσεων των µαθητών που επιθυµούν να ακολουθήσουν την κατεύθυνση του Θεάτρου, του Κινηµατογράφου, του Χορού και των Εικαστικών χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία.
Η εκπαίδευση των χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών προϋποθέτει διεθνώς, αλλά
και στην περίπτωση της Ελληνικής πραγµατικότητας: α) επιµόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, β) έγκυρες διαδικασίες εντοπισµού και διάγνωσης για τους µαθητές που έχουν ανάγκη ένα διαφορετικό αναλυτικό πρόγραµµα λόγω των κλίσεων και των ταλέντων τους, γ) ύπαρξη του κατάλληλου νοµοθετικού και θεσµικού πλαισίου που ευνοεί το ευέλικτο και ανοικτό αναλυτικό πρόγραµµα ή το διαφοροποιηµένο αναλυτικό πρόγραµµα και δ) αξιολόγηση
της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων που εφαρµόζονται.
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Η διαφοροποιηµένη διδακτική και παιδαγωγική διαδικασία, εντός ή εκτός τάξης, ποικίλλει
διεθνώς ως ακολούθως:
• Ειδικά σχολεία µε έµφαση σε θεµατικές περιοχές όπως µουσική, αθλητισµός, φυσικές
επιστήµες, µαθηµατικά κ.λ.π. Εδώ ανήκουν και τα θερινά τµήµατα ή τµήµατα που λειτουργούν τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ή µετά το τυπικό ωράριο του σχολείου και
που επικεντρώνονται σε ένα γνωστικό αντικείµενο.
• Ειδικά τµήµατα στήριξης, όπου ειδικευµένοι εκπαιδευτικοί ασχολούνται µε την εφαρµογή διαφορετικού αναλυτικού προγράµµατος ένα µέρος της ηµέρας, ενώ το υπόλοιπο
το µοιράζονται µε συµµαθητές τους µιας «κοινής» τάξης. Τα τµήµατα αυτά διαµορφώνονται µε διάφορα κριτήρια, όπως υψηλή επίδοση σε ένα γνωστικό αντικείµενο, κοινό
ενδιαφέρον για ένα θέµα, κοινή ιδιαίτερη κλίση κ.ά. Η χρονολογική ηλικία των µελών
της οµάδας µπορεί να ποικίλλει.
• Προγράµµατα εµπλουτισµού, από µία ώρα την εβδοµάδα έως 2 - 3 ώρες ηµερησίως
και περιλαµβάνουν τη χρήση βιβλιοθήκης και εργαστηριακού χώρου (resource room),
«τράβηγµα» του µαθητή για κάποιες ώρες από την τάξη προκειµένου να εφαρµοσθεί
ιδιαίτερο αναλυτικό πρόγραµµα (pull out programs), ύπαρξη ατοµικού µέντορα για κάθε χαρισµατικό και ταλαντούχο µαθητή ο οποίος µπορεί να είναι ένας ενήλικος ειδικός
στο αντικείµενο που ενδιαφέρει, ένας επαγγελµατίας ή ένας φοιτητής (mentorship
programs), και την ανεξάρτητη µελέτη µε την καθοδήγηση κάποιου δασκάλου ή µέντορα.
• Η επιτάχυνση επιτρέπει στα παιδιά να φοιτήσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο από αυτό
που φοιτούν. Γίνεται στην πρώτη τάξη του δηµοτικού ή σε οποιαδήποτε άλλη βαθµίδα
φοίτησης.
• Εξωτερική συνεργασία µε επαγγελµατίες σε πραγµατικό εργασιακό χώρο.
∆ιαµορφώνονται λοιπόν οι παρακάτω ανάγκες που αφορούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστηµα και συνιστούν πόλους προβληµατισµού:
• Ανάγκη υποστήριξης στη διαδικασία αναγνώρισης και διάγνωσης των χαρισµατικών και
ταλαντούχων µαθητών µέσα στην τάξη, αλλά και έξω από αυτήν, όπως στα αρµόδια
διαγνωστικά κέντρα, Κ∆ΑΥ ( Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ), καθώς ούτε οι εκπαιδευτικοί των τάξεων είναι
καταρτισµένοι στην εκπαιδευτική εκτίµηση αυτής της κατηγορίας µαθητών, ούτε υπάρχουν κριτήρια για την αντικειµενική εκτίµηση από τη διεπιστηµονική οµάδα ( ποιες
δοκιµασίες, ποια βαθµολογία, ποιοι άλλοι παράγοντες θα ληφθούν υπόψη, όπως ερωτηµατολόγια για τους εκπαιδευτικούς, ερωτηµατολόγια για τους γονείς, ατοµικοί φάκελοι µαθητών, αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση από την πλευρά των γονέων κ.ά. ).
• Έχει εκφραστεί διεθνώς αµφισβήτηση για την ακρίβεια των παρατηρήσεων που διατυπώνονται από τους εκπαιδευτικούς, όταν αυτοί δεν είναι ειδικά καταρτισµένοι. Συνήθως αναγνωρίζουν τους µαθητές που έχουν υψηλές επιδόσεις στα µαθήµατα του σχολείου και είναι συνεπείς στις εργασίες τους. Είναι δύσκολο όµως για αυτούς να διακρίνουν τους δηµιουργικούς µαθητές, που ίσως είναι ακατάστατοι, δεν προσέχουν και γενικά δε διαθέτουν πάντοτε τη γνώριµη όψη του ‘καλού µαθητή’. Παράγοντες που δηµιουργούν προκαταλήψεις είναι το φύλο, το ενδιαφέρον του µαθητή για τις σχολικές
εργασίες, η εµφάνιση των γραπτών και η εθνική και κοινωνική του προέλευση. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί, δίνουν αξιόπιστες παρατηρήσεις και συµβάλλουν στην αναγνώριση των χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών, όταν έχουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία.
• Ανάγκη δηµιουργίας διαφοροποιηµένου αναλυτικού προγράµµατος, το οποίο θα περιγράψει το θεωρητικό πλαίσιο και τις εξειδικευµένες δραστηριότητες εµπλουτισµού της
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διδακτικής διαδικασίας. Σηµειώνουµε ότι υπάρχει ποικιλία µοντέλων αναλυτικού προγράµµατος υποστηρικτικού για χαρισµατικούς και ταλαντούχους µαθητές, όπως αυτό
του τριαδικού µοντέλου εµπλουτισµού του Renzulli κ.ά., όπως θα δούµε στο σχετικό
κεφάλαιο.
• Ανάγκη εξοικείωσης των εκπαιδευτικών µε µεθόδους όπως η εξατοµίκευση της παιδαγωγικής και διδακτικής διαδικασίας στην κοινή τάξη, φιλοσοφία στην οποία συγκλίνει η
διεθνής επιστηµονική εκπαιδευτική κοινότητα. Για να λειτουργήσει επιτυχώς η διαφοροποιηµένη διδασκαλία, απαιτείται κατάλληλη υποδοµή, διαφοροποιηµένο αναλυτικό
πρόγραµµα, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για την εφαρµογή κατάλληλων στρατηγικών και τεχνικών, διδακτικό υλικό και υλικοτεχνική υποδοµή (βιβλιοθήκη, εργαστήρια,
υποδοµή χρήσης νέων τεχνολογιών).
• Όπως είναι γνωστό, η διαχείριση ή η αντιµετώπιση των διαφορών ή των αντιθέσεων
µέσα στην τάξη αποτελεί ένα από τα φλέγοντα ζητήµατα, όχι µόνο στις τάξεις της χώρας µας, αλλά και στις σχολικές τάξεις άλλων χωρών. Η συµµετοχή µπορεί να οργανωθεί µε διάφορους τρόπους και σε πολλά επίπεδα, αλλά στο τέλος ο εκπαιδευτικός
βρίσκεται αντιµέτωπος µε µια µεγάλη πρόκληση µέσα στην τάξη και έχει να προσαρµόσει ή να προετοιµάσει το αναλυτικό πρόγραµµα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιούνται επαρκώς οι ανάγκες όλων των µαθητών: αυτών µε ειδικές ανάγκες, των χαρισµατικών και των συµµαθητών τους. Με άλλα λόγια, η διαχείριση των διαφορών είναι
το κυρίαρχο θέµα σε επίπεδο τάξης. Όταν αντιµετωπίζουν διαφορές στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται µία επιπλέον βοήθεια είτε από συναδέλφους τους της ειδικής
αγωγής, είτε από άλλους επαγγελµατίες. Σε αυτό το σηµείο προκύπτει το θέµα της ευελιξίας, του καλού προγραµµατισµού, της συνεργασίας και της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας διαφόρων τύπων (οµοιογενών και ανοµοιογενών οµάδων). Σε µερικές περιπτώσεις απαιτούνται επαγγελµατίες από διάφορες τοπικές υπηρεσίες που θα έχουν υποστηρικτικό ρόλο και αυτό ενισχύει την ανάγκη για ευελιξία, καλό προγραµµατισµό,
συνεργασία και συντονισµό. Το νέο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών εντάσσει στο σχεδιασµό του µια αλλαγή της θεώρησης του εκπαιδευτικού συστήµατος προτάσσοντας τη διαθεµατικότητα και τη δηµιουργική µάθηση µέσα από την
καινοτοµία της Ευέλικτης Ζώνης. Η εν λόγω καινοτοµία βασίζεται στη διαθεµατική
προσέγγιση της γνώσης, προωθεί την ανάπτυξη των σχεδίων εργασίας, την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και ενισχύει τη δηµιουργική και διερευνητική µάθηση και την
κριτική σκέψη. Όλα τα παραπάνω στοιχεία δηµιουργούν ένα θετικό πλαίσιο στήριξης
που ενθαρρύνει τη διαφοροποιηµένη διδασκαλία και την ατοµική έκφραση. Ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να ενδιαφερθεί περισσότερο τόσο για το πώς µαθαίνουν οι
µαθητές, όσο και για τις συγκεκριµένες κλίσεις τους, µέσα από ευέλικτες εκπαιδευτικές
ευκαιρίες.
• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
προκειµένου το σύνολο των εµπλεκόµενων φορέων στο θέµα της εκπαίδευσης των
χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών, δηλαδή οι ίδιοι οι µαθητές, οι εκπαιδευτικοί,
οι ειδικοί εκπαιδευτικοί, σχετικοί φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού να µπορέσουν
να συντονιστούν µέσα από το διαδίκτυο σε µια πολυδιάστατη προσπάθεια εµπλουτισµού της διδακτικής και παιδαγωγικής διαδικασίας για αυτή τη µερίδα του µαθητικού
πληθυσµού.
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2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΟ

ΘΕΜΑ

ΤΟΥ

Πολλές είναι οι επιστηµονικές προσεγγίσεις που αναλαµβάνουν να καλύψουν το θέµα του
ταλέντου και της χαρισµατικότητας, προερχόµενες από διαφορετικά επιστηµονικά πεδία. Θα
αναφέρουµε αυτές που έχουν διεθνώς επηρεάσει περισσότερο την εκπαιδευτική διαδικασία. Η
σύγχρονη θεώρηση του τι είναι νοηµοσύνη προκύπτει από την υιοθέτηση πολυδιάστατων
θεωρητικών µοντέλων, όπως των H. Gardner, K. Heller, Fr. Gagné, J. Renzulli και άλλων. Οι
θεωρίες αυτές βασίζονται στην αλληλεπίδραση και στη σύνθεση διαφόρων παραγόντων και
όχι στη µονοδιάστατη ερµηνεία ενός φαινοµένου.

2.1. Η θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης του H.Gardner
Ένα από τα κληροδοτήµατα του Gardner είναι το πολύ γνωστό απόφθεγµα: «Μη ρωτάς
πόσο έξυπνο είναι ένα παιδί, αλλά µε ποιο τρόπο είναι έξυπνο».
Κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων δεκαετιών, η θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης
έχει χρησιµοποιηθεί για να προωθήσει πολλές αλλαγές σε πρόγραµµα και διδασκαλία στα
σχολικά συστήµατα της Βορείου Αµερικής. Στα γραπτά του ο Gardner υποστήριξε ότι οι παραδοσιακές µετρήσεις για την αναγνώριση χαρισµατικών µαθητών στηρίζονται πολύ έντονα
σε IQ τεστ προσανατολισµένα στις γλωσσικές και λογικοµαθηµατικές ικανότητες. Με τη διατύπωση της θεωρίας της πολλαπλής νοηµοσύνης, στην Αµερική κυρίως, τα σχολεία καταφεύγουν όλο και περισσότερο στη θεωρία αυτή, ως µία εναλλακτική µέθοδο για την αναγνώριση των χαρισµατικών παιδιών. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να παραµένει πρόβληµα αυτής
της προσέγγισης η ανάπτυξη µεθόδων που να µπορούν να µετρήσουν αξιόπιστα και έγκυρα
καθένα από τα είδη νοηµοσύνης που αυτή πρεσβεύει .
Βέβαια, καµία συζήτηση για τις θεωρίες πολλαπλής νοηµοσύνης δεν είναι ολοκληρωµένη
χωρίς την αναφορά στη γενική ιδέα του Daniel Goleman για τη συναισθηµατική νοηµοσύνη.
Στο βιβλίο του συνοψίζει την εντυπωσιακή ανακάλυψη στην κατανόηση της ισχυρής επιρροής
που έχουν τα συναισθήµατα στην ανάπτυξη και τη µάθηση. Τα συναισθήµατα αλληλεπιδρούν
µε σκοπό να καθορίσουν το πώς βλέπουµε τον κόσµο, καθώς µεγαλώνουµε και να προωθήσουν ή να καθυστερήσουν τη µάθηση. Σύµφωνα µε το Goleman, ένας άνθρωπος που µπορεί
να χρησιµοποιεί τα συναισθήµατά του µε αποτελεσµατικό τρόπο έχει περισσότερες πιθανότητες να γίνει ένας πετυχηµένος και παραγωγικός πολίτης.
Το 1983, στο βιβλίο "Τα πλαίσια του νου", o Gardner διατύπωσε τη θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης. Θέτει υπό αµφισβήτηση την έννοια της νοηµοσύνης ως µιας σταθερής παραµέτρου που µπορεί να µετρηθεί µε κάποιο τεστ και εντάσσει τη θεωρία του στις πολυπαραγοντικές θεωρίες. Σύµφωνα µε αυτήν, η νοηµοσύνη είναι ένα κράµα από νοητικές ικανότητες που είναι διακριτές και ανεξάρτητες, αλλά δρουν αλληλοσυµπληρωµατικά και έτσι µόνο
καθιστούν το άτοµο ικανό να επιλύει προβλήµατα και να κατασκευάζει προϊόντα. Οι ικανότητες λοιπόν που συµπράττουν στη λειτουργία της νοηµοσύνης είναι πολλές και διακριτές. Όσες µάλιστα πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια αποτελούν, κατά τον Gardner, ειδικό τύπο νοηµοσύνης.
Τα κριτήρια αυτά είναι: α) Ύπαρξη αντίστοιχου εγκεφαλικού κέντρου, β) Ύπαρξη ατόµων
µε επί µέρους ικανότητες εξαιρετικά ανεπτυγµένες, γ) Ύπαρξη σαφούς πορείας ανάπτυξης
της νοητικής ικανότητας και δηµιουργία συγκεκριµένων, προσδιορίσιµων προϊόντων - δηµιουργηµάτων, δ) Ύπαρξη εξελικτικής ιστορίας στο ανθρώπινο είδος, ε) Ερευνητική στήριξη
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από ψυχοµετρικές έρευνες, στ) Ερευνητική στήριξη από την Πειραµατική Ψυχολογία, ζ) Ύπαρξη συνόλου επί µέρους γνωστικών λειτουργιών, η) ∆υνατότητα αποκωδικοποίησης σε ένα
συµβολικό σύστηµα.
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια ο Gardner έχει µέχρι τώρα αναγνωρίσει οκτώ τύπους νοηµοσύνης:
Α) Γλωσσική νοηµοσύνη
Αφορά στην ικανότητα του ατόµου να χειρίζεται αποτελεσµατικά την επικοινωνία του
µε τους άλλους, καθώς και τον προφορικό και το γραπτό λόγο, ώστε να πετύχει ορισµένους σκοπούς, όπως να πληροφορήσει, να καθοδηγήσει, να εξηγήσει, να πείσει και
να συγκινήσει.
Τα άτοµα µε αυτό το είδος νοηµοσύνης αρέσκονται στο να διαβάζουν, να γράφουν και
να διηγούνται ιστορίες. Αντίστοιχα οι µαθητές αυτοί ξεχωρίζουν στο µάθηµα της λογοτεχνίας και της γραπτής έκφρασης εν γένει. Αρέσκονται στις αφηγήσεις, στην αποµνηµόνευση διαφόρων δοµών και µορφών λόγου, στους γλωσσοδέτες και στα λογοπαίγνια. Είναι πολύ πιθανό να χρησιµοποιούν πλούσιο λεξιλόγιο, να έχουν ευκολία στη δηµιουργία ρίµας, να έχουν ικανότητα δηµιουργίας συναρπαστικών ιστοριών και συναρπαστικού τρόπου διήγησης, να χαρακτηρίζονται από κλίση στα γλωσσικά παιχνίδια και
στη γλωσσοµάθεια. Σε αυτά τα άτοµα ταιριάζουν διδακτικές δραστηριότητες που εµπεριέχουν λέξεις, όπως είναι οι αφηγήσεις, οι συζητήσεις, οι διαλεκτικές αντιπαραθέσεις. Αντιστοιχούν µαθησιακές δραστηριότητες που περιλαµβάνουν µελέτη κειµένων,
σύνθεση γραπτών εργασιών, αφηγήσεις, µονολογικές παρουσιάσεις, συνόψεις, εκθέσεις, απαγγελίες, έµµετρες αποδόσεις κ.λπ.
Είναι ο τύπος νοηµοσύνης που χαρακτηρίζει λογοτέχνες, δηµοσιογράφους, πολιτικούς,
κ.ά.
Β) Λογικοµαθηµατική νοηµοσύνη
Αφορά στην ικανότητα του ατόµου για λογική και συστηµατική σκέψη. Είναι η ικανότητα κατανόησης και χρήσης αφηρηµένων σχέσεων για την περιγραφή, εξήγηση και
αποτίµηση γεγονότων και προβληµάτων. Έκφραση της λογικοµαθηµατικής νοηµοσύνης αποτελούν οι θεωρητικές και οι θετικές επιστήµες και στο καθηµερινό επίπεδο η
άνεση του ατόµου να επιλύει αποτελεσµατικά διάφορα προβλήµατα.
Τα άτοµα µε αυτό το είδος νοηµοσύνης αρέσκονται στο να πειραµατίζονται, να διατυπώνουν υποθέσεις και να προσπαθούν να τις επαληθεύσουν, να δουλεύουν µε αριθµούς και να κάνουν ερωτήσεις. Οι µαθητές αυτοί ξεχωρίζουν στα µαθήµατα των φυσικοµαθηµατικών, διακρίνονται για την αναλυτική σκέψη τους και τον τεκµηριωµένο λόγο, την κατανόηση συµβολικών µεγεθών και του συµβολικού τρόπου απόδοσής τους.
Αρέσκονται στη λογική τεκµηρίωση των πραγµάτων. Προτιµούν παιχνίδια όπως το
σκάκι, έχουν την τάση να διατυπώνουν µε εξισώσεις και µαθηµατικούς τύπους φαινόµενα που βλέπουν γύρω τους, ζητούν πάντα από τους συνοµιλητές τους να αποδείξουν αυτό που υποστηρίζουν, αναζητούν πάντα ορθολογικές ιδέες και διαδικασίες.
Σε αυτά τα άτοµα ταιριάζουν διδακτικές δραστηριότητες που εµπεριέχουν διαδικασίες
επαγωγικών, απαγωγικών και αναλυτικών συλλογισµών. Αντιστοιχούν µαθησιακές
δραστηριότητες που περιλαµβάνουν ποσοτικοποιήσεις, µαθηµατικούς υπολογισµούς αξίας, µεγέθους, βάρους, απόστασης, χρόνου, κατηγοριοποιήσεις, γενικεύσεις, υποθέσεις, αιτιολογήσεις, συµπερασµούς.
Είναι ο τύπος νοηµοσύνης που χαρακτηρίζει επιστήµονες, προγραµµατιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, µαθηµατικούς, ντετέκτιβ κ.ά.
Γ) Χωρική νοηµοσύνη
Αφορά στην ικανότητα του ατόµου να προσλαµβάνει χωρικές, σχηµατικές και χρωµατικές πληροφορίες µε ακρίβεια και να δηµιουργεί µε αυτές νοητικές εικόνες τις οποίες
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µετέπειτα µπορεί να τις εκφράζει µε αρχιτεκτονικές κατασκευές και εικαστικές συνθέσεις. Είναι πιο ανεπτυγµένη σε όσους έχουν καλή οπτική µνήµη και ικανότητα να θυµούνται τις διαστάσεις και τα σχήµατα των αντικειµένων. Η σπουδαιότητα της χωρικής
νοηµοσύνης είναι µεγαλύτερη από ό,τι της αναγνωρίζεται συνήθως, καθώς αποτελεί
µαζί µε τη γλωσσική τις δύο κύριες πηγές πληροφόρησης.
Τα άτοµα µε αυτό το είδος νοηµοσύνης αρέσκονται στο να ζωγραφίζουν, να κατασκευάζουν, να σχεδιάζουν, να δηµιουργούν νέα πράγµατα, να ονειροπολούν, να κοιτάζουν φωτογραφίες, να παρακολουθούν ταινίες. Είναι επίσης επιδέξια στο να λύνουν
λαβυρίνθους και puzzles, να διαβάζουν χάρτες και γραφικές παραστάσεις. Οι µαθητές
µε αυτή τη νοηµοσύνη είναι οπτικοί τύποι και ξεχωρίζουν στις εικαστικές τέχνες. Μαθαίνουν καλύτερα όταν εµπλέκεται η φαντασία τους και όταν δουλεύουν µε χρώµατα
και εικόνες. Σε αυτά τα άτοµα ταιριάζουν διδακτικές δραστηριότητες που χρησιµοποιούν έντονα εποπτικές προσεγγίσεις, εννοιολογικούς χάρτες και κάθε άλλη µορφή γραφικών αναπαραστάσεων, τρισδιάστατα µοντέλα, µεταφορικές εικόνες, κ.ά. Αντιστοιχούν µαθησιακές δραστηριότητες που περιλαµβάνόυν µοντελοποιήσεις, εικαστικές αποδόσεις κ.ά.
Είναι ο τύπος νοηµοσύνης που χαρακτηρίζει αρχιτέκτονες, διακοσµητές, καλλιτέχνες,
µηχανικούς, εφευρέτες, κυνηγούς, οδηγούς, πιλότους, χειρουργούς, κ.λ.π.
∆) Κιναισθητική νοηµοσύνη
Αφορά στην ικανότητα του ατόµου να χρησιµοποιεί το σώµα ή µέλη του προκειµένου
να εκφράσει ιδέες, πληροφορίες και συναισθήµατα ή να κατασκευάσει χρηστικά αντικείµενα, ή να λύσει προβλήµατα. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η κιναισθητική νοηµοσύνη δε συµβάλλει µόνο στην αξιοποίηση της κατεχόµενης γνώσης, αλλά αποτελεί
και άριστο µέσο νοητικής ανάπτυξης και µάθησης. Οργανισµοί που δεν κινούνται δεν
αναπτύσσουν εγκέφαλο. Η εξάσκηση είναι πρωταρχικό στοιχείο της κιναισθητικής νοηµοσύνης και γίνεται όχι µόνο όταν επαναλαµβάνουµε µια κίνηση, αλλά και όταν παρακολουθούµε κάποιον άλλο να την κάνει.
Τα άτοµα µε αυτό το είδος νοηµοσύνης αρέσκονται στο να κινούνται, να αγγίζουν, γενικά να χρησιµοποιούν τη γλώσσα του σώµατος. Οι µαθητές ξεχωρίζουν στις κατασκευές, εµπλέκονται σε αθλητικές δραστηριότητες και χορευτικοθεατρικές παραστάσεις, συνοδεύουν το λόγο τους µε παραστατικές κινήσεις και αρέσκονται σε επικίνδυνα
παιχνίδια κίνησης. Σε αυτά τα άτοµα ταιριάζουν διδακτικές δραστηριότητες που περιλαµβάνουν δραµατοποιήσεις, κατασκευές, συναρµολογήσεις, πρακτική αξιοποίηση υλικών, γενικότερα αισθησιοκινητικές δραστηριότητες. Αντιστοιχούν ιδίου τύπου µαθησιακές δραστηριότητες.
Είναι ο τύπος νοηµοσύνης που χαρακτηρίζει χορευτές, αθλητές, µίµους, τεχνίτες, ηθοποιούς, χειρουργούς κ.ά.
Ε) Μουσική νοηµοσύνη
Αφορά στην ικανότητα του ατόµου να συλλαµβάνει, διακρίνει και µετασχηµατίζει
µουσικά σχήµατα και εκφράζεται µε συνθέσεις ή αποδόσεις µουσικών έργων. Είναι ο
τύπος νοηµοσύνης που αναπτύσσεται από πολύ νωρίς.
Τα άτοµα µε αυτό το είδος νοηµοσύνης αρέσκονται στο να τραγουδούν, να ακούνε
µουσική, να παίζουν κάποιο όργανο. Οι µαθητές συµµετέχουν σε χορωδιακές εκδηλώσεις, σιγοτραγουδούν, σφυρίζουν, κτυπούν ρυθµικά χέρια ή πόδια στο θρανίο, θυµούνται µελωδίες, αναγνωρίζουν από τις πρώτες νότες συνθέτη και ερµηνευτή, µελετούν
µε συνοδεία µουσικής, µεταφράζουν τους ήχους που ακούνε σε µουσική αίσθηση, θυµούνται περασµένες καταστάσεις και τις συνδέουν µε ήχους, παρατηρούν τον τόνο κα
το ρυθµό της φωνής στην οµιλία των άλλων, χρησιµοποιούν συχνά µεταφορικές εκφράσεις από τον κόσµο της µουσικής.
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Σε αυτά τα άτοµα ταιριάζουν διδακτικές δραστηριότητες που επιχειρούν τη διάχυση
της µουσικής, και µάλιστα σε όλα τα µαθήµατα. Αντίστοιχες µαθησιακές δραστηριότητες είναι οι ηχητικές επενδύσεις, οι µουσικές αποδόσεις εννοιών ή και καταστάσεων,
καθώς και οι ρυθµικές εκφράσεις.
Είναι ο τύπος νοηµοσύνης που χαρακτηρίζει συνθέτες, µουσικούς, αλλά και τους λάτρεις της µουσικής και όσους απολαµβάνουν το ρυθµό και τη µουσικότητα της γλώσσας.
ΣΤ) Ενδοπροσωπική νοηµοσύνη
Αφορά στην ικανότητα του ατόµου να συνειδητοποιεί, διακρίνει, ονοµατίζει, ελέγχει τα
συναισθήµατά του, να οικοδοµεί ακριβή εικόνα για τον εαυτό του και να ασκεί µεταγνωστικό έλεγχο στις νοητικές λειτουργίες του. Είναι η ικανότητα του «γνώθι
σ’αυτόν».
Τα άτοµα µε αυτό το είδος νοηµοσύνης καταλαβαίνουν καλύτερα τον εαυτό τους, τις
επιθυµίες, τους φόβους, τις διαθέσεις τους και χρησιµοποιούν αυτές τις πληροφορίες
για να ρυθµίζουν τη ζωή τους. Η ικανότητα να αποφασίζει κάποιος ποιος θέλει να είναι,
ποιο επάγγελµα να διαλέξει, ποιον να παντρευτεί, είναι σηµαντικότατη για τη ζωή. Τα
άτοµα αυτά µαθαίνουν καλύτερα µε το να δουλεύουν µόνα τους, στο δικό τους χώρο,
έχουν αυτοπειθαρχία και µπορούν να εργασθούν χωρίς τη συνεχή στήριξη κάποιου άλλου προσώπου. Γνωρίζουν τα όριά τους, φέρονται καλά στον εαυτό τους, χωρίς να τον
επικρίνουν ή να τον µειώνουν χωρίς λόγο, κάνουν το καλύτερο ακόµα και όταν δεν
τους ελέγχει κανείς.
Οι µαθητές αυτοί έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τον εαυτό τους και µπορούν
να ολοκληρώσουν ατοµικά έργα χωρίς να έχουν ανάγκη από τη συνεχή στήριξη και
παρότρυνση του δασκάλου ή της µαθητικής οµάδας. Γνωρίζουν πότε να χαλαρώνουν,
µπορούν και ρυθµίζουν έντονες αρνητικές καταστάσεις του θυµικού όπως το άγχος, η
θλίψη ή η οξυθυµία.
Σε αυτά τα άτοµα ταιριάζουν διδακτικές δραστηριότητες µε τη µορφή προγραµµάτων
εξατοµικευµένης διδασκαλίας, καθώς και διδακτικές παρεµβάσεις που επιχειρούν να ενισχύσουν το αυτο-συναίσθηµα, την αυτο-ρυθµιζόµενη µάθηση και τον αυτο-έλεγχο.
Είναι ο τύπος της νοηµοσύνης που χαρακτηρίζει ψυχοθεραπευτές, φιλοσόφους, αλλά
και αυτοδηµιούργητους ανθρώπους.
Ζ) ∆ιαπροσωπική νοηµοσύνη
Αφορά στην ικανότητα του ατόµου να αντιλαµβάνεται τα συναισθήµατα, τις προθέσεις, τις διαθέσεις και τις επιθυµίες τρίτων, να κατανοεί την οπτική θεώρησης των
πραγµάτων που υιοθετούν άλλοι, να επικοινωνεί και να συνεργάζεται µαζί τους, χωρίς
συνεχείς τριβές. Όποιος έχει την ικανότητα της ενσυναίσθησης (empathy) είναι πιο ευαίσθητος στα ασαφή µηνύµατα που αποκαλύπτουν έµµεσα τις ανάγκες και τις επιθυµίες των άλλων.
Η ενδοπροσωπική και η διαπροσωπική νοηµοσύνη µοιάζουν ως προς το περιεχόµενό
τους, αλλά η πρώτη αφορά στο ίδιο το άτοµο, ενώ η δεύτερη στους άλλους. Συνδέονται άµεσα µεταξύ τους, γιατί µόνο γνωρίζοντας τον εαυτό µας και τα συναισθήµατά
µας µπορούµε να κατανοήσουµε τον κόσµο που µας περιβάλλει.
Τα άτοµα µε αυτό το είδος νοηµοσύνης αρέσκονται στο να έχουν πολλούς φίλους, να
µιλούν σε ανθρώπους, να γίνονται µέλη σε διάφορες οµάδες ατόµων. Ηγούνται, οργανώνουν, διαλέγουν το σωστό άτοµο για τη σωστή θέση, επικοινωνούν, χειρίζονται και
διευθετούν συγκρούσεις µεταξύ ατόµων, οι άλλοι απολαµβάνουν τη συνεργασία µαζί
τους. Γενικά έχουν ικανοποιητική σχέση µε τους συντρόφους τους.
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Οι µαθητές µε αυτό το είδος νοηµοσύνης προτιµούν τις οµαδικές εργασίες, είναι αποδεκτοί από τους συµµαθητές τους, πρωτοστατούν σε οµαδικές δραστηριότητες και µεσολαβούν για επίλυση διαπροσωπικών διαφορών.
Σε αυτά τα άτοµα ταιριάζουν διδακτικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις αρχές
της αλληλοδιδακτικής και της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Αντιστοιχούν µαθησιακές δραστηριότητες που περιλαµβάνουν συλλογικές διαδικασίες, οµαδικές εργασίες, διαχείριση κρίσεων.
Είναι ο τύπος νοηµοσύνης που ταιριάζει σε πολιτικούς, εκπαιδευτικούς, διευθύνοντες,
ψυχοθεραπευτές κ.ά.
Η) Νατουραλιστική νοηµοσύνη
Αφορά στην ικανότητα του ατόµου να αντιλαµβάνεται το γεωφυσικό χώρο, να κάνει
διακρίσεις στη χλωρίδα και πανίδα, αλλά και να διακρίνει κοινά στοιχεία και κυρίαρχα
µοτίβα, όπως αντικείµενα και διαδικασίες, που αφορούν κοινωνικοπολιτιστικές δραστηριότητες, όπως είναι ο τρόπος οµιλίας, το στιλ της ένδυσης και µε βάση αυτά να αναγνωρίζει και να κατατάσσει πρόσωπα στις οµάδες από τις οποίες προέρχονται.
Τα άτοµα µε αυτό το είδος νοηµοσύνης αρέσκονται στο να αναγνωρίζουν και να κατηγοριοποιούν αντικείµενα, παρόλο που ο προσδιορισµός και η κατηγοριοποίηση αυτή
δεν αναφέρεται πάντοτε στο φυσικό περιβάλλον. Οι µαθητές διακρίνονται στις πάσης
φύσεως ταξινοµικές δραστηριότητες και συχνά ασχολούνται µε συλλογές, είναι ιδιαίτερα παρατηρητικοί στις σχολικές εκδροµές, από τις οποίες συχνά επιστρέφουν µε δείγµατα πετρωµάτων, καρπών, λουλουδιών. Σε αυτά τα άτοµα ταιριάζουν διδακτικές
δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη συστηµατική παρατήρηση, τις συλλογές, τις ταξινοµήσεις και την αναζήτηση τρόπων αξιοποίησης των χαρακτηριστικών που έχουν τα
επιµέρους φυσικά υλικά.
Είναι ο τύπος νοηµοσύνης που είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη στους βιολόγους, βοτανολόγους, γεωργούς, κυνηγούς, εµπόρους πολύτιµων λίθων κ.λ.π.
Ο Gardner υποστηρίζει ότι είναι πολύ πιθανόν να διακριθούν και άλλα είδη νοηµοσύνης. Ήδη δύο νέοι τύποι νοηµοσύνης, η υπαρξιακή και η πνευµατική, βρίσκονται υπό
µελέτη.

2.2. Το µοντέλο του Μονάχου (K. Heller)
Το περιεχόµενο του µοντέλου «Χαρισµατικότητα και Ταλέντο» του Μονάχου εκτός από
την ευφυΐα (γλωσσική, µαθηµατική, τεχνικοκατασκευαστική ή άλλου είδους ), ερευνά και άλλες παραµέτρους όπως:
• ∆ηµιουργικότητα (αυθεντικότητα στην έκφραση, παραγωγικότητα, δυνατότητα ευελιξίας και άνεσης στην έκφραση κ.ά.).
• Αποτελεσµατικότητα στις κοινωνικές συναναστροφές (οργανωτικότητα, ικανότητα για
την ανάληψη αρχηγίας και για τον καθορισµό των σχέσεων µεταξύ των µελών µιας
οµάδας).
• Μουσικές / Καλλιτεχνικές ικανότητες.
• Ψυχοκινητικές ικανότητες.
• Πρακτική ευφυΐα (η ικανότητα να αντεπεξέρχεται κάποιος στις δυσκολίες της καθηµερινότητας και του επαγγέλµατος).
Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, οι παράγοντες που στην ουσία κυοφορούν τη δυναµική
του ταλέντου, απαιτούν για την πραγµάτωσή του κάποιες οριακά ικανοποιητικές συνθήκες.
Είναι γεγονός, ότι δίχως τη διαδικασία της ενεργού µάθησης, η οποία υποστηρίζεται από κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που αναπτύσσει µία προσωπικότητα, αλλά και χωρίς την
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ενθάρρυνση του κατάλληλου περιβάλλοντος, το ταλέντο σβήνει, δίχως να αξιοποιηθεί. Ιδιαίτερες κλίσεις, όπως νοητικές ικανότητες, δηµιουργικές ικανότητες, κοινωνικές δεξιότητες,
πρακτική νοηµοσύνη, καλλιτεχνικές ικανότητες, µουσικές και ψυχοκινητικές δεξιότητες επηρεάζονται από διάφορους εξωγενείς ή ενδογενείς ρυθµιστές προκειµένου να ξεδιπλωθούν
διάφορες περιοχές µε υψηλή ή όχι επίδοση, όπως τα µαθηµατικά, η τέχνη, ο αθλητισµός κ.ά.
(βλέπε σχ.1) Έτσι, οι επιδόσεις που παρατηρούνται σε κάποια δεδοµένη χρονική στιγµή πρέπει να εκλαµβάνονται ως αποτελέσµατα που προκύπτουν τόσο από το ίδιο το ταλέντο, όσο
και από παράγοντες που σχετίζονται µε το ενθαρρυντικό περιβάλλον.
Σηµειώνεται ότι η διαδικασία πολλαπλής αλληλεπίδρασης που αναφέρθηκε παραπάνω δεν
είναι στατική, αλλά εξαρτάται από το κλίµα και τις ευκαιρίες που προσφέρονται στον εν λόγω
χώρο. Έτσι, τα άτοµα µε ιδιαίτερο ταλέντο θα πρέπει να αποζητούν ή να τους προσφέρονται
τέτοιες συνθήκες εργασίας, ώστε να αυξάνουν τις πιθανότητές τους για υψηλές επιδόσεις.
Σε µια παραλλαγή του µοντέλου, από τους Ziegler και Perleth, υπογραµµίζεται ιδιαίτερα η
σπουδαιότητα της ενεργού µάθησης, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εξαιρετικές επιδόσεις σε έναν τοµέα, εφόσον υπάρξει υποστηρικτική αλληλεπίδραση και αναπλήρωση µεταξύ
ατοµικών εσωτερικών χαρακτηριστικών, χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος (βλ.σχήµα 2). Το ρόλο του περιβάλλοντος διευρύνει µε το δικό
του τρόπο ο Α. Tannehbaum, όταν αναφέρεται στη σπουδαιότητα των ‘τυχαίων παραγόντων’
και στο ρόλο που παίζουν κατά τη µετατροπή του ατοµικού δυναµικού σε συµπεριφορά που
οδηγεί στην επιτυχία, καθώς και στους καθαρά ‘περιβαλλοντικούς παράγοντες’ οι οποίοι µαζί
µε τη ‘νοητική ικανότητα’, την ‘ειδική ικανότητα’ και τους ‘µη νοητικούς παράγοντες’ συνιστούν τον ορισµό της χαρισµατικότητας. Οι Κ. Heller και Ε. Hany αναφέρουν επίσης τα ‘κρίσιµα γεγονότα ζωής’ τα οποία επηρεάζουν την εξέλιξη του εσωτερικού δυναµικού σε επιτυχηµένη ή µη συµπεριφορά.
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Σχ. 1 Το µοντέλο του Μονάχου
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Σχ. 2 Το διαφοροποιηµένο µοντέλο του Μονάχου από τους Ziegler και Perleth
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2.3. Το διαφοροποιηµένο µοντέλο χαρισµατικότητας και ταλέντου
(Fr. Gagné)
Ο Fr. Gagné έθεσε ως ερωτήµατα δύο ιδιαίτερης σηµασίας ζητήµατα στον τοµέα της χαρισµατικής εκπαίδευσης: α) Με ποιον τρόπο πρέπει να προσδιορίζεται η έννοια της χαρισµατικότητας και του ταλέντου και β) Σε τι ποσοστά κυµαίνεται το πλήθος των χαρισµατικών ατόµων.
Το διαφοροποιηµένο µοντέλο χαρισµατικότητας και ταλέντου, προτείνει µια σαφή διαφοροποίηση µεταξύ της φύσης της χαρισµατικότητας και αυτής του ταλέντου. Ο όρος ‘χαρισµατικότητα’, κατά τον Gagné, προϋποθέτει την έµφυτη παρουσία και εξάσκηση αυθόρµητων
και φυσικών κλίσεων και ικανοτήτων οι οποίες ονοµάζονται ‘χαρίσµατα’ ή ‘ξεχωριστές κλίσεις’. Τα άτοµα που χαρακτηρίζονται από αυτήν τη χαρισµατικότητα, παρουσιάζουν συνήθως
ιδιαίτερες επιδόσεις σε περισσότερα από ένα γνωστικά πεδία. Αντίθετα, ο όρος ‘ταλέντο’ προϋποθέτει την εξασκηµένη και όχι µόνο έµφυτη ικανότητα σε ένα γνωστικό αντικείµενο. Τα
άτοµα που ανήκουν και στις δύο παραπάνω κατηγορίες περιέχονται στο άνω 10% του πληθυσµού.
Το µοντέλο αυτό, στο χώρο της χαρισµατικότητας, παρουσιάζει τέσσερις τοµείς φυσικής
ικανότητας (βλέπε σχήµα 3) το νοητικό, το δηµιουργικό, τον κοινωνικοσυναισθηµατικό και
τον αισθητικοκινητικό. Αυτές οι φυσικές ικανότητες µπορούν να παρατηρηθούν σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείµενο. Για παράδειγµα, απαιτούνται νοητικές ικανότητες για να διαβάσει
κάποιος, να µιλήσει µια ξένη γλώσσα ή να κατανοήσει ένα νέο µαθηµατικό τύπο, απαιτούνται
δηµιουργικές ικανότητες για να επιλύσει κάποιος διάφορα προβλήµατα ή να επινοήσει µια νέα
επιστηµονική σχέση, να γράψει λογοτεχνικά κείµενα και γενικότερα να δηµιουργήσει τέχνη.
Φυσικές ικανότητες απαιτούνται τόσο στα σπορ, όσο και στη µουσική και στις ξυλουργικές
εργασίες. Κοινωνικές ικανότητες χρησιµοποιούνται στις καθηµερινές ανθρώπινες σχέσεις.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το διαφοροποιηµένο µοντέλο χαρισµατικότητας και ταλέντου, τα ταλέντα αναδύονται σταδιακά µέσα από τη διαδικασία µετατροπής αυτών των έντονων φυσικών ικανοτήτων σε συστηµατικά καλλιεργηµένες δεξιότητες, οι οποίες απαιτούνται
για τα διάφορα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτά τα πεδία δράσης µπορεί να είναι
τελείως διαφορετικά µεταξύ τους. Για παράδειγµα, η επιδεξιότητα στα χέρια είναι µια φυσική
ικανότητα που συνήθως µπορεί να παρατηρηθεί τυπικά σε έναν πιανίστα, ένα ζωγράφο ή ένα
χειριστή ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Παροµοίως, η φυσική ικανότητα της ευφυΐας µπορεί να
παρατηρηθεί στον επιστηµονικό τρόπο σκέψης ενός χηµικού, στη στρατηγική που εφαρµόζει
ο νους ενός σκακιστή ή στα σχέδια που προετοιµάζει ο αθλητής για την προπόνησή του και
για τη νίκη.
Στο συγκεκριµένο µοντέλο που εξετάζουµε, οι φυσικές κλίσεις ή ικανότητες λειτουργούν
ως τα απαραίτητα ‘ακατέργαστα υλικά’, ως οι βασικές προϋποθέσεις, προκειµένου αργότερα
να αναπτυχθεί το ταλέντο. Έτσι προκύπτει ότι ένα ταλέντο προϋποθέτει απαραίτητα την ύπαρξη έµφυτων φυσικών ικανοτήτων που να ξεπερνούν τον συνηθισµένο µέσο όρο. Κανείς
δεν µπορεί να είναι ταλαντούχος, εάν δε διαθέτει το έµφυτο χάρισµα. Είναι δηλαδή δυνατόν
ένα φυσικό και έµφυτο χάρισµα, µε επιδόσεις που ξεπερνούν το µέσο όρο, να µείνει ‘ανεκµετάλλευτο’, να µείνει δηλαδή ‘χάρισµα’ και να µην αναγνωριστεί ως ‘ταλέντο’. Η ίδια η διαδικασία της ανάπτυξης του ταλέντου εκδηλώνεται όταν το παιδί ή ο ενήλικος αφιερωθεί στη
συστηµατική εκµάθηση και πρακτική. Η διαδικασία αυτή, µπορεί να ολοκληρώνεται είτε επίσηµα (π.χ. στο σχολείο, σε αθλητικές οµάδες, σε ωδεία και αλλού), είτε άτυπα και ανεπίσηµα,
δηλαδή µε το να είναι κάποιος αυτοδίδακτος, µαθαίνοντας κάτι εµπειρικά. Όσο υψηλότερο
είναι το επίπεδο που επιζητά κανείς να φτάσει το ταλέντο του µέσω της εξάσκησης, τόσο πιο
εντατικές και µακροπρόθεσµες είναι και οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν στον επιθυµητό
στόχο.
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Η διαδικασία αυτή διευκολύνεται ή παρεµποδίζεται από την δράση που παρουσιάζουν δύο
συγκεκριµένοι καταλύτες, οι ενδοπροσωπικοί και οι περιβαλλοντικοί. Οι ενδοπροσωπικοί καταλύτες υποδιαιρούνται σε φυσικούς και σε ψυχολογικούς, ενώ όλοι τους καθορίζονται εν
µέρει από τον αποφασιστικό ρόλο του εκ γενετής χαρίσµατος. Από όλο το σύνολο των ψυχολογικών καταλυτών, η ύπαρξη κινήτρων και αποφασιστικότητας παίζουν καθοριστικό ρόλο
σχετικά µε την έναρξη της διαδικασίας εξάσκησης του ταλέντου, ταυτόχρονα, µε την ικανότητα τού να µπορεί κανείς να αποφεύγει τα εµπόδια που συχνά παρεµβάλλονται σε αυτή τη
διαδικασία, όπως για παράδειγµα η πλήξη, αλλά και η αποθάρρυνση µετά από µια ενδεχόµενη
αποτυχία. Η αυτο-οργάνωση καταφέρνει να δώσει την απαιτούµενη αποτελεσµατικότητα στη
διαδικασία ανάπτυξης ενός ταλέντου. Οι κληρονοµικές τάσεις καθώς και το επίκτητο ύφος
συµπεριφοράς παίζουν επίσης αποφασιστικό ρόλο στο να προκληθεί, να υποστηριχθεί, να επιβραδυνθεί ή ακόµη και να αποτραπεί η επιθυµία για την ανάπτυξη ενός ταλέντου.
Το περιβάλλον αποδεικνύει την αναµφισβήτητη επιρροή του στο ταλαντούχο άτοµο µε
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Το περιβάλλον και ο περίγυρος ασκούν επιρροή τόσο σε
µακροσκοπικό επίπεδο, (γεωγραφικά, δηµογραφικά, κοινωνιολογικά), όσο και σε µικρογραφικό επίπεδο (µέγεθος και αριθµός µελών οικογένειας, τύπος προσωπικότητας, είδος γονεϊκής
φροντίδας που δέχεται κανείς κ.ά.). Είναι παρόλα αυτά πιθανό η ανάµειξη πολλών διαφορετικών προσώπων σε µια τέτοια διαδικασία, όπως π.χ. εκπαιδευτικών, γονέων και συνοµηλίκων,
να προκαλέσει είτε θετική είτε αρνητική επίδραση στην τελική ανάπτυξη του ταλέντου. Τα
προγράµµατα που αποβλέπουν σε εξειδικευµένη στήριξη τόσο εντός όσο και εκτός του σχολικού χώρου, παίζουν σηµαντικότατο ρόλο. Πρόκειται για ένα συστηµατικότερο τρόπο διευκόλυνσης ή παρεµπόδισης της διαδικασίας ανάπτυξης ενός ταλέντου. Τέλος, είναι γεγονός ότι
ιδιαίτερα κρίσιµα γεγονότα (όπως ο θάνατος ενός γονέα, η διάκριση σε κάποιο διαγωνισµό και
η απόκτηση ενός βραβείου, η ατυχής εµπειρία ενός ατυχήµατος ή µιας βαριάς ασθένειας)
µπορούν επίσης να επηρεάσουν την συνολική έκβαση στη διαδικασία διαµόρφωσης ενός ταλέντου.
Ο παράγοντας ‘της τυχαιότητας’, συνδέεται µε το περιβάλλον και τον κοινωνικό περίγυρο
(π.χ. το να σου δοθεί η ευκαιρία να γεννηθείς σε µια συγκεκριµένη οικογένεια, να µπορέσεις
να φοιτήσεις σε ένα σχολείο που ενθαρρύνει τα διαφοροποιηµένα προγράµµατα για τα χαρισµατικά και ταλαντούχα παιδιά, καθώς και η αρνητική εµπειρία ενός ατυχήµατος κατά την
αθλητική προπόνηση).
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Σχ. 3 Το ∆ιαφοροποιηµένο Μοντέλο Χαρισµατικότητας και Ταλέντου (Fr. Gagné)
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2.4. Το τριαδικό µοντέλο εµπλουτισµού (J. Renzulli)
Ο Renzulli υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κάποιος ιδανικός τρόπος µέτρησης της ευφυΐας,
συνεπώς πρέπει να αποφύγουµε την τυπική πρακτική που υποστηρίζει ότι µε το να ξέρουµε
τον βαθµό IQ ενός ατόµου, αυτόµατα γνωρίζουµε και το πόσο ευφυές είναι. Θα πρέπει να είµαστε επιφυλακτικοί απέναντι στα κριτήρια που βγάζουν συµπεράσµατα για την ευφυΐα κάποιου, ανάλογα µε την ικανότητά του να επιτυγχάνει στα τεστ και µόνο.
«Ο λόγος που αναφέραµε τις παραπάνω ανησυχίες», λέει ο Renzulli, «σχετικά µε τον αυστηρό προσδιορισµό της έννοιας της ευφυΐας είναι για να επισηµάνουµε την ακόµη µεγαλύτερη δυσκολία του να αποµονώσουµε ένα ‘ξερό’ κι’ αποκοµµένο προσδιορισµό της χαρισµατικότητας. Εξάλλου, είναι γεγονός ότι πάντα θα υπάρχουν διάφορες απόπειρες προσδιορισµού
της έννοιας της ‘χαρισµατικότητας’. Για να βρούµε την άκρη του νήµατος σε αυτή την ανάλυση, θα ξεκινήσουµε εξετάζοντας δυο ευρύτερες κατηγορίες χαρισµατικότητας, οι οποίες
έχουν χαρακτηριστεί ως: (α) ‘χαρισµατικότητα στις ακαδηµαϊκές επιδόσεις’ και (β) ‘δηµιουργική χαρισµατικότητα’. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι και οι δυο κατηγορίες είναι το ίδιο σηµαντικές, καθώς και το ότι συχνά παρατηρείται µια αλληλεπίδραση ανάµεσά τους. Επίσης, θα
πρέπει να υπάρξουν ειδικά προγράµµατα που να υποστηρίζουν και τους δύο παραπάνω τύπους χαρισµατικότητας, αλλά και τις περιπτώσεις που η µια επιδρά στην άλλη».
Κατά τον Renzulli, τρεις είναι οι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν στην πραγµάτωση αυτού
που ονοµάζουµε δυναµικό του ατόµου: α) η άνω του µέσου όρου ικανότητα, β) η επιµονή
στην εκτέλεση του καθήκοντος και γ) η δηµιουργικότητα.
Σηµειώνουµε ότι ο J. Monks, στο ‘πολυπαραγοντικό’ µοντέλο που προτείνει, αντικαθιστά
την επιµονή στην εκτέλεση του καθήκοντος µε τα ‘κίνητρα’, τα οποία εµπεριέχουν την έννοια
της επιµονής στην εκτέλεση του καθήκοντος, την τόλµη, την προσδοκία, τη µελλοντική προοπτική, την οργάνωση, καθώς και συναισθηµατικούς παράγοντες.
Ως προς τον προσδιορισµό της χαρισµατικότητας, ο Renzulli ισχυρίζεται ότι ελάχιστοι µόνο εκπαιδευτικοί, τουλάχιστον στις Η.Π.Α., φαίνονται να είναι ανυποχώρητοι και φανερά
προσκολληµένοι στον ορισµό της έννοιας ‘χαρισµατικότητα’ µε ένα αυστηρό, περιορισµένο,
στατικό τρόπο, αυτόν της υψηλής βαθµολογίας σε δοκιµασίες µέτρησης νοηµοσύνης. Έτσι,
σήµερα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί προτιµούν να περιγράφουν µια περίπτωση χρησιµοποιώντας έννοιες όπως ‘πολλαπλά κριτήρια ‘ και ‘πολλαπλή έκφραση ταλέντου’, αποδεχόµενοι
µε αυτό τον τρόπο την ταυτόχρονη ανάµειξη πολλών παράλληλων κλάδων ανθρώπινης ικανότητας και δραστηριότητας.
Κύριος στόχος του τριαδικού µοντέλου εµπλουτισµού που προτείνει ο Renzulli είναι να
εµπνεύσει όλες τις υποοµάδες των χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών, καθώς και τους
εκπαιδευτικούς, προκειµένου η µαθησιακή διαδικασία να θεωρηθεί ως µια ευχάριστη και ενδιαφέρουσα πρόκληση. Υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ψάχνουν συνεχώς νέους
τρόπους προσέγγισης των µαθητών, ώστε να κάνουν τα σχολεία περισσότερο φιλικά για τους
µαθητές, καθώς και απολαυστικότερη την εκπαιδευτική διαδικασία. Σηµασία έχει η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι µαθητές θα ξετυλίγουν τις πτυχές του ταλέντου τους, και όχι
ένας στείρος χώρος αποθήκευσης γνώσεων, οι οποίες έπειτα από κάποιο διάστηµα θα αξιολογούνται και θα εξετάζονται µέσω της διεξαγωγής τεστ. Η µαθησιακή διαδικασία διαφοροποιείται από εκείνη που προέβλεπε συσσώρευση γνώσεων µε στυγνή επαγωγική µέθοδο, µε αυστηρά δοµηµένη αλληλουχία στην ιεραρχία των γνώσεων, µε µηχανική αποστήθιση. Εν ολίγοις, η δηµιουργική χαρισµατικότητα, ωθεί τόσο τους εκπαιδευτικούς, όσο και τους ίδιους
τους µαθητές, να εµβαθύνουν σε θέµατα και τοµείς που οξύνουν την κριτική και ερευνητική
τους ικανότητα.
Τα προγράµµατα εµπλουτισµού που προορίζονται για τους χαρισµατικούς και ταλαντούχους µαθητές, διατυπωµένα και οργανωµένα από τον J. Renzulli, ήταν αυτά που πραγµατικά
έδωσαν προκλητικές ευκαιρίες για τη δοκιµή νέων ιδεών και την ευκαιρία να ξεπεραστούν
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παλαιότερα προβλήµατα που χαρακτήριζαν τον εκπαιδευτικό χώρο σχετικά µε την εκπαίδευση αυτής της κατηγορίας µαθητών.
Τρεις τύποι προγραµµάτων εµπλουτισµού περιλαµβάνονται σε αυτό το µοντέλο
(βλ.σχήµα 4).
Ο πρώτος τύπος εµπλουτισµού σχεδιάζεται έτσι, ώστε οι µαθητές να εκτίθενται σε µία
µεγάλη ποικιλία γενικών διερευνητικών δραστηριοτήτων, όπως διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα, θέµατα, επαγγέλµατα, χόµπι, πρόσωπα, µέρη, γεγονότα, προβολές, διαλέξεις, συζητήσεις, εκδηλώσεις, τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο κοινό αναλυτικό πρόγραµµα. Υπεύθυνοι για το σχεδιασµό αυτού του τύπου εµπλουτισµού είναι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, αλλά
και οι ίδιοι οι µαθητές.
Ο δεύτερος τύπος εµπλουτισµού περιλαµβάνει εκπαιδευτικό υλικό και µεθόδους οι
οποίες προάγουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και κινητοποιούν συναισθήµατα. Μέρος
αυτής της διαδικασίας µπορεί να γίνει στην κοινή τάξη και ένα µέρος σε άλλη αίθουσα, για
παράδειγµα σε αίθουσα δηµιουργικής απασχόλησης. Οι δραστηριότητες αυτές στόχο έχουν
την καλλιέργεια της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης, την επίλυση προβληµάτων, τη συναισθηµατική εµπλοκή στη διαδικασία της µάθησης, την καλλιέργεια των µεταγνωστικών δεξιοτήτων, τη χρήση πηγών ανωτέρου επιπέδου και την καλλιέργεια γραπτών, προφορικών και
οπτικών/εκφραστικών δεξιοτήτων επικοινωνίας.
Στον τρίτο τύπο εµπλουτισµού εµπλέκονται µαθητές οι οποίοι επιθυµούν να αφιερώσουν χρόνο προκειµένου να µελετήσουν έναν τοµέα που οι ίδιοι επιλέγουν. Οι στόχοι σε αυτήν τη φάση είναι:
• Να επιλεγεί µια περιοχή ενδιαφέροντος από το µαθητή, ώστε να µπορέσει να επικεντρώσει τα ενδιαφέροντά του, τη γνώση του και να διεγερθεί η επιµονή για την εκτέλεση του καθήκοντος.
• Να αποκτηθεί προχωρηµένου επιπέδου γνώση µέσα από µια προχωρηµένου επιπέδου
διαδικασία.
• Να καλλιεργηθούν δεξιότητες αυτοκαθοδηγούµενης µάθησης στο σχεδιασµό, την οργάνωση, τη χρήση πηγών και υλικού, τη διαχείριση του χρόνου, τη λήψη αποφάσεων
και την αυτοαξιολόγηση.
• Να καλλιεργηθεί η επιµονή στην εκτέλεση του καθήκοντος, η εµπιστοσύνη στον εαυτό
και η ολοκλήρωση της δηµιουργικής έµπνευσης.
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Σχ. 4 Το τριαδικό µοντέλο εµπλουτισµού του J.Renzull
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Σχ. 5 Η έννοια της χαρισµατικότητας µέσα από το σχήµα των τριών κύκλων (σχήµα κυλιόµενης πόρτας)

26

Σχηµατοποιώντας τις σχέσεις του εκπαιδευτικού, του µαθητή και του αναλυτικού προγράµµατος, µε τα επιµέρους στοιχεία τους, ο Renzulli δηµιουργεί αυτό που ονοµάζει το σχήµα της ‘κυλιόµενης πόρτας’, (βλ. σχήµα 5). ΟΙ µαθητές µέσα από τη δυναµική αλληλεπίδραση
του εκπαιδευτικού και του αναλυτικού προγράµµατος, δεχόµενοι εµπειρίες εµπλουτισµού του
πρώτου και του δεύτερου τύπου, προωθούνται στις δραστηριότητες εµπλουτισµού του τρίτου τύπου. Προτείνει λοιπόν τα κριτήρια για να µετέχουν οι µαθητές στα υποστηρικτικά προγράµµατα για χαρισµατικούς και ταλαντούχους να είναι πολλαπλά, δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία
στη δηµιουργικότητα, καθώς θεωρεί ότι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της εκπαίδευσης για τους χαρισµατικούς και ταλαντούχους είναι η ανάπτυξη της δηµιουργικής σκέψης και
το πέρασµά της σε δηµιουργική παραγωγικότητα. Έτσι ο πρώτος και δεύτερος τύπος εµπλουτισµού λειτουργούν ως φάσεις ‘ενεργού πληροφορίας’ για τη διαδικασία της αξιολόγησης των χαρισµατικών κα ταλαντούχων µαθητών. Όλα αυτά τον οδήγησαν στη δηµιουργία
του προγράµµατος εµπλουτισµού στο σχολείο (βλ. σχήµα 6).
Στο πρόγραµµα αυτό συµµετέχει ένα 15-20% µαθητών µε άνω του µέσου όρου ικανότητες. Έχουν αξιολογηθεί µέσα από ποικίλες δοκιµασίες, όπως υψηλή βαθµολογία σε δοκιµασίες
νοηµοσύνης, υψηλή βαθµολογία σε ακαδηµαϊκούς τοµείς, αξιολόγηση στη δηµιουργικότητα
και στην επιµονή στην εκτέλεση του καθήκοντος, είτε έχουν προταθεί από τους εκπαιδευτικούς, από τους ίδιους τους µαθητές ή την οικογένειά τους να µετέχουν στην οµάδα, κ.λ.π.
Ακολουθεί η ανίχνευση α) των ενδιαφερόντων των µαθητών β) της προτίµησής τους σε
τρόπο διδασκαλίας, σε µαθησιακό περιβάλλον, σε τρόπο σκέψης και σε τρόπο έκφρασης (βλ.
σχήµα 7). Η ανίχνευση αυτή στηρίζεται περισσότερο στα αναδυόµενα ‘δυνατά’ σηµεία του
µαθητή και χρησιµεύει στον εκπαιδευτικό για να αναπτύξει εναλλακτικές δραστηριότητες για
το µαθητή µέσα στην κοινή τάξη και εκτός αυτής σε άλλα σχήµατα, όπως σε οµοιογενείς οµάδες µε άλλους µαθητές που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα και στο ίδιο επίπεδο.
Το επόµενο βήµα είναι η διαφοροποίηση και η συµπύκνωση του αναλυτικού προγράµµατος οι οποίες λειτουργούν ως παροχές εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών.
Ως προς το θεµελιώδες ερώτηµα ποιοι µαθητές θα µετέχουν σε ένα τέτοιο πρόγραµµα, ο
Renzulli και οι συνεργάτες του απαντούν ότι στις έρευνές τους έχει αποδειχθεί ότι όταν στον
πρώτο και στο δεύτερο τύπο δοθεί η ευκαιρία στο άνω 10%-15% του µαθητικού πληθυσµού
να συµµετέχει, τότε τα αποτελέσµατά τους στον τρίτο τύπο, είναι του ιδίου επιπέδου, µε αυτά του –παραδοσιακά θεωρούµενου χαρισµατικού- ανωτέρου 2%-3% του µαθητικού πληθυσµού.
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Σχ.6 Το µοντέλο εµπλουτισµού (J.Renzulli)
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Ικανότητες

Ενδιαφέροντα

∆είκτες
Εξαιρετικής Επίδοσης

Τοµείς
Ενδιαφέροντος

∆οκιµασίες (Τεστ):
• σταθµισµένα
• κατασκευασµένα
από τον εκπαιδευτικό

Προτίµηση Ύφους
(διδακτικού, µάθησης, σκέψης, έκφρασης)
Προτίµηση ∆ιδακτικού
Ύφους

Τέχνες

Παράδοση

Κατασκευές

Παράδοση-Συζήτηση

Προτίµηση µαθησιακού περιβάλλοντος
Ενδο- / ∆ια- προσωπικό

Προτίµηση τρόπου
σκέψης

Προτίµηση
τρόπου έκφρασης

Αναλυτικός

Γραπτός

Αυτοκαθοδηγούµενο

Συνθετικός

Προφορικός

Λογοτεχνία

Παράδοση από συµµαθητές

Οµαδικό

∆ηµιουργικός / ΕφευρεΜε τα χέρια/κίνηση
τικός

Βαθµολογία

Ιστορία

Συζήτηση

Καθοδηγούµενο
από ενήλικα

Πρακτικός / Σχετικός µε
Με συζήτηση
τα προβλήµατα της ζωής

Αξιολόγηση έργου:

Μαθηµατικά-Λογική

Καθοδηγούµενη / ελεύθερη
µελέτη

Μικτό

Πλαισιακός(ανάλογα
το πλαίσιο)

γραπτού

Φυσικές Επιστήµες

Μάθηση σε τάξη οργανωµένη Φυσικό
σε Μαθησιακά Κέντρα
Συνήθειες ως προς:

προφορικού

∆ραµατοποίηση, παιχνίδι ρόΠολιτικές Επιστ. - Νοµιλων, καθοδηγηµένη φαντακή
σία

•

µουσικού

Αθλητισµός

Εκπαιδευτικά παιχνίδια

κατασκευαστικού

Επιχειρήσεις

άλλου τύπου

Θέατρο-Χορός

µε Με παρουσίαση ενός
τελικού προϊόντος

Ρυθµιστικός

Με δραµατοποίηση

τον ήχο

Εκτελεστικός

Με καλλιτεχνική παρουσίαση

•

τη φωτεινότητα

Κριτικός

Με γραφιστική παρουσίαση

Σχέδια εργασίας

•

τη θερµοκρασία

Ελεύθερη και ανεξάρτητη έρευνα

•

την κινητικότητα

Επίπεδο συµµετοχής στις µαΜουσική
θησιακές δραστηριότητες

Εξατοµικευµένη διδασκαλία

•

την ώρα του 24ώρου

Βαθµός αλληλεπίδρασης µε
Φωτογραφία
τους άλλους

Πρακτική
σχολείου

•
τις συνήθειες διατροφής

Φιλµ / Βίντεο/ Η/Υ

σε

δοµές

εκτός

∆ιδασκαλία µέσα από µέσα
που χρησιµοποιούν τις τρεις
διαστάσεις

•

Επιχειρηµατικός / Εµπορικός

τον τρόπο καθίσµατος

Άλλο (αναφέρατε)
Σχήµα 7: Ολοκληρωµένη ανάπτυξη του ταλέντου από τον J. Renzulli, στο Renzulli J., Reis M., The Schoolwide Enrichment Model, International Handbook of Giftedness and Talent

Σχ. 7 Ειδικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την εικόνα ανάπτυξης ενός ταλέντου
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Στόχοι της διαφοροποίησης του κοινού αναλυτικού προγράµµατος είναι:
• να προσαρµοστεί κατάλληλα η προς µάθηση ύλη ώστε να αποτελεί πρόκληση για όλους τους µαθητές.
• να αυξηθούν οι µέθοδοι διδασκαλίας που καλλιεργούν τη µάθηση σε βάθος.
• να εισαχθούν οι τύποι εµπλουτισµού στο κοινό αναλυτικό πρόγραµµα.
Η συµπύκνωση είναι µία από τις πιο κοινές διαφοροποιήσεις του αναλυτικού προγράµµατος για τους ακαδηµαϊκά χαρισµατικούς µαθητές. Αυτή η στρατηγική µειώνει το χρόνο που
δαπανά ο µαθητής στο κανονικό πρόγραµµα και αυξάνει το χρόνο για δραστηριότητες επέκτασης και εµπλουτισµού. Επιτρέπει στους µαθητές να δείξουν τι γνωρίζουν, να κάνουν εργασίες στις περιοχές που χρειάζεται να γνωρίσουν και να εξασκηθούν και µετά να προχωρήσουν σε άλλες περιοχές ενοτήτων και αντικειµένων. Κατά βάση, η διαδικασία περιλαµβάνει τη
διερεύνηση των δεξιοτήτων και των κοµβικών σηµείων µιας συγκεκριµένης διδακτικής ενότητας, τον καθορισµό και την καταγραφή των µαθηµάτων στα οποία οι µαθητές έχουν κατακτήσει τους περισσότερους ή όλους τους εκπαιδευτικούς στόχους και την παροχή στρατηγικών αντικατάστασης για το υλικό που ο µαθητής ήδη κατέχει. Αυτά έχουν σαν αποτέλεσµα
την αξιοποίηση του χρόνου του µαθητή µε πιο αποτελεσµατικό και παραγωγικό τρόπο. Αποκτούν έτσι τη δυνατότητα να συµπυκνώσουν και να ανανεώσουν το περιεχόµενο του παλαιότερου και συµβατικού αναλυτικού προγράµµατος, αποφεύγοντας να επαναλάβουν ύλη που
έχουν καλύψει είτε επειδή ήδη γνωρίζουν, είτε επειδή µαθαίνουν γρηγορότερα. Έτσι εξοικονοµούν πολύτιµο χρόνο, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα είτε να εµβαθύνουν περισσότερο
στο αντικείµενο που τους απασχολεί, είτε να ξεκινήσουν παράλληλη ενασχόληση µε κάποια
άλλη δραστηριότητα που παρουσιάζει ενδιαφέρον.
Ένα βοήθηµα για τον εκπαιδευτικό προκειµένου να εφαρµόσει τη συµπύκνωση είναι ‘οι
γραπτές συµφωνίες’ που του επιτρέπουν να ορίσει τι θα µάθουν οι µαθητές, µε ποιο τρόπο, πότε και πώς θα αξιολογηθούν. Οι συµφωνίες επιτρέπουν στους µαθητές να συµµετέχουν
ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθορίζοντας το περιεχόµενο σπουδών τους.
Οδηγίες για τις συµφωνίες:
Οι ακόλουθες οδηγίες είναι χρήσιµες για την περίπτωση που ο µαθητής γνωρίζει τη διδακτέα ύλη ή µέρος αυτής και πρόκειται να προχωρήσει σε άλλες δραστηριότητες:
• Το ένα µέρος της συµφωνίας περιλαµβάνει έννοιες ή αποτελέσµατα που πρέπει να µάθει όλη η τάξη. Το άλλο µέρος περιλαµβάνει εναλλακτικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες επέκτασης, που επιλέγονται από τον εκπαιδευτικό, το µαθητή ή και τους δύο.
Εάν οι δραστηριότητες επέκτασης αναπτυχθούν µόνον από τον εκπαιδευτικό, µπορεί
να περιλαµβάνουν επιλογές του τύπου "Η προσωπική σου επιθυµία" ώστε να υπάρχει
σύνδεση των προσωπικών ενδιαφερόντων των µαθητών µε το πρόγραµµα σπουδών.
Οι ιδέες που προτείνει ο µαθητής πρέπει να εγκρίνονται από τον εκπαιδευτικό.
• Οι µαθητές ασχολούνται µε τις εναλλακτικές δραστηριότητες τις ηµέρες που η υπόλοιπη τάξη µαθαίνει έννοιες που αυτοί έχουν ήδη κατακτήσει.
• Οι µαθητές είναι υπεύθυνοι για την κατανοµή του χρόνου τους και µπορεί να τους ζητηθεί να δροµολογούν τις δραστηριότητές τους τις ηµέρες που δε µαθαίνουν µε την
υπόλοιπη τάξη. Ο εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες για αυτές τις δραστηριότητες.
• Τα αποτελέσµατα και οι βαθµοί του µαθητή προκύπτουν ως συνδυασµός της δουλειάς
που γίνεται στην τάξη και της τελικής αξιολόγησης.
• Οι µαθητές υπογράφουν µια συµφωνία, όπως η παρακάτω:
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Συµφωνία µελέτης
Οι ακόλουθοι όροι συµφωνούνται από κοινού από τον εκπαιδευτικό και το µαθητή:
Ο µαθητής µπορεί να µάθει ανεξάρτητα τις έννοιες κλειδιά ή τις πληροφορίες
που περιέχονται στο προς µελέτη αντικείµενο.
Ο µαθητής πρέπει να επιδείξει κατάκτηση των παραπάνω εννοιών.
Ο µαθητής πρέπει να συµµετέχει σε επιλεγµένες οµαδικές δραστηριότητες,
όταν δοθεί η οδηγία από τον εκπαιδευτικό.
Ο µαθητής συµφωνεί να δουλέψει ένα ανεξάρτητο σχέδιο εργασίας, που θα
παρουσιάσει στην τάξη.
Περιγραφή σχεδίου:
....................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
Υπογραφή εκπαιδευτικού:
Υπογραφή µαθητή:

• Μια συµφωνία τέτοιας µορφής µπορεί να ισχύσει για όλες τις ανεξάρτητες δραστηριότητες µελέτης. Οι µαθητές συµµετέχουν στην τάξη για τις εµπειρίες εκείνες που κρίνεται ότι όλοι οι µαθητές της τάξης πρέπει να µοιραστούν.
• Οι µαθητές που δε δουλεύουν µε τις εναλλακτικές τους δραστηριότητες ή δε συµµορφώνονται µε τους όρους της συµφωνίας, είναι υποχρεωµένοι να συµµετέχουν στη γενική τάξη.
• Οι µαθητές παρουσιάζουν στην τάξη το σχέδιό τους σε δεδοµένο χρόνο. ∆εν απαιτείται γραπτή εργασία αλλά προφορική παρουσίαση διάρκειας 7-10 λεπτών, συνοδευόµενη από ένα τουλάχιστον οπτικό βοήθηµα. Επίσης, οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν ένα άλλο µέσο παρουσίασης της δουλειάς τους στην τάξη.
Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δίνεται στην επιλογή δραστηριοτήτων που αντανακλούν τις
πραγµατικές επιλογές και δυνατότητες των παιδιών και όχι στο µοίρασµα απρόσωπου και τυπικά διαµορφωµένου υλικού που δεν εµβαθύνει ξεχωριστά στις ανάγκες, τις δυνατότητες και
τις επιθυµίες κάθε µαθητή.
Ο καλύτερος τρόπος για να σχηµατίσουµε µια συνολική εικόνα της διαδικασίας συµπύκνωσης του αναλυτικού προγράµµατος, είναι να εξετάσουµε από κοντά ένα παράδειγµα όπου
παρουσιάζονται αναλυτικά τα στάδια της εν λόγω συµπύκνωσης. Έτσι, το επονοµαζόµενο ‘έντυπο συµπύκνωσης’ (βλέπε σχήµα 8) είναι το έντυπο που όχι µόνο έχει µέγιστη πρακτική
σηµασία για το όλο πρόγραµµα, αλλά ταυτόχρονα χρησιµεύει ως απόλυτο αρχείο παροχής
πληροφοριών για τον κάθε µαθητή (ιδιαίτερα χρήσιµο για τους εκπαιδευτικούς). Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν πρέπει να συµπληρώνουν κάθε φορά ένα έντυπο για κάθε µαθητή, ή ένα έντυπο
για µια ολόκληρη οµάδα µαθητών του ίδιου επιπέδου. Τα συµπληρωµένα έντυπα πρέπει να
φυλάγονται στο αρχείο προσωπικών επιδόσεων του κάθε µαθητή και να ενηµερώνονται σε
τακτά χρονικά διαστήµατα. Το έντυπο συµπύκνωσης χωρίζεται σε τρεις ενότητες:
• Στη πρώτη στήλη πρέπει να περιλαµβάνονται πληροφορίες για τη διδακτέα ύλη και τις
επιδόσεις των µαθητών. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συγκροτούν έναν κατάλογο
πληροφοριών για κάθε µάθηµα ξεχωριστά, ο οποίος θα περιλαµβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τις ιδιαίτερες προτιµήσεις των µαθητών σε αυτό, αλλά και βαθµούς δια31

γωνισµάτων, καθώς και σκιαγραφήσεις του προφίλ του κάθε µαθητή και πληροφορίες
για παλαιότερες επιδόσεις του.
• Στη δεύτερη στήλη, παράλληλα µε τα αποτελέσµατα διαγωνισµάτων, οι καθηγητές θα
πρέπει να εκθέτουν αναλυτικά τις διδακτικές µεθόδους που επέλεξαν. Μπορούν έτσι να
στηρίζονται είτε σε επίσηµη βαθµολογία, είτε σε ανεπίσηµη αξιολόγηση που θα πηγάζει από τη γενικότερη συµµετοχή τους στην τάξη. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η πλήρης ακρίβεια όσων θα καταγραφούν στο έντυπο, είναι απολύτως σηµαντική. Αυτό σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δώσουν µεγάλο βάρος στην αναλυτική παρουσίαση των επιδόσεων ενός µαθητή σε κάθε µάθηµα, γιατί µπορεί κάποιος να παρουσιάζει αδυναµία σε κάποιο θέµα, ενώ την ίδια στιγµή να αριστεύει σε κάποιο άλλο.
• Τέλος, στην τρίτη στήλη, καταγράφονται πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα εµπλουτισµού. Για να αναφερθούν οι εκπαιδευτικοί σε αυτές τις επιπλέον δυνατότητες,
θα πρέπει να έχουν πλήρη γνώση των ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων αφοµοίωσης του κάθε µαθητή. Σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει να αντικαθίσταται η ύλη ενός
παλαιότερου συµβατικού αναλυτικού προγράµµατος µε νέα, δυσκολότερη και πυκνότερη ύλη, µόνο επειδή το υποστηρίζει ο εκπαιδευτικός. Η γνώµη των µαθητών πρέπει
να λαµβάνεται σοβαρότατα υπόψη. Πρέπει επίσης να παρακολουθείται προσεκτικά το
επίπεδο πρόκλησης που αποπνέει το νέο υλικό για τους µαθητές. Θέλουµε οι µαθητές
να µπορούν να κατανοούν την φύση της πρόκλησης και της αµειβόµενης προσπάθειας, και, ταυτόχρονα, να είµαστε σίγουροι ότι το νέο υλικό που αντικαθιστά το παλαιότερο είναι όντως περισσότερο εξελιγµένο.
Οι παρακάτω τρόποι οµαδοποίησης των µαθητών προσφέρονται για εφαρµογή προγραµµάτων εµπλουτισµού (ανεξάρτητα από την πιστή εφαρµογή του µοντέλου του Renzulli).
Μπορούν να πραγµατοποιηθούν είτε κατά τη διάρκεια του ηµερήσιου σχολικού προγράµµατος, είτε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων µετά το τυπικό πρόγραµµα, όπως για παράδειγµα κατά τη διάρκεια του προγράµµατος του ολοήµερου σχολείου. Οι οµάδες των µαθητών µπορεί να είναι αποτέλεσµα είτε διατµηµατικής (από πολλά τµήµατα της ίδιας τάξης), είτε διαταξικής (από διαφορετικές τάξεις), είτε διασχολικής (από πολλά σχολεία µιας περιφέρειας) συνεργασίας.
• Οµοιογενής οµαδοποίηση για όλο το σχολικό χρόνο:
Αυτή η µέθοδος συνήθως αρχίζει στις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού. Οι µαθητές
είναι στην ίδια οµάδα το µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας και τείνουν να παραµείνουν
στο ίδιο σχήµα καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Σηµειώνουµε ότι η συνεργατική µάθηση είναι µία αποτελεσµατική τεχνική, ειδικά
στις κοινές ανοµοιογενείς τάξεις. Παρόλα αυτά, όταν υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις στις
ικανότητες, οι χαρισµατικοί µαθητές µπορεί να µην ωφεληθούν από τη συµµετοχή σε
ανοµοιογενή οµάδα. Αρκετές έρευνες υπογραµµίζουν ότι οι χαρισµατικοί µαθητές όταν
συνεργάστηκαν µε άλλους χαρισµατικούς µαθητές έκαναν συζητήσεις υψηλότερου επιπέδου και ότι η απουσία τους από την ανοµοιογενή οµάδα δεν επιδρούσε αρνητικά
στην επίδοση των µαθητών της υπόλοιπης οµάδας. Αυτά τα ευρήµατα φανερώνουν ότι
οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν χρησιµοποιούν αυτή τη µέθοδο µε
χαρισµατικούς µαθητές.
• Ευκαιριακή οµοιογενής οµαδοποίηση µέσα στην τάξη
Η οµάδα αποτελείται από 3 έως 6 µαθητές, οι οποίοι µοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα και σε παρόµοιο επίπεδο. Αυτή η µέθοδος επιτρέπει στα χαρισµατικά παιδιά να
µάθουν µαζί, καθώς αποφεύγουν µόνιµες οµαδοποιήσεις µε µαθητές άλλων ικανοτήτων. Εάν η οµοιογενής οµάδα κρατηθεί σε ένα λογικό αριθµό, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν γενική βελτίωση στην επίδοση όλης της τάξης. Αυτό προφανώς οφείλεται στο ότι
οι εκπαιδευτικοί που µαθαίνουν πώς να παρέχουν γνώσεις στους χαρισµατικούς µαθη32

τές, τροποποιούν αυτές τις γνώσεις για το υπόλοιπο της τάξης, αυξάνοντας την επίδοση όλων των µαθητών.
• Οµαδοποίηση για ανεξάρτητη εργασία:
Αυτή η µέθοδος προσφέρει στους µαθητές προοπτικές για πιο εξατοµικευµένες ευκαιρίες πνευµατικής ανάπτυξης. Μπορεί να εφαρµοστεί όταν ένας ή δύο µαθητές δουλεύουν σε ένα καλά σχεδιασµένο, ανεξάρτητο σχέδιο αποµονωµένοι σε ένα επαγγελµατικό περιβάλλον (π.χ. σε µία επιχείρηση ή σε ένα κέντρο υγείας για ηλικιωµένους) ή
σχετιζόµενοι µε ένα ενήλικο µέντορα που έχει ειδικότητα σε έναν τοµέα των ενδιαφερόντων του µαθητή. Τέτοιες προοπτικές απαιτούν στενή συνεργασία ανάµεσα στο
σχολείο και τους τοπικούς παράγοντες.

Σχ.8

Οδηγός για συµπύκνωση του αναλυτικού προγράµµατος
(δηµοσιεύεται µε άδεια του συγγραφέα)
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3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
3.1. ∆ηµιουργικότητα και χαρισµατικότητα.
« Το αληθινά δηµιουργικό µυαλό σε κάθε πεδίο δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό:
Ένα ανθρώπινο πλάσµα γεννηµένο αντικανονικά, απάνθρωπα ευαίσθητο. Για αυτόν ένα άγγιγµα είναι ένα χτύπηµα, ένας ήχος είναι ένας θόρυβος, µία ατυχία είναι µία τραγωδία, η χαρά
είναι µία έκσταση, ένας φίλος είναι ένας εραστής, ένας εραστής είναι ένας θεός, µία αποτυχία
είναι ένας θάνατος.
Προσθέστε σε αυτόν τον εξαιρετικά λεπτεπίλεπτο οργανισµό την ακατάπαυστη ανάγκη να
δηµιουργεί, να δηµιουργεί, να δηµιουργεί -έτσι ώστε χωρίς τη δηµιουργία µουσικής ή ποίησης ή βιβλίων ή κτιρίων ή κάτι µε νόηµα, κόβεται η ίδια του η ανάσα. Πρέπει να δηµιουργεί,
πρέπει να ξεχειλίζει από δηµιουργικότητα. Από κάποια παράξενη, άγνωστη, εσωτερική κατεπείγουσα ανάγκη, δεν είναι αληθινά ζωντανός, εκτός αν δηµιουργεί.»
Περλ Μπακ
Οι έρευνες των τελευταίων δεκαετιών πάνω στην ευφυΐα και τη δηµιουργικότητα, έδειξαν σχεδόν εξαρχής ότι παρόλο που οι µαθητές µε υψηλό δείκτη νοηµοσύνης που ανήκουν
σε ιδιαίτερες οµάδες, καταφέρνουν να σηµειώνουν εξαιρετική βαθµολογία τόσο στο σχολείο
όσο και στο πανεπιστήµιο, στην ουσία επισκιάζονται από εκείνους που δεν έχουν απλά υψηλό
IQ, αλλά και υψηλό δείκτη δηµιουργικότητας. Άλλες έρευνες δείχνουν ότι οι µαθητές µε υψηλό δείκτη δηµιουργικότητας ξεπέρασαν αυτούς που είχαν µόνο υψηλό IQ, σε σχεδόν όλα τα
επίπεδα και τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Όλα τα παραπάνω µας οδηγούν στο συµπέρασµα
ότι η έµφυτη χαρισµατικότητα είναι τελικά ένας συνδυασµός ευφυΐας και δηµιουργικότητας.
Σύµφωνα µε την προσέγγιση του Renzulli, η δηµιουργικότητα και η ευφυΐα, µαζί µε την
ύπαρξη επιµονής στην εκτέλεση του καθήκοντος, αποτελούν τα συστατικά µέρη της χαρισµατικότητας, συνθέτοντάς την ως σύνολο.
Η αναγκαιότητα για ενίσχυση της δηµιουργικότητας των παιδιών στην τάξη, δε θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε γνώµονα την προώθηση µιας µικρής οµάδας προικισµένων παιδιών
µε ιδιαίτερες ικανότητες, αλλά µε βάση την ανθρωπιστική πρόθεση να ενσταλάξουµε σε κάθε
παιδί τη µέγιστη δυνατότητα και τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειµένου να ξεδιπλώσει
δηµιουργικά την προσωπικότητά του. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση ενδείκνυται µια προσέγγιση βασιζόµενη στη διαδικασία της δηµιουργικότητας και όχι στην αξιολόγηση του τελικού
αποτελέσµατος.
Το συστατικό µοντέλο της δηµιουργικότητας σύµφωνα µε ερευνητές προσδιορίζει τις
σχέσεις που δηµιουργούνται ανάµεσα στον αναπτυσσόµενο άνθρωπο και στο περιβάλλον στο
οποίο κινείται. Αποτελείται από έξι παραµέτρους, οι οποίες µε τη σειρά τους συντίθενται και
αυτές από κάποια επιπρόσθετα συνθετικά µέρη. Όλοι αυτοί οι παράγοντες λειτουργούν από
κοινού, και πάντα µέσα στα πλαίσια της δηµιουργικής διαδικασίας και των επιτρεπόµενων ορίων του εκάστοτε περιβάλλοντος.
Οι πρώτες τρεις παράµετροι που σχετίζονται µε την ίδια τη γνωστική ικανότητα και
τη φύση είναι:
• Αποκλίνων τρόπος σκέψης
• Κατοχή γενικών γνώσεων και ένα σταθερό υπόβαθρο σκέψης
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• Εξειδίκευση σε κάποιον συγκεκριµένο γνωστικό τοµέα και γνώση των αντίστοιχων ικανοτήτων που απαιτούνται
Οι άλλες τρεις παράµετροι που αντιπροσωπεύουν την προσωπικότητα είναι:
• ∆έσµευση στην ανάληψη καθηκόντων και ικανότητα συγκέντρωσης
• Ύπαρξη κινήτρων και παρότρυνσης
• Ερευνητικότητα, δεκτικότητα προς το καινούργιο, ανεκτικότητα προς το ασαφές και
διφορούµενο
Κάποια άλλα επιπρόσθετα συνθετικά µέρη των παραµέτρων είναι:
• Η αντίσταση που συνήθως ένας µαθητής προβάλλει στις επιταγές της οµάδας ή της
τάξης. Αυτή η άρνηση της πίεσης είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη αντισυµβιβαστικής συµπεριφοράς και αυτόνοµου τρόπου σκέψης.
• Η ετοιµότητα για ανάληψη ‘ριψοκίνδυνων’ εγχειρηµάτων, επιτρέπει µε τη σειρά της
την αφιέρωση στον πειραµατισµό µε πλήρη άνεση, και γενικότερα την απόλαυση της
όλης διαδικασίας.
Καµία παράµετρος δεν είναι από µόνη της επαρκής ή αποκλειστικά υπεύθυνη για να εξασφαλίσει την έκβαση ολόκληρης της δηµιουργικής διαδικασίας που σε τελική ανάλυση οδηγεί
στην παραγωγή του δηµιουργήµατος. Τα επιπρόσθετα συνθετικά µέρη των παραµέτρων
συµµετέχουν και αλληλεπιδρούν στην όλη δηµιουργική διαδικασία, σχηµατίζοντας κάθε φορά
διαφορετικούς συνδυασµούς και επιδρώντας σε διαφορετικό βαθµό. Συµπεραίνουµε λοιπόν
ότι κάθε επιµέρους κοµµάτι των παραµέτρων έχει εξαρχής το δικό του ατοµικό ρόλο, λειτουργώντας πότε αυτόνοµα και ανεξάρτητα και πότε σε αλληλεπίδραση µε τα υπόλοιπα.
Οι δυναµικές και οι µηχανισµοί του συνολικού συστήµατος των παραµέτρων εξαρτώνται,
όπως είναι φυσικό, από τις περαιτέρω συνθήκες ανάπτυξης που θα επιτρέψει το εκάστοτε
περιβάλλον. Το περιβάλλον που θα εµπνεύσει τους µαθητές µε αυτοπεποίθηση και διάθεση
δηµιουργίας θα καταφέρει σε τελική ανάλυση να ενεργοποιήσει και να ενισχύσει το ταλέντο
τους. Αντίθετα, το περιβάλλον που θα τους φοβίσει και θα τους αποθαρρύνει, θα έχει ως αποτέλεσµα την αναστολή των δηµιουργικών τους τάσεων. Υπάρχουν λοιπόν τρία είδη περιβάλλοντος που καθορίζουν τη θετική ή αρνητική εξέλιξη ενός µαθητή:
• Η ατοµική και υποκειµενική σφαίρα όπου κινείται ο µαθητής, το γνωστικό υλικό και το
κοινωνικό περιβάλλον που προσλαµβάνει ως πληροφορίες.
• Ο κοινωνικός κύκλος γνωριµιών και συναναστροφών (µικρόκοσµος του µαθητή), από
την οικογένεια και τους συγγενείς, έως τους δασκάλους και τους συνοµήλικους φίλους
και συµµαθητές.
• Η ευρύτερη κοινωνική, ιστορική και παγκόσµια σφαίρα που καθορίζει τις επιστηµονικές, κοινωνικο-πολιτικές και πολιτιστικές εξελίξεις (µακρόκοσµος και
µεταπεριβάλλον).

3.1.1. Η καλλιέργεια της δηµιουργικότητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας προϋποθέτει:
• Πλούσια και πολύπλευρη εµπειρία, αποκτηµένη µέσα στα πλαίσια πολλών και διαφορετικών συνθηκών και γνωστικών αντικειµένων
• Εξειδικευµένες γνώσεις
• Επαρκή ποσότητα γενικών γνώσεων
• Ζωηρή φαντασία
35

• Ικανότητες ανάλυσης και σύνθεσης διαφόρων δεδοµένων
• Ικανότητα να κατανοεί κανείς τις υπάρχουσες σχέσεις, συνδέσεις, οµοιότητες και τους
λογικούς συνειρµούς που ενυπάρχουν σε µια κατάσταση (συγκλίνουσα σκέψη)
• Ικανότητα να κατανοεί κανείς µακρινές και φαινοµενικά ασύνδετες σχέσεις και να συνενώνει διαφορετικά πεδία δράσης (αποκλίνουσα σκέψη)
• Προτίµηση δηµιουργικής προσαρµογής παρά αφοµοίωσης
• Ικανότητα να µπορεί κανείς να αναγνωρίζει και να προσδιορίζει ένα πρόβληµα
• Εξασφάλιση τέλος της ικανότητας να µπορεί κάποιος να σχεδιάζει το δικό του προσωπικό τρόπο µάθησης, και εποµένως να ασκεί τον, επίσης, δικό του τρόπο αξιολόγησης
ή αυτοκριτικής (µεταγνωστικές ικανότητες).

3.1.2. Οι παράγοντες της προσωπικότητας που ενισχύουν τη δηµιουργικότητα
Παράγοντες όπως η αυτονοµία, η αντισυµβατικότητα και η τήρηση ανάλογων στάσεων, η
δεκτικότητα σε ερεθίσµατα, η ευπροσαρµοστικότητα, τα επαρκή αποθέµατα δύναµης και η
αίσθηση σωστού προσανατολισµού, θεωρούνται πάντα ευνοϊκοί για τη δηµιουργικότητα.
Σύµφωνα µε µελέτες, η δηµιουργικότητα προϋποθέτει την ύπαρξη µιας ‘παράδοξης’ προσωπικότητας. Πρόκειται στην ουσία για συνδυασµούς διαφορετικών ‘πόλων’, που έρχονται συνεχώς σε σύγκρουση αλλά και σε µια ισορροπία µε αντικρουόµενα ζεύγη χαρακτηριστικών.
Για παράδειγµα, ο χαρακτηριστικός τύπος της δηµιουργικής προσωπικότητας παρουσιάζει µια
τυπικά ‘αρσενική’ εικόνα µε χαρακτηριστικά όπως αυτονοµία, αυτοπεποίθηση, τραχύτητα, και
ταυτόχρονα µια τυπικά ‘θηλυκή’ εικόνα µε χαρακτηριστικά όπως ευαισθησία, διαίσθηση, υπευθυνότητα. Τα ευρήµατα αυτά φανερώνουν ότι το στοιχείο της δηµιουργικότητας µπορεί
να υπάρξει τόσο µέσα στα πλαίσια των έµφυτων ρόλων που προκαθορίζονται από το φύλο,
όσο και σε εκείνο της εύπλαστης, ευπροσάρµοστης και αρµονικής προσωπικότητας. Φαίνεται
λοιπόν ότι το συγκέρασµα των αντίθετων είναι απαραίτητο σε αυτή την περίπτωση. Οδηγούµαστε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι η διαδικασία εµφύσησης δηµιουργικών τάσεων σε
ένα παιδί πρέπει να συνοδεύεται από:
• ∆εκτικότητα σε νέες ιδέες και εµπειρίες
• ∆ιάθεση για πειραµατισµό και περιπέτεια
• Αυτονοµία
• Εσωτερικά αποθέµατα δύναµης
• Υψηλή αυτο-εκτίµηση και αυτο-αξιολόγηση
• Αποδοχή όλων των χαρακτηριστικών ( ακόµη και των αντιφατικών ) που συνθέτουν
την προσωπικότητά του
• Ικανότητα ερµηνείας του ασαφούς ή του διφορούµενου
• Τάση για πολυδιάστατη ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δραστηριοτήτων του,
καθώς και την ικανότητα να βρίσκει την άκρη σε µια πολυδιάστατη κατάσταση
Ως αποτέλεσµα όµως προκύπτει ότι η δηµιουργικότητα προϋποθέτει απαραίτητα από την πλευρά του δηµιουργού τα εξής στοιχεία:
• Ανεξαρτησία και αντισυµβιβαστικότητα
• Γνώση των κοινωνικών εθιµοτυπικών
• Αντοχή
• Ικανότητα επικοινωνίας
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Τα ευρήµατα που παρουσιάσαµε παραπάνω υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί
θα πρέπει να φροντίσουν ώστε οι µαθητές ν’ αναπτύξουν:
• Μια συγκεκριµένη εικόνα για τη δηµιουργικότητα και να υιοθετήσουν µια θετική στάση
απέναντί της
• Περιέργεια και τάση για ερευνητικότητα
• Προθυµία να ριψοκινδυνεύσουν χωρίς να φοβηθούν το σφάλµα και την αποτυχία.
• Τάσεις για πειραµατισµό
• Ανάληψη ευθυνών και καθηκόντων, επιµονή και αποφασιστικότητα
• Προθυµία να αναλάβουν δύσκολα εγχειρήµατα
• Επιθυµία για καινοτοµίες
• Βαθύτερα κίνητρα για διάκριση και ανεξαρτητοποίηση µέσω κάποιου είδους επιβράβευσης ή αναγνώρισης των προσπαθειών τους από τρίτους
• Ετοιµότητα για την αντιµετώπιση µιας πρόκλησης
• Ικανότητα εγρήγορσης για την ανάληψη ριψοκίνδυνων εγχειρηµάτων
Από την πλευρά του κοινωνικού περιβάλλοντος, η δηµιουργικότητα προϋποθέτει:
• Την ικανότητα να αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα του κάθε µαθητή.
• Αποδοχή νέων τρόπων έκφρασης και υιοθέτηση στάσης δίχως παρωπίδες απέναντι
στη µεταβλητότητα
• Άρνηση των άκαµπτων στάσεων που φανερώνουν προσκόλληση στους τύπους και την
επιβολή κυρώσεων για ασήµαντα λάθη
• Την απαραίτητη παροχή και εξασφάλιση ενός δηµιουργικού κλίµατος
Οι ιδανικοί εκπαιδευτικοί που καλλιεργούν τη δηµιουργικότητα στα παιδιά, συνήθως αναγνωρίζονται από τα εξής στοιχεία:
• Ενθαρρύνουν τα παιδιά να υιοθετούν µια ανεξάρτητη προσέγγιση προς τη µάθηση
• Ο τρόπος διδασκαλίας τους χαρακτηρίζεται από κοινωνικότητα και διάθεση για συνεργασία
• ∆εν παραλείπουν να τονίζουν τη σηµασία της σωστής και πλήρους µάθησης
• Αποφεύγουν να συνάγουν βιαστικά συµπεράσµατα για τις ιδέες και τις απόψεις ενός
µαθητή
• Ενθαρρύνουν έναν ευέλικτο τρόπο σκέψης
• Είναι ανεκτικοί και δείχνουν κατανόηση σε λάθη που φανερώνουν την αδυναµία κάποιου µαθητή
• Ενθαρρύνουν τη διαδικασία της αυτο-εκτίµησης και της αυτοκριτικής στους µαθητές
• ∆ίνουν µεγάλη σηµασία στις ερωτήσεις που τους απευθύνουν
• Παρέχουν στους µαθητές τις ευκαιρίες να εργαστούν µε ποικίλο υλικό και κάτω από
διαφορετικές συνθήκες
• Βοηθούν τους µαθητές ώστε να µάθουν να αντιµετωπίζουν τη σύγχυση και την αποτυχία
• Ανταµείβουν όσο το δυνατόν περισσότερο την υποµονή, το κουράγιο και το σθένος
κάποιου µαθητή
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Επίσης, οι εκπαιδευτικοί για παιδιά µε ιδιαίτερες ικανότητες στον τοµέα της δηµιουργικότητας χρειάζονται σηµαντικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Με αυτό εννοούµε ένα πλέγµα ‘ανθρώπινων δεξιοτήτων’ που περιλαµβάνουν :
• ∆εξιότητες παρατήρησης: να ακούνε, να βλέπουν και να κατανοούν λεκτικούς και µη
υπαινιγµούς
• ∆ιαίσθηση: να συναισθάνονται τις ανάγκες ή τα προβλήµατα
• Ενσυναίσθηση: να κατανοούν τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα
• Πρότυπα: να δείχνουν θετικές στάσεις, ενισχύοντας τις κατάλληλες συµπεριφορές
• Λεκτικές δεξιότητες παρουσίασης
• ∆εξιότητες γραφής
• Ηγετικό ρόλο στην οµάδα και συµβουλευτικές δεξιότητες
Ιδιότητες που δηµιουργικοί µαθητές ζητούν από τους εκπαιδευτικούς:
• Να τους κατανοούν
• Να έχουν αίσθηση του χιούµορ
• Να µπορούν να κάνουν διασκεδαστική τη µάθηση
• Να είναι κεφάτοι
• Να τους στηρίζουν και να τους σέβονται
• Να είναι έξυπνοι
• Να είναι υποµονετικοί
• Να είναι σωστά αυστηροί µαζί τους
• Να είναι ευπροσάρµοστοι

3.2. Η καλλιέργεια της δηµιουργικότητας στην τάξη
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επανεξετάζουν τις πρακτικές διδασκαλίας που εφαρµόζουν,
προκειµένου να µπορούν να κρίνουν το βαθµό στον οποίο µπόρεσαν να εµφυσήσουν στους
µαθητές ένα δηµιουργικό τρόπο σκέψης. Σε αυτή την ενότητα παραθέτουµε ορισµένες οδηγίες προκειµένου να µπορέσει ένας εκπαιδευτικός να καλλιεργήσει το στοιχείο της δηµιουργικότητας στους µαθητές του. Οι ερωτήσεις που ακολουθούν, οργανωµένες σε παραµέτρους,
συνθέτουν το σχεδιάγραµµα επαλήθευσης που ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εφαρµόσει
προκειµένου να επανεξετάσει την αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών του µεθόδων. Το
εν λόγω σχεδιάγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τάξεις όλων των βαθµίδων.
Παράµετρος 1- Ενίσχυση αποκλίνουσας σκέψης:
• Επιτρέπει ο εκπαιδευτικός την υποβολή ερωτήσεων, και εάν ναι, εκτιµάει αυτή την κίνηση του µαθητή;
• Είναι ο εκπαιδευτικός δεκτικός και ευαίσθητος προς τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές;
• Επιχειρεί ο εκπαιδευτικός να κάνει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τη µέγιστη σηµασία των ερωτήσεων, αλλά και να µη φοβούνται να εµπιστευτούν τις αισθήσεις τους;
• Τα προβλήµατα απλά παρουσιάζονται ή ανακαλύπτονται;
• Καταφέρνει ο εκπαιδευτικός να οργανώσει τον χρόνο έτσι ώστε να επιτρέπεται και µια
δεύτερη απόπειρα εύρεσης λύσης;
• Τα διδασκόµενα θέµατα εξετάζονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες;
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• Οι τρόποι και τα στάδια προσέγγισης του τελικού ζητούµενου διαµορφώνονται εξαρχής ή µένουν συνεχώς ανοιχτά;
• Μεταδίδεται στους µαθητές το µήνυµα ότι δεν πρέπει να επαναπαύονται µε την πρώτη
σωστή απάντηση που θα δώσουν ;
• Πόσο µπορεί να εκτιµηθεί µια ‘πλάγια’ µέθοδος ή λύση;
• Σε γενικές γραµµές, συµβαίνει κάτι στο σχολείο που θα µπορούσε να ενταχθεί στην
έννοια της αποκλίνουσας σκέψης;
Συµβαίνουν λοιπόν όλα τα παραπάνω, ή µήπως η µάθηση έχει καταλήξει να είναι µια µηχανική αποστήθιση γνώσεων από τα εγχειρίδια και από τους εκπαιδευτικούς;
Παράµετρος 2 - Γενικές γνώσεις και βασική σκέψη:
• Καταφέρνει το γνωστικό αντικείµενο να προωθεί ένα διαφοροποιηµένο τρόπο σκέψης,
ή περιορίζει τη δυνατότητα εµβάθυνσης;
• Ο εκπαιδευτικός καταφέρνει να χρησιµοποιήσει διαδικασίες που να περιλαµβάνουν την
πρόσληψη γνώσεων µέσω όλων των αισθήσεων, έτσι ώστε να µπορούν να ανακληθούν εύκολα;
• Αναλύεται η δοµή των εξεταζόµενων αντικειµένων ή θεµάτων;
• ∆ίνεται εξίσου µεγάλη σηµασία στη διαδικασία της µάθησης, όπως και στο αποτέλεσµα;
• Τίθενται οι διάφορες µέθοδοι υπό αµφισβήτηση, ώστε, εάν είναι ελλιπείς, να µπορούν
να βελτιωθούν;
• ∆ίνονται απαντήσεις στις ερωτήσεις που επικεντρώνονται στο ‘γιατί;’, έτσι ώστε να
µπορούν να εξηγηθούν οι σχέσεις αιτίας – αποτελέσµατος;
• Παρέχονται οδηγίες για την συστηµατική ανάλυση των εκάστοτε συνθηκών, παραγόντων, προβληµάτων και θεµάτων προς µελέτη;
• Υπάρχουν προκλήσεις που να απαιτούν τόσο τον επαγωγικό, όσο και τον απαγωγικό
τρόπο σκέψης;
• Επιδιώκεται η διαδικασία αξιολόγησης;
• Είναι η διαδικασία της µάθησης ξεκάθαρη, ώστε στη συνέχεια να µπορούν να ενεργοποιούνται σε κάθε µαθητή και οι µεταγνωστικές του ικανότητες;
Παράµετρος 3 - Εξειδικευµένη γνώση και δεξιότητες:
• Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη ειδικών ενδιαφερόντων; (όπως π.χ. η επιθυµία για συµµετοχή σε διαγωνισµούς ή η δηµιουργία σχέσης µε µέντορα)
• Καταφέρνει ο εκπαιδευτικός να εντάξει τα προσωπικά ενδιαφέροντα του κάθε µαθητή
µέσα στο πλαίσιο της σχολικής εργασίας;
• Υπάρχουν ευκαιρίες οι µαθητές να αποκτήσουν εµπειρία µέσα από τις µελέτες σε βάθος;
• Εκτιµάται η γνώση των µαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών;
Παράµετρος 4 - Επιµονή στην εκτέλεση του καθήκοντος:
• Επιτρέπεται και υποστηρίζεται µια συγκεκριµένη δραστηριότητα; (π.χ. η έρευνα που
πρέπει να συνεχιστεί καθ’ όλη την διάρκεια του σχολικού έτους);
• Υποστηρίζουν τέτοιου είδους δραστηριότητες η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας
του σχολείου;
• Ανταµείβεται η επιµονή στην εκτέλεση του καθήκοντος;
• Υπάρχει διάχυτη προσδοκία για την ολοκλήρωση των καθηκόντων;
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• Υποστηρίζονται οι µαθητές στην προσπάθειά τους να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν οτιδήποτε τους αποσπά την προσοχή;
• Ποιος είναι ο στόχος της αυτο-αξιολόγησης, αλλά και της επιβράβευσης από τρίτους;
Παράµετρος 5 - Ύπαρξη κινήτρων και παρότρυνσης:
• Οι ερωτήσεις των µαθητών γίνονται αποδεκτές από τους εκπαιδευτικούς, ώστε στη
συνέχεια να µπορέσουν να αναπτυχθούν;
• Η περιέργεια των παιδιών υποστηρίζεται και επιπλέον προκαλείται;
• Παρέχονται οι ευκαιρίες για αυτο-καθοδηγούµενη µάθηση;
• Ο εκπαιδευτικός εκτιµά και υποστηρίζει τα προσωπικά ενδιαφέροντα του µαθητή;
• Αποφεύγεται η περιττή επανάληψη κάποιου θέµατος;
• Καταφέρνουν οι µαθητές να ταυτιστούν µε το έργο τους;
Παράµετρος 6 - ∆εκτικότητα προς το νέο:
• Καταφέρνει το σχολείο να είναι όχι µόνο ένας χώρος παραδοσιακής διδασκαλίας, αλλά
επίσης και απόλαυσης, διασκέδασης και πρόκλησης για πνευµατικές περιπέτειες;
• Μπορεί η διδασκαλία να µεταφέρει τον πραγµατικό κόσµο µέσα στο σχολείο;
• Ως χώρος το σχολείο προσφέρεται για την καλλιέργεια της φαντασίας;
• Καταφέρνει το σχολείο να διώχνει το άγχος και να παρέχει µια αίσθηση άνεσης και ξεκούρασης στον µαθητή;
• Είναι ένας χώρος που προσφέρεται και για γέλιο (όχι εις βάρος άλλων) και όπου το
χιούµορ εκτιµάται;
• Μπορεί ο εκπαιδευτικός να αναµένει ένα ρευστό και όχι προ-καθορισµένο αποτέλεσµα;
(όσον αφορά στην κατανόηση του αντικειµένου διδασκαλίας από τους µαθητές)
• Υπάρχουν δυνατότητες και ευκαιρίες ένα γνωστικό αντικείµενο να εξεταστεί µε πειραµατικό και συγχρόνως µε ευχάριστο τρόπο;
• Επιτρέπονται λάθη ή απαιτούνται µόνο γρήγορες, άµεσες και αλάνθαστες απαντήσεις;
• Εκτιµάται η µοναδικότητα και η ξεχωριστή προσωπικότητα του κάθε µαθητή, ή αντίθετα επιβάλλεται µια συντηρητική στάση συµπεριφοράς;

3.2.1. Σκέψη υψηλότερου επιπέδου
Θεωρούµε χρήσιµο να υπενθυµίσουµε σε αυτό το σηµείο κάποια στοιχεία από τη θεωρία
τα οποία υποδεικνύουν τη διαφορά ανάµεσα στην πολυπλοκότητα και τη δυσκολία. Η πολυπλοκότητα και η δυσκολία περιγράφουν εντελώς διαφορετικές πνευµατικές λειτουργίες, αλλά
συχνά χρησιµοποιούνται ως συνώνυµα.
Η πολυπλοκότητα σχετίζεται µε τη διαδικασία της σκέψης όταν ο εγκέφαλος διαχειρίζεται
την πληροφορία. Στην πυραµίδα του Bloom που αναλύουµε πιο κάτω, µπορεί να ανευρεθεί
σε οποιοδήποτε από τα έξι επίπεδα.
Η δυσκολία αναφέρεται στην ποσότητα της προσπάθειας την οποία καταβάλλει ο µαθητής ‘µέσα’ σε κάθε επίπεδο της ανθρώπινης σκέψης.
Η προσπάθεια να κατατάξουµε τα επίπεδα της ανθρώπινης σκέψης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αλλά αυτό δεν εµπόδισε τους ψυχολόγους να προσπαθήσουν. Ένα µοντέλο, που δηµοσιεύτηκε πριν από 50 χρόνια από τον Benjamin Bloom, εξακολουθεί να επιβιώνει στη δοκιµασία του χρόνου και παραµένει χρήσιµο σαν εφαλτήριο για την κατανόηση της συνθετότητας της ανθρώπινης σκέψης.
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Το µοντέλο του Bloom είναι µία πυραµίδα µε έξι επίπεδα που περιγράφει την ανθρώπινη
σκέψη από το λιγότερο στο πιο περίπλοκο επίπεδο: Γνώση, κατανόηση, εφαρµογή, ανάλυση,
σύνθεση, και αξιολόγηση. Παρότι υπάρχουν έξι επίπεδα, η ιεράρχηση δεν είναι άκαµπτη και
ένας άνθρωπος µπορεί εύκολα να µετακινηθεί ανάµεσα στα στάδια αυτά όταν σκέφτεται.
Παρακάτω παρατίθενται σύντοµοι ορισµοί για κάθε επίπεδο:
Γνώση: Η άµεση ανάκληση της µηχανιστικής µάθησης από συγκεκριµένα δεδοµένα µέχρι
ένα ορισµό ή µία ολοκληρωµένη θεωρία. Αυτή είναι η σηµασιολογική µνήµη και δεν υπάρχει
καµία ένδειξη ότι ο µαθητευόµενος καταλαβαίνει όσα έχει ανακαλέσει.
Κατανόηση: Αυτό το στάδιο περιγράφει την ικανότητα να βγει νόηµα από το προς επεξεργασία υλικό, πηγαίνει παραπέρα από την ανάκληση και αντιπροσωπεύει το κατώτατο επίπεδο κατανόησης. Εδώ το υλικό είναι διαθέσιµο στο µέλλον για την επίλυση προβληµάτων
και τη λήψη αποφάσεων.
Εφαρµογή: Η εφαρµογή αναφέρεται στην ικανότητα να γίνει χρήση του υλικού που ήδη
κατέχει ο άνθρωπος σε νέες καταστάσεις µε την ελάχιστη βοήθεια. Περιλαµβάνει την εφαρµογή τέτοιων σχηµάτων όπως, κανόνες, γενικές ιδέες, µεθόδους και θεωρίες για τη λύση
προβληµάτων. Ο µαθητευόµενος ενεργοποιεί τη διαδικαστική µνήµη και χρησιµοποιεί τη συγκλίνουσα σκέψη για να επιλέξει, να µεταφέρει και να χρησιµοποιήσει τα δεδοµένα για να ολοκληρώσει µια νέα δουλειά. Η εξάσκηση είναι αναγκαία σε αυτό το επίπεδο.
Ανάλυση: Ανάλυση είναι η ικανότητα να διαχωριστεί το υλικό στα συστατικά του µέρη
ούτως ώστε να γίνει κατανοητή η δοµή του. Περιλαµβάνει την αναγνώριση των τµηµάτων,
την εξέταση των σχέσεων που έχουν τα τµήµατα µεταξύ τους στο σύνολο, καθώς και την
αναγνώριση των οργανωτικών δοµών που περιλαµβάνονται. Ο µαθητής πρέπει να είναι ικανός να οργανώσει και να ξαναοργανώσει τις πληροφορίες σε κατηγορίες. Οι εµπρόσθιοι λοβοί
του εγκεφάλου εργάζονται σκληρά σε αυτό το στάδιο. Είναι πιο περίπλοκο γιατί ο µαθητευόµενος έχει επίγνωση της διαδικασίας που συντελείται και κατανοεί τόσο το περιεχόµενο όσο
και τη δοµή του υλικού.
Σύνθεση: Η σύνθεση αναφέρεται στην ικανότητα της ένωσης των κοµµατιών για το
σχηµατισµό ενός νέου σχεδίου για το µαθητή. Μπορεί να περιλαµβάνει την παραγωγή µιας
µοναδικής επικοινωνίας (κείµενο ή λόγο), ένα σύνολο από λειτουργίες ή ένα σχήµα κατάταξης
πληροφοριών. Αυτό το στάδιο επιτείνει τη δηµιουργικότητα, µε κύρια έµφαση στο σχηµατισµό νέων προτύπων ή δοµών. Αυτό είναι το στάδιο όπου οι µαθητές χρησιµοποιούν την αποκλίνουσα σκέψη για να αποκτήσουν µια εµπειρία ανακάλυψης. Παρότι συχνά σχετίζεται µε
την τέχνη, η σύνθεση µπορεί να πραγµατοποιείται σε όλες τις περιοχές του αναλυτικού προγράµµατος.
Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση περιγράφει την ικανότητα να κρίνει κανείς την αξία ενός υλικού µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια. Ο µαθητής εξετάζει κριτήρια από διάφορες κατηγορίες
και επιλέγει αυτές που είναι πιο σχετικές µε την κατάσταση που αντιµετωπίζει. Οι δραστηριότητες σε αυτό το στάδιο, σχεδόν πάντα, έχουν πολλαπλές και εξίσου αποδεκτές λύσεις. Αυτό
είναι το ανώτατο επίπεδο γνωστικής σκέψης σε αυτό το µοντέλο, γιατί εµπεριέχει στοιχεία
από όλα τα άλλα στάδια, σε συνδυασµό µε συνειδητές κρίσεις βασισµένες σε συγκεκριµένα
κριτήρια. Σε αυτό το στάδιο, οι µαθητές τείνουν να σταθεροποιούν τη σκέψη τους και να γίνονται πιο ενδοτικοί σε άλλες απόψεις. (Σηµείωση: Το όνοµα αυτού του σταδίου συχνά δηµιουργεί σύγχυση επειδή αυτόµατα κάποιος σκέφτεται τις εξετάσεις. Ο Bloom µε τον όρο αξιολόγηση εννοεί την κρίση ή το συµπέρασµα από διαφορετικές επιλογές σε µια οµάδα και την
επιλογή µίας οπτικής που υποστηρίζεται από ένα µηχανισµό εκλογίκευσης).
Τα τρία πρώτα στάδια της ταξινόµησης του Bloom περιγράφουν αυτό που αποκαλούµε
συγκλίνουσα ή κριτική σκέψη όπου ο µαθητής ανακαλεί και επικεντρώνεται σε ό,τι είναι
γνωστό και κατανοητό για να λύσει ένα πρόβληµα µέσω της εφαρµογής. Κατά τη χρήση των
τριών τελευταίων σταδίων ο µαθητής συχνά κερδίζει σε οξυδέρκεια και κάνει ανακαλύψεις
που δεν αποτελούσαν µέρος της αρχικής πληροφορίας. Αυτό περιγράφει την αποκλίνουσα
ή δηµιουργική διαδικασία σκέψης.
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3.3. Κατανόηση και ανάλυση πρακτικών στη σχολική τάξη
Η διεθνής έρευνα έχει δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί µπορούν να τροποποιήσουν τις µεθόδους
διδασκαλίας µε αλλαγές του τύπου των εργασιών µέσα στην τάξη, µε χρήση διαφορετικών
πηγών, µε ανάπτυξη κριτικών και δηµιουργικών δεξιοτήτων ανάλογα µε το περιεχόµενο, µε
την ευέλικτη οµαδοποίηση, µε την προσαρµογή των στόχων στις µαθησιακές ανάγκες.
Το ερωτηµατολόγιο των πρακτικών στη σχολική τάξη χρησιµεύει ως οδηγός για ατοµική
χρήση και εφαρµογή από κάθε εκπαιδευτικό. Ο Παράγοντας 1: "ερωτήσεις και κριτική σκέψη"
περιλαµβάνει πρακτικές που συµβάλλουν στην ενίσχυση της µάθησης για όλους τους µαθητές, οι οποίες πρέπει να τροποποιηθούν στην περίπτωση των χαρισµατικών και ταλαντούχων
µαθητών.
Ο Παράγοντας 1: "ερωτήσεις για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης" περιλαµβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία:
• εφαρµογή της διδασκαλίας των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης στο αναλυτικό πρόγραµµα
• δηµιουργία ερωτήσεων για την ενθάρρυνση της λογικής σκέψης
• ερωτήσεις µε πολλαπλές απαντήσεις
• ενθάρρυνση των µαθητών να κάνουν ερωτήσεις υψηλού επιπέδου
• ενθάρρυνση της συµµετοχής των µαθητών σε συζητήσεις
Ο εκπαιδευτικός αν θέλει να διευρύνει την ποιότητα των τεχνικών της ερώτησης, πρώτα πρέπει να παρατηρήσει πόσοι µαθητές κάνουν ερωτήσεις, τι ερωτήσεις θέτουν, τι ερωτήσεις θα διεύρυναν τις συζητήσεις, αν οι µαθητές επεξεργάζονται τις απαντήσεις των άλλων,
αν οι µαθητές ψάχνουν περισσότερες λεπτοµέρειες αναλύοντας επιµέρους τµήµατα του κειµένου. Μπορεί να χρησιµοποιήσει και τη συχνότητα ‘ποτέ’, ‘µερικές φορές’, ‘συχνά’ και ‘πάντα’.
Οι παρακάτω ενδεικτικές ερωτήσεις βελτιώνουν την ικανότητα των µαθητών για κατανόηση ενός κειµένου, την αναγνωστική ικανότητα, την κριτική σκέψη και την εµβάθυνση.
Παράδειγµα χρήσης των ερωτήσεων
Πριν την Ανάγνωση ή τη Γραφή
Ερωτήσεις

Επεξεργασία

Τι κάνω;

οι ιδέες αυτού του θέµατος είναι...
η κεντρική ιδέα που πρέπει να καθορίσω
είναι...
µια προηγούµενη εργασία που έµοιαζε
µε αυτή...

Γιατί το κάνω;

ξέρω ότι ο δάσκαλος περιµένει τα εξής:
ό,τι γνωρίζω ήδη ταιριάζει µε αυτό που
ο δάσκαλος περιµένει...
για να βάλω ένα στόχο πρέπει να κάνω
τα εξής:

Γιατί είναι σηµαντικό;

µετά την ανάγνωση αυτού του θέµατος
σχεδιάζω να εστιάσω στο Χ επειδή...
για να εστιάσω έχω τις εξής επιλογές...
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Κατά τη διάρκεια της Ανάγνωσης ή της Γραφής
Με ποιο τρόπο ενσωµατώνεται σ' αυτά σε µερικά σηµεία είναι ίδιο µ' αυτά που
που ήδη ξέρω;
ξέρω, σε άλλα διαφορετικό...
οι βασικές ιδέες του συνδέονται µ' αυτά
που ξέρω
Τι ερωτήσεις θα κάνω;

µε βάση τη θέση του/της νοµίζω...
η λέξη µου είναι άγνωστη αλλά

Πώς θα καταλάβω ή θα µάθω κάτι;

χρησιµοποιώ Χ µεθόδους για να µάθω
τις πληροφορίες, να τις οργανώσω στο
µυαλό µου και να τις θυµάµαι

Μετά την Ανάγνωση ή τη Γραφή
Πώς εφαρµόζονται οι πληροφορίες σε την άλλη φορά που θα αντιµετωπίσω
άλλους τοµείς της ζωής µου;
παρόµοια κατάσταση θα ξέρω πώς...
θυµάµαι πώς χρησιµοποίησα τις πληροφορίες στο παρελθόν και έτσι στο µέλλον θα ακολουθήσω την εξής τακτική...
Πόσο αποτελεσµατικός/ή ήµουν;

οι στρατηγικές που εφάρµοσα ήταν...

Τι παραπάνω χρειάζοµαι;

ο τρόπος µε τον οποίο έκανα την εργασία µε κάνει να σκεφτώ ότι την επόµενη
φορά θα χρειαστώ...

Παράγοντας 2: Ευκαιρίες επιλογών και προκλήσεων
Ο Παράγοντας 2 περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία που σχετίζονται µε τις δεξιότητες
σκέψης, την ευελιξία στην επιλογή εργαλείων και τη διαφορά στο επίπεδο δυσκολίας του περιεχοµένου. Επίλεξε µια διαβάθµιση (διαφωνώ τελείως, διαφωνώ, συµφωνώ, συµφωνώ απόλυτα) και δες ποιες πρακτικές δεν εφαρµόζεις στην τάξη σου:
• αφήνω τους µαθητές να δουλεύουν εκτός τάξης
• διδάσκω δεξιότητες σκέψης
• διδάσκω δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων
• προγραµµατίζω ανεξάρτητη µελέτη για τους µαθητές
• ρυθµίζω το χρόνο για εργασίες ανεξάρτητης µελέτης
• διδάσκω πιο απαιτητικές ενότητες στο αναλυτικό πρόγραµµα
• διδάσκω µε κείµενα πιο προχωρηµένου επιπέδου
• οµαδοποιώ µαθητές ανάλογα µε τις δυνατότητές τους
• στέλνω µαθητές που πιστεύω ότι έχουν δυνατότητες σε µεγαλύτερες τάξεις για συγκεκριµένα µαθήµατα
• οργανώνω οµάδες ανάλογες µε τα ενδιαφέροντα
• λαµβάνω υπόψη τη γνώµη των µαθητών για το χρόνο που απαιτείται στα µαθήµατα
• βρίσκω υλικό που βοηθά τους µαθητές να µαθαίνουν µόνοι τους
• ενθαρρύνω τους µαθητές να κάνουν µεγάλες εργασίες
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3.3.1. Η ενίσχυση της δηµιουργικής σκέψης µέσω ερωτήσεων
Οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου είναι αποτελεσµατικές στην ενίσχυση της δηµιουργικής
σκέψης, γιατί σπάνια έχουν µια απάντηση και επειδή ενεργοποιούν περαιτέρω έρευνα. Ζητούν διευκρινίσεις, εξετάζουν τις υποθέσεις, ψάχνουν για λόγους και στοιχεία και κοιτούν για
σηµασίες και συνέπειες. Παρακάτω παρατίθενται ορισµένα παραδείγµατα από αυτούς τους
τύπους ερωτήσεων:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τι θα έκανες;
Γιατί θεωρείς ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή;
Θα µπορούσε πραγµατικά να συµβεί αυτό;
Τι θα µπορούσε να συµβεί µετά;
Τι πιστεύεις ότι µπορεί να συµβεί εάν....;
Τι πιστεύεις ότι το προκάλεσε;
Αυτό που λες τώρα είναι σε συνέπεια µε όσα είπες πριν;
Πώς αυτό είναι διαφορετικό από....;
Μπορείς να µου δώσεις ένα παράδειγµα;
Πού θα πάµε µετά;
Πού µπορούµε να ανατρέξουµε σε βοήθεια για αυτό;
Τι εννοείς µε αυτή την έκφραση;
Μπορούµε να εµπιστευτούµε αυτή τη πηγή του υλικού;
Με ποιους άλλους τρόπους θα µπορούσε να γίνει αυτό;
Πώς µπορείς να εξετάσεις αυτή τη θεωρία;
Τι επιπτώσεις µπορεί να έχει αυτή η συµπεριφορά;
Γιατί ή γιατί όχι;
Πώς µπορείς να το αλλάξεις αυτό;
Συµφωνείς µε τον συγγραφέα - οµιλητή;
Η αλλαγή της σειράς θα επηρεάσει το αποτέλεσµα;

Η καλλιέργεια της δηµιουργικότητας πρέπει οπωσδήποτε να αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Κλείνοντας, τονίζουµε ότι η καλλιέργεια δηµιουργικών τάσεων δε θα πρέπει να επιδιώκεται µόνο µέσα στα πλαίσια κάποιων ‘ειδικών ωριαίων ενισχυτικών προγραµµάτων’ που θα επαναλαµβάνονται σε αραιά διαστήµατα ή σε προκαθορισµένο χρόνο και χώρο. Η επιθυµία για
την καλλιέργεια ενός τόσο σηµαντικού στοιχείου πρέπει να ξεπερνάει κάθε περιορισµό και να
συστηµατοποιείται υπεύθυνα, σε κάθε δραστηριότητα που συνοδεύει τη σχολική και εξωσχολική ζωή.

44

4. Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ
"Όσο λιγότερο ένας άνθρωπος κατανοεί τα συναισθήµατά του, τόσο περισσότερο θα γίνει
έρµαιο αυτών. Όσο λιγότερο ένας άνθρωπος κατανοεί τα συναισθήµατα, τις αντιδράσεις και
τη συµπεριφορά των άλλων, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει να αλληλεπιδράσει ακατάλληλα µε αυτούς και εποµένως να αποτύχει στη διασφάλιση της θέσης που του αρµόζει
µέσα στην ευρύτερη κοινότητα."
Howard Gardner
Το πώς νιώθουν τα χαρισµατικά παιδιά σε συναισθηµατικό επίπεδο δε συµβαδίζει πάντα
µε τις πνευµατικές τους ικανότητες. Ευφυέστερος δε σηµαίνει απαραίτητα ευτυχέστερος, υγιέστερος, πιο πετυχηµένος, κοινωνικά αποδεκτός ή πιο σίγουρος. Ούτε ευφυέστερος απαραίτητα σηµαίνει µανιώδης, δύσκολος, υπερβολικά ευαίσθητος ή νευρωτικός. Υπό την έννοια
των συναισθηµατικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών, εξυπνότερος ίσως να µη σηµαίνει διαφορετικός σε τίποτα. Ωστόσο, αν και τα χαρισµατικά παιδιά δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα, οπωσδήποτε έχουν κοινά προβλήµατα.
Όπως τα µέλη κάθε υποοµάδας, έτσι και τα χαρισµατικά παιδιά ενδέχεται να νιώθουν ανασφάλεια, επειδή ακριβώς διαφέρουν από το πλήθος. Οι έφηβοι και οι προέφηβοι θέλουν
απεγνωσµένα να είναι όπως όλοι οι άλλοι και κάθε διαφορά είτε θετική είτε αρνητική είναι αιτία άγχους. Αλλά ορισµένες φορές τα χαρισµατικά παιδιά είναι πολύ διαφορετικά: Μπορεί να
νιώθουν αποµονωµένα, αποξενωµένα και κατά συνέπεια "περίεργα". Όπως αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί, έχουν µερικές φορές πολλά προβλήµατα στην επικοινωνία µε τους άλλους ανθρώπους και υπάρχει ένα αίσθηµα αποµόνωσης που αυξάνεται καθώς περνούν τα χρόνια,
εκτός εάν γίνουν κάποιες παρεµβάσεις.
Η εκπαιδευτική κοινότητα έχει παραβλέψει συχνά τα συναισθηµατικά προβλήµατα των
χαρισµατικών µαθητών για τους ίδιους λόγους που έχουµε παραβλέψει τις πνευµατικές τους
ανάγκες. Ίσως επειδή έχουµε τόσα άλλα παιδιά µε χειρότερα προβλήµατα. Ίσως γιατί πιστεύουµε ότι τα «έξυπνα παιδιά δε χρειάζονται τη βοήθειά µας». Πολλοί από εµάς ίσως δεν έχουµε συνειδητοποιήσει ότι µερικοί από τους πλέον προικισµένους µαθητές µας είναι σε µεγάλη
σύγχυση. Εκ πρώτης όψεως δε δείχνουν ότι έχουν ανάγκη από βοήθεια, δείχνουν ότι δεν
τους λείπει τίποτα. Συνηθισµένοι να παλεύουν τα πνευµατικά τους προβλήµατα µε τη λογική,
οι ίδιοι οι µαθητές µπορεί να αρνούνται τα συναισθηµατικά τους προβλήµατα λέγοντας: "Υποτίθεται ότι είµαι έξυπνος. Πρέπει να βρω τη λύση µόνος µου." Ή, ακριβώς επειδή είναι έξυπνοι, µπορούν εύκολα να ξεγελάσουν τους εαυτούς τους ή να εκλογικεύσουν τη συµπεριφορά τους. Τελικά, πολλοί από εµάς συνειδητοποιούµε ότι τα χαρισµατικά παιδιά υποφέρουν
συναισθηµατικά, αλλά δεν είµαστε βέβαιοι για το πώς να το αντιµετωπίσουµε.
Πολλές προκλήσεις στη συναισθηµατική ισορροπία πηγάζουν από τη σύγκρουση του ατόµου µε την οικογένεια, το σχολικό περιβάλλον, τους συνοµηλίκους, ή γενικά την κοινωνία.
Αυτά είναι τα πιο συνηθισµένα προβλήµατα των χαρισµατικών και ταλαντούχων παιδιών. Θα
µπορούσαµε να πούµε ότι νιώθουν κάπως έτσι:
• Κανένας δε µας εξηγεί τι σηµαίνει να είσαι χαρισµατικός. Το κρατούν ένα µεγάλο µυστικό.
• Το σχολείο είναι τόσο εύκολο και τόσο βαρετό.
• Οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι φίλοι περιµένουν από εµάς να είµαστε συνέχεια τέλειοι.
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• Οι φίλοι που µας καταλαβαίνουν πραγµατικά είναι λίγοι και σπάνιοι.
• Τα παιδιά συχνά µας κοροϊδεύουν, επειδή είµαστε έξυπνοι.
• Συχνά νιώθουµε καταβεβληµένοι από τον αριθµό των πραγµάτων που µπορούµε να
κάνουµε στη ζωή.
• Νιώθουµε διαφορετικοί και αποξενωµένοι.
• Ανησυχούµε για τα παγκόσµια προβλήµατα και νιώθουµε ανήµποροι να κάνουµε κάτι
για αυτά.

4.1. Συµβουλευτικά προγράµµατα για χαρισµατικούς και ταλαντούχους µαθητές
Είναι γεγονός ότι τα χαρισµατικά και ταλαντούχα παιδιά είναι γενικώς ευπροσάρµοστα.
Τουλάχιστον παρουσιάζουν τα ίδια ποσοστά προσαρµοστικότητας µε εκείνα του µέσου µαθητικού πληθυσµού. Από αυτήν την άποψη λοιπόν, δεν υπάρχει και τόσο µεγάλη ανάγκη για
παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών προγραµµάτων σε χαρισµατικά και ταλαντούχα παιδιά, στο πλαίσιο του σχολείου. Ουσιαστικά λοιπόν, αυτά τα παιδιά δε χρειάζονται µια τυπική
παροχή συµβουλών (όπως συνήθως γίνεται στο σχολείο), αλλά την αφιέρωση προσοχής στα
βαθύτερα στοιχεία της προσωπικότητάς τους. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η µοναδικότητα της χαρισµατικότητάς τους, προκαλεί και µια ποικιλία αντιδράσεων στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και, συνεπώς, στον τρόπο που αντιµετωπίζουν οι ίδιοι τον εαυτό τους.
Η περίπτωση αυτών των µαθητών συχνά απαιτεί ξεχωριστή προσέγγιση και µεταχείριση,
γιατί κινούνται και αναπτύσσονται σε χώρους όπου οι συνοµήλικοί τους συµπεριφέρονται κάποιες φορές µε εχθρότητα και δυσπιστία απέναντί τους. Πρόκειται λοιπόν για τη δυσκολία
µιας συγκεκριµένης κατηγορίας µαθητών να προσαρµοστεί σε ένα περιβάλλον που δεν τους
αποδέχεται εύκολα. Και εδώ ακριβώς έρχεται ο ρόλος της συµβουλευτικής, ο οποίος καλείται
να προσανατολίσει σωστά τον πιθανά ευάλωτο, αλλά και χαρισµατικό µαθητή, βοηθώντας
τον να εκµεταλλευτεί και να καλλιεργήσει τα φυσικά του χαρίσµατα. Παράλληλα φροντίζει να
λύσει τις παρεξηγήσεις και τις λανθασµένες εντυπώσεις που δηµιουργούνται στις εκάστοτε
διαπροσωπικές σχέσεις. Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν, επικεντρωνόµαστε στην ιδιαίτερη αντιµετώπιση αυτών των παιδιών στο πλαίσιο του σχολικού χώρου.
Σηµειώνουµε ότι στη δεκαετία του 1990 αναδεικνύεται η ξεχωριστή ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη µιας νέας, ειδικής κατηγορίας µαθητών, οι οποίοι παρόλο που είναι χαρισµατικοί, εµφανίζουν παράλληλα και µεγάλες δυσκολίες στη µάθηση. Εισάγονται έτσι προγράµµατα που περιλαµβάνουν έναν συνδυασµό συµβουλευτικών παροχών και µαθησιακής ενίσχυσης του µαθητή.

4.1.1. Θέµατα για συζήτηση στην οµάδα
Ένας συντονιστής πολλές φορές δυσκολεύεται να αποφασίσει ποια θέµατα να επιλέξει για
την οµάδα, και αυτό γιατί δεν είναι βέβαιος ποια ακριβώς θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον
των παιδιών, καθώς και ποια -σε τελική ανάλυση- µπορεί να αποδειχθούν χρήσιµα για τα µέλη της οµάδας του. Η αλήθεια όµως είναι ότι οι µαθητές αυτής της κατηγορίας, δεν αντιµετωπίζουν κανένα απολύτως πρόβληµα στο να αρχίσουν µια συζήτηση. Απεναντίας µάλιστα
δυσκολεύονται πιο πολύ να την τερµατίσουν.
Ο συντονιστής, λοιπόν, έχει ως στόχο να προετοιµάσει το έδαφος και να διαµορφώσει
κατάλληλα το κλίµα (ξεκαθαρίζοντας από την αρχή τον στόχο, τις µεθόδους και τους κανονισµούς του προγράµµατος στους συµµετέχοντες), ώστε ο µαθητής να µπορεί να λειτουργήσει
µε άνεση και εµπιστοσύνη σε ένα φιλικό περιβάλλον που του δείχνει αµοιβαίο σεβασµό. Η λίστα που ακολουθεί, περιλαµβάνει κάποιες ερωτήσεις – κλειδιά που µπορεί να απευθύνει ο
συντονιστής στους µαθητές κατά τη διάρκεια των συναντήσεων:
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•
•
•
•
•

Τι σηµαίνει το να διαθέτεις ένα ιδιαίτερο χάρισµα ή ταλέντο;
Οι γονείς σου πώς αντιλαµβάνονται την χαρισµατικότητά σου;
Πώς αντιλαµβάνονται την χαρισµατικότητά σου οι καθηγητές στο σχολείο;
Πώς εκλαµβάνουν αυτό το ιδιαίτερο χάρισµά σου οι συµµαθητές σου στο σχολείο;
Έως ποιο βαθµό αντιµετωπίζεις αυτό σου το χάρισµα ως πλεονέκτηµα, και έως ποιον
ως µειονέκτηµα;
• Έχεις επιχειρήσει ποτέ να κρύψεις το χάρισµα που διαθέτεις, και αν ναι, γιατί;
• Η συµµετοχή σου σε αυτή την οµάδα καταφέρνει να είναι διαφορετική από την καθηµερινή σου εµπειρία στο σχολείο;
• Θα προτιµούσες να είσαι ένα χαρισµατικό αγόρι / κορίτσι; Τι σηµαίνει να είσαι χαρισµατικός / και να προέρχεσαι από άλλη χώρα; (Έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά απολαµβάνουν ιδιαίτερα να συζητούν θέµατα σαν και αυτά).
• Ποιο είναι -κατά την γνώµη σου- το στάδιο της εκπαίδευσης (δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο) που προσφέρεται περισσότερο (ή δεν προσφέρεται) για την καλλιέργεια της χαρισµατικότητας;
Σηµειώνουµε ότι έχουν αναφερθεί περιπτώσεις µαθητών οι οποίοι επιδείκνυαν επί τούτου
χαµηλές επιδόσεις στο σχολείο (επιδιώκοντας να παίρνουν χαµηλότερους βαθµούς), ώστε να
γίνονται αποδεκτοί από τον κύκλο των φίλων τους (οι οποίοι προφανώς θα απέρριπταν τους
καλούς µαθητές ως ανεπιθύµητους – ανάλογα µε την περίπτωση). Κάποιοι άλλοι µαθητές µάλιστα, καταφεύγουν συστηµατικά σε αυτή την τακτική, προκειµένου να εκφράσουν την εκδικητικότητά τους απέναντι στο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον που ασκεί πάνω τους
πιέσεις για υψηλές επιδόσεις.
Επίσης, πολλές µαρτυρίες παιδιών που έχουν πάρει µέρος σε συµβουλευτική, αναφέρουν
ότι µέσα στο πλαίσιο του προγράµµατος, ένιωθαν επιτέλους απελευθερωµένα από το άγχος
µήπως τα χαρακτηρίσουν σνοµπ ή γελάσουν εις βάρος τους.

4.1.2. Συµβουλευτική υποστήριξη για αξιοποίηση της χαρισµατικότητας
στο πλαίσιο της µετέπειτα επαγγελµατικής ζωής
Όταν έρθει η ώρα οι χαρισµατικοί µαθητές να αποφοιτήσουν από το σχολείο και πρέπει
πλέον να λάβουν τη σωστή απόφαση για την είσοδό τους στο πανεπιστήµιο και για την επαγγελµατική πορεία που θα ακολουθήσουν, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί συχνά εµπλέκονται
στην απόφαση, φοβούµενοι µήπως οι εν λόγω µαθητές χάσουν ή σπαταλήσουν άδικα το πολύτιµο χάρισµα που διαθέτουν. Παρόλα αυτά, ο σχεδιασµός της µελλοντικής καριέρας αυτών
των παιδιών δεν είναι πάντα εύκολος. Οι χαρισµατικοί µαθητές δε γνωρίζουν πάντα τι θέλουν
να κάνουν για το υπόλοιπο της ζωής τους και παρόλο που φαινοµενικά διαθέτουν τις απαιτούµενες δυνατότητες, καθυστερούν να φτάσουν σε κάποιο συµπέρασµα.
Εξάλλου, τα άτοµα που διαθέτουν πολύπλευρο ταλέντο και ποικίλα ενδιαφέροντα, έχουν
τη δυνατότητα µελλοντικά να πετύχουν σε διαφορετικούς χώρους και τους είναι δύσκολο να
επιλέξουν έναν από αυτούς. Μερικά από τα κυριότερα προβλήµατα που φαίνονται να προκύπτουν για τα άτοµα αυτά, όσον αφορά στην επιλογή της µετέπειτα επαγγελµατικής καριέρας, είναι:
• Οι χαρισµατικοί και ταλαντούχοι µαθητές συνήθως δυσκολεύονται να επιλέξουν την
περιοριστική λύση µιας και µόνο καριέρας, εφόσον θεωρούν ότι τους παρέχονται άφθονες ευκαιρίες.
• Είναι αλήθεια ότι οι µαθητές που εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία συχνά πάσχουν
από τελειοµανία µε αποτέλεσµα να αναζητούν την ‘τέλεια’ και ‘ιδανική’ καριέρα.
• Οι µαθητές επηρεάζονται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τους γονείς τους και από το υπόλοιπο κοινωνικό περιβάλλον να επιλέξουν µια επαγγελµατική κατεύθυνση µε κύρος,
κοινωνική αναγνώριση και υψηλές αποδοχές.
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• Οι µαθητές αναγκάζονται να δεσµευτούν σε µακροπρόθεσµες και συχνά επίπονες υποχρεώσεις (παρατεταµένες σπουδές, συµπληρωµατικοί κύκλοι µαθηµάτων), οι οποίες
µαταιώνουν ή καθυστερούν τα προσωπικά τους σχέδια, π.χ. για τη δηµιουργία οικογένειας. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι πολλές φορές καθυστερούν να βρουν δουλειά
και να κερδίσουν τον πρώτο τους µισθό. Και τα δύο αυτά σχετίζονται µε τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και την εξέλιξή τους στην προσωπική τους ζωή.

4.1.3. Οι µέθοδοι του προγράµµατος υποστήριξης και οι δυναµικές τους
Το να είναι κανείς παρατηρητής σηµαίνει ότι παρευρίσκεται στον χώρο όπου πραγµατοποιείται ένα γεγονός, εδώ µια συνοµιλία, και απλά παρατηρεί και ακούει προσεκτικά όσα λέγονται. Είναι δηλαδή ξεκάθαρο ότι ο παρατηρητής τις περισσότερες φορές δε συµµετέχει.
Σκοπός τού συγκεκριµένου προγράµµατος (της οµάδας υποστήριξης) είναι να µετατρέψει το
µαθητή από παρατηρητή σε συµµετέχοντα. Υπάρχουν δυο βασικές µέθοδοι που ο συντονιστής µπορεί να χρησιµοποιήσει για να κάνει τους µαθητές να συµµετάσχουν στη συζήτηση:
(α) ο κάθετος και (β) ο οριζόντιος τρόπος αυτοπαρουσίασης.
Ας υποθέσουµε ότι κάποια µαθήτρια έχει πάρει το λόγο και έχει αρχίσει να µιλά για τον
εαυτό της και για το πρόβληµα που αντιµετωπίζει µε αυτή της την ιδιαιτερότητα. Σκοπός του
συντονιστή είναι να την ενθαρρύνει να εµπιστευτεί όσο γίνεται περισσότερο τους συνοµηλίκους της που παρευρίσκονται στην κουβέντα, αποκαλύπτοντας έτσι περισσότερες πληροφορίες για τον εαυτό της. Τυπικές ερωτήσεις που µπορεί να της κάνει είναι: ‘ Πόσο καιρό αισθάνεσαι έτσι;’ ή ‘Γνωρίζει κανείς τις ανησυχίες σου;’. Ρόλος του συντονιστή είναι επίσης να καταγράφει και να παρατηρεί τις εκφράσεις και τη συµπεριφορά των υπόλοιπων µαθητών που
παρακολουθούν τη συζήτηση (οι οποίοι ενδέχεται να γνέφουν µε κατανόηση / ή να εµφανίζουν τάσεις συµπαράστασης προς την κοπέλα). Η µαιευτική µέθοδος που αναφέραµε ονοµάζεται ‘κάθετος τρόπος αυτοπαρουσίασης’ και επιδιώκει την άµεση πρόσκληση του µαθητή σε
επικοινωνία και σε αποκαλύψεις για τον εαυτό του.
Εκµεταλλευόµενος την ίδια αφορµή, ο συντονιστής µπορεί να µετατοπίσει όλο το βάρος
της συζήτησης από τον κάθετο (άµεσο) στον οριζόντιο (έµµεσο) τρόπο, επιδιώκοντας έτσι
την εφαρµογή της µεθόδου ‘οριζόντιας αυτοπαρουσίασης’. Συγκεκριµένα, ο συντονιστής µετατρέπει τους παρατηρητές σε συµµετέχοντες, ζητώντας από το άτοµο που µίλησε για το
πρόβληµά του να επιλέξει κάποια µέλη της οµάδας που προσωπικά θεωρεί ότι µπορούν ή
δεν µπορούν να τον καταλάβουν, γιατί βρίσκονται ή δε βρίσκονται στην ίδια θέση. Η συγκεκριµένη µέθοδος λοιπόν καταφέρνει να συνδέει περισσότερο τους µαθητές µεταξύ τους, κάνοντάς τους να εντείνουν την προσοχή τους για να ακούσουν τον εκάστοτε συνοµιλητή.
Στο τέλος κάθε συνάντησης, ο συντονιστής µπορεί να ζητήσει από κάποιον µαθητή να
ηγηθεί µιας σύντοµης ανασκόπησης των όσων ελέχθησαν εκ µέρους των παρευρισκοµένων –
καθώς και των συµπερασµάτων που προέκυψαν. Αυτή είναι µια πραγµατικά µεγάλη ευκαιρία
για τον κάθε µαθητή να εκφράσει την προσωπική του γνώµη για όσα ειπώθηκαν και παράλληλα να διασταυρώσει τις απόψεις και τα συµπεράσµατά του µε εκείνα των συνοµιλητών
του. Τέλος, είναι γεγονός πως µια καλή σύνοψη των απόψεων που εκφράστηκαν σε µια συνάντηση µπορεί να αποτελέσει ένα θαυµάσιο συνδετικό κρίκο για την επόµενη συνάντηση.
Τότε µπορεί κάποιος να πάρει το λόγο, ξεκινώντας µε αυτά που είχαν ειπωθεί λίγο πριν λήξει
η προηγούµενη κουβέντα.
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4.1.4. Τα προγράµµατα ψυχολογικής υποστήριξης και οι οικογένειες των
µαθητών
Εδώ και πολύ καιρό, η οικογένεια θεωρείται ως ο πρωταρχικός και ο πλέον καθοριστικός
παράγοντας για την εξέλιξη ταλέντου ή χαρίσµατος στους µαθητές και την επιτυχία τους στο
σχολείο. Από διάφορες έρευνες, προέκυψαν τα εξής συµπεράσµατα:
• Οι γονείς των ιδιαίτερα χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών, εµφανίζονται τις περισσότερες φορές υπερβολικά αγχώδεις για τη µελλοντική εξέλιξη του παιδιού τους.
• Οι εν λόγω γονείς τείνουν να τρέφουν µεγάλες προσδοκίες για τις µελλοντικές δραστηριότητες των παιδιών τους, επιλέγοντας να τα µεγαλώσουν µε τα καλύτερα δυνατά
µέσα (παρέχοντάς τους σηµαντικότατα πνευµατικά και πολιτιστικά εφόδια).
• Παρόλο που κάποιες οικογένειες αυτής της κατηγορίας, δείχνουν να ζούνε υπό αρµονικές συνθήκες και µέσα σε ένα κλίµα αλληλο-εκτίµησης και κατανόησης, κάποιες άλλες
παρουσιάζουν τάσεις αποπροσανατολισµού, καθηµερινής έντασης, άγχους και δυσλειτουργίας.
• Παρόλο που οι ειδικοί οικογενειακοί θεραπευτές κατέχουν πολύ καλά τις δυναµικές και
τις ικανότητες του θεσµού της οικογένειας, καθώς και το βαθµό στον οποίο αυτή µπορεί να συνεισφέρει στην οµαλή ανάπτυξη των παιδιών, δυστυχώς δεν είναι εξοικειωµένοι µε το αντικείµενο της ειδικής παιδικής χαρισµατικότητας (µην ξέροντας έτσι τι
ακριβώς να πουν στους γονείς αυτών των παιδιών για να τους υποστηρίξουν ψυχολογικά – ώστε κι αυτοί µε τη σειρά τους να βοηθήσουν τα παιδιά τους). Έτσι, οι οικογενειακοί θεραπευτές και ψυχολόγοι θα πρέπει πρώτα να ενηµερωθούν για την ξεχωριστή περίπτωση αυτών των παιδιών.
Τα πράγµατα δυσκολεύουν περισσότερο όταν στην οικογένεια ενός χαρισµατικού µαθητή
υπάρχουν περισσότερα από ένα παιδιά. Σε αυτήν την περίπτωση, ο σύµβουλος θα πρέπει αρχικά να εξηγήσει στους γονείς το λόγο που το παιδί τους αντιµετωπίζεται διαφορετικά στο
σχολικό περιβάλλον, ωθώντας τους να διεισδύσουν βαθύτερα στον ψυχισµό του και βοηθώντας το να ξεπεράσει τις αναστολές του. Έρευνες έχουν αναφέρει ότι συνήθως τα αδέλφια
των χαρισµατικών µαθητών, τα οποία δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα, τείνουν να
εµφανίζουν προβλήµατα προσαρµοστικότητας. Επίσης, αναφέρονται περιπτώσεις αυξηµένου
ανταγωνισµού και µειωµένης επιθυµίας για συνεργασία, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι τα µη–
χαρισµατικά παιδιά ψάχνουν και αυτά τρόπο για να προβληθούν και να µην επισκιάζονται.
Ενθαρρυντικό είναι όµως το γεγονός ότι η συγκεκριµένη κατάσταση έχει στο τέλος θετική
έκβαση, αφού η ξεχωριστή φύση του χαρισµατικού και ταλαντούχου παιδιού τείνει να θεωρείται δεδοµένη και αποδεκτή, ενώ οι σχέσεις ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας αποκαθίστανται.
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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, δηλαδή στο σχολείο, παρουσιάζουν χαµηλές επιδόσεις. Αρχικά, το συγκεκριµένο φαινόµενο δείχνει 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 ‘περιστασιακά’ 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 µάθηµα (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 µαθητών 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 αµφιταλαντεύονται µεταξύ επιθετικότητας και παραίτησης.
Γενικότερα, όσον αφορά στο φαινόµενο της χαρισµατικότητας και του ταλέντου συνοδευόµενων 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 διδασκαλία 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 (ανήκοντας σε οµάδες ή συλλόγους, ασχολούµενοι µε σπορ), εµφανίζουν δυσκολότερα χαµηλές επιδόσεις.
• Υπάρχει και η περίπτωση των άριστων µαθητών που δεν ανήκουν σε κάποια ξεχωριστή κατηγορία (ούτε σε αυτή που εξετάζουµε εδώ), και όµως, ενώ στην πλειοψηφία
των µαθηµάτων διαπρέπουν, ενδέχεται σε κάποιο συγκεκριµένο να σηµειώνουν χαµηλές επιδόσεις.
• Υπάρχει η περίπτωση κάποιοι µαθητές να παρουσιάσουν αδυναµία στα µαθήµατα, οφειλόµενη στο γεγονός ότι στο παρελθόν δεν υποστηρίχθηκαν κατάλληλα όταν έπρεπε, δεν τους δόθηκε η κατάλληλη κατεύθυνση και δε διαµορφώθηκε ένα επαρκώς εξατοµικευµένο 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 φάσµατος, 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 αυτήν 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 υποστήριξη, τη δέχονται συνήθως για τη µαθησιακή τους δυσκολία.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην αναγνώριση αυτής της διπλής ιδιαιτερότητας, προσεκτική επιλογή των διαγνωστικών εργαλείων για µια ολοκληρωµένη αξιολόγηση, συνεχής επιλογή 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, δηµιουργούν αναποτελεσµατικές συµπεριφορές και στρατηγικές, καθώς και συγκεχυµένες ή µη
ρεαλιστικές προσδοκίες. Η µεγάλη απόσταση στην κουλτούρα της γλώσσας, των συµπεριφορών, των αξιών, καθιστά δυσχερή την επισήµανση των χαρισµατικών και ταλαντούχων ανάµεσα 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 ανήκουν 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 σκέφτεστε τις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιµετωπίζουν τα παιδιά αυτά στο σχολείο.
• Συνεχώς και µε επιµονή ενθαρρύνετε τους µαθητές να πάνε στο Πανεπιστήµιο. Συζητήστε 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 εµπειρίες 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 παραµέτρων της εκπαίδευσης –και φυσικά και αυτής των χαρισµατικών παιδιών µε ιδιαιτερότητες και αναπηρίες– η ξεχωριστή αυτή κατηγορία µαθητών γίνεται ευρύτερα αποδεκτή µε αργούς 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 εκπαιδευτικούς 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 παιδιού 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 υποστηρίζονται οι εξαιρετικές περιπτώσεις χαρισµατικών παιδιών που είναι τυφλά, κωφά ή εµφανίζουν 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 προγράµµατος.
• 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 αποτελέσµατα 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 αντισταθµίσει την αναπηρία του.
• ∆ώστε µεγαλύτερη βαρύτητα στις ικανότητες που δεν επηρεάζονται από την αναπηρία.
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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 δηµιουργικότητας 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 πλεονεκτηµάτων 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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6. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
6.1. ∆έκα χαρακτηριστικά και συµπεριφορές που µπορεί να εµποδίσουν τη διάγνωση της χαρισµατικότητας ενός παιδιού.
• Βαριούνται πολύ εύκολα τη ρουτίνα της τάξης. Μερικοί µπορεί να το εκφράσουν µεγαλόφωνα. Κάποιοι άλλοι µπορεί να κλειστούν στον εαυτό τους και να µη µιλούν.
• Μπορεί να εργάζονται εντατικά σε ένα µάθηµα και να παραµελούν τις εργασίες και τη
µελέτη σε κάποια άλλα.
• Μπορεί να χρησιµοποιήσουν το ανεπτυγµένο τους λεξιλόγιο για να "κοροϊδέψουν" αυτούς που δεν έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ λεκτικά.
• Μπορεί να παθιαστούν τόσο πολύ µε τη συζήτηση ενός θέµατος που τους ενδιαφέρει,
ώστε να µονοπωλήσουν τη συζήτηση ή να αρχίσουν το "κήρυγµα" ακόµα και στο δάσκαλο.
• Μπορεί να ενθουσιαστούν µε ένα συγκεκριµένο θέµα, αλλά όταν ικανοποιηθεί το αρχικό τους ενδιαφέρον αρνούνται να κάνουν την επιπλέον δουλειά που σχετίζεται µε το
θέµα. Ο βαθµός προσκόλλησής τους στα µαθήµατα είναι µικρός.
• Μπορεί να αρνούνται ή να δυσανασχετούν όταν πρέπει να συνεργαστούν µε άλλους
που δεν έχουν τόσο ανεπτυγµένες ικανότητες και µπορεί να εκφράσουν τη διαφωνία
τους µε λέξεις ή µε ενδείξεις.
• Μπορεί να κατέχουν πολλές γνώσεις γύρω από πολλά θέµατα και ενδέχεται να διορθώνουν τους ενηλίκους (και τους συνοµηλίκους τους) θεωρώντας ότι τους δίνουν
λανθασµένες ή ηµιτελείς πληροφορίες.
• Μπορεί να χρησιµοποιήσουν την ανεπτυγµένη αίσθηση του χιούµορ και της πονηριάς
τους για να εκφοβίσουν, να χρησιµοποιήσουν ή να ντροπιάσουν τους άλλους.
• Μπορεί να είναι σίγουροι και παθιασµένοι µε τις απόψεις τους σχετικά µε συγκεκριµένα
πολιτικά, κοινωνικά ή ηθικά ζητήµατα και να εκφράζουν τις απόψεις τους ανοιχτά αποµακρύνοντας τους εαυτούς τους από τους συµµαθητές τους, που δε συµµερίζονται (ή
δεν ενδιαφέρονται) για αυτά τα θέµατα.
• Μπορεί να προτιµούν να δουλεύουν αυτόνοµα και να αντιπαθούν κάθε ενήλικο που
θέλει να τους "βάλει σε µια σειρά" ακολουθώντας µια διαδικασία µε την οποία διαφωνούν.
Ορισµένες από αυτές τις αρνητικές συµπεριφορές µπορεί να οφείλονται στο ότι τα χαρισµατικά και ταλαντούχα αυτά παιδιά έχουν συναισθηµατικές ή πνευµατικές ανάγκες που δεν
καλύπτονται στο σπίτι ή το σχολείο. Παρότι η αλαζονική συµπεριφορά δεν πρέπει να γίνει ανεκτή και η ακαδηµαϊκή αδιαφορία δεν πρέπει να αγνοηθεί, είναι καλό οι εκπαιδευτικοί να
γνωρίζουν ότι πηγή αυτών των προβληµάτων µπορεί να είναι η απογοήτευση και όχι κάποια
συναισθηµατική διαταραχή.
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6.2. Κατάλογος µαθησιακών και συµπεριφοριστικών χαρακτηριστικών των χαρισµατικών και ταλαντούχων παιδιών
6.2.1. Ως προς τη µάθηση:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

µαθαίνει γρήγορα, αντιλαµβάνεται εύκολα προχωρηµένα θέµατα
δείχνει διορατικότητα και φαντασία για τις σχέσεις αιτίου-αποτελέσµατος
επιµένει στην ολοκλήρωση καθηκόντων
αντιλαµβάνεται το πρόβληµα εύκολα και παίρνει πρωτοβουλία
µαθαίνει τις βασικές δεξιότητες γρήγορα και µε λίγη εξάσκηση
δείχνει απροθυµία να εξασκήσει δεξιότητες που έχει ήδη κατακτήσει, θεωρώντας την
εξάσκηση µάταιη
ακολουθεί εύκολα σύνθετες οδηγίες
δοµεί και χειρίζεται υψηλού επιπέδου αφηρηµένες έννοιες
µπορεί να ασχοληθεί µε περισσότερες από µία ιδέες τη φορά
διαθέτει ισχυρές δεξιότητες κριτικής ανάπτυξης και κάνει αυτοκριτική
έχει εκπληκτική αντίληψη και έντονη διορατικότητα
είναι παρατηρητής σε εγρήγορση, παρατηρεί τη λεπτοµέρεια και αντιλαµβάνεται γρήγορα τις οµοιότητες και διαφορές
δείχνει φυσική και πνευµατική ανησυχία, είναι σπάνια παθητικός µαθητής, όταν του
δοθεί ενθάρρυνση
έχει αξιοθαύµαστες γενικές (ή ειδικές) γνώσεις σε µία ή περισσότερες περιοχές
έχει εκτεταµένες γενικές γνώσεις (συχνά ξέρει περισσότερα από το δάσκαλο) και βρίσκει την τάξη επιφανειακή
διερευνά ποικίλα και ειδικά ενδιαφέροντα, συχνά σε µεγάλο βάθος
µαθαίνει και θυµάται πληροφορίες γρήγορα, φαίνεται ότι δε χρειάζεται επανάληψη και
δεν αντέχει την επανάληψη
µαθαίνει να διαβάζει γρήγορα, θυµάται αυτό που διαβάζει µε λεπτοµέρεια
έχει προχωρηµένη κατανόηση και χρήση της γλώσσας, αλλά µερικές φορές διστάζει
όταν η σωστή λέξη χρησιµοποιείται περιστασιακά
δίνει πολύ µεγάλη σηµασία σε µια ιστορία ή ένα έργο και συνεχίζει την ιστορία
δείχνει πλούσια φαντασία στην καθηµερινή γλώσσα και σε καταιγισµό ιδεών
µπορεί να κάνει ασυνήθιστες (ακόµα και αµήχανες) ερωτήσεις ή να κάνει ασυνήθιστες
παρατηρήσεις σε συζητήσεις µέσα στην τάξη
κάνει προκλητικές, "ψαγµένες" ερωτήσεις που δεν µοιάζουν µε τις ερωτήσεις άλλων
µαθητών της ίδιας ηλικίας
έχει ιδιαίτερη περιέργεια και θέλει συνέχεια να ξέρει τους λόγους
του αρέσουν τα πνευµατικά παιγνίδια, έχει φαντασία, είναι γρήγορος στις συνδέσεις εκ
πρώτης όψεως µη οµοειδών πραγµάτων, εννοιών κ.λ.π.
συχνά έχει ασυνήθιστες, παρά τυπικές σχέσεις
µπορεί να παράγει πρωτότυπη και µε φαντασία εργασία, αν και στερείται σε τεχνική
ακρίβεια (π.χ. προβληµατική οµιλία και γράψιµο)
θέλει να αναλύει θέµατα σε µεγαλύτερο βάθος
η πνευµατική του ταχύτητα είναι µεγαλύτερη από την ικανότητα του στο γράψιµο, για
αυτό είναι συχνά απρόθυµος να γράφει σε µάκρος
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• προτιµά να µιλάει παρά να γράφει και µιλάει µε ταχύτητα, και ευφράδεια

6.2.2. Ως προς τη συµπεριφορά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

θέτει πολύ υψηλούς προσωπικούς στόχους και µπορεί να είναι τελειοµανής
κυνηγά την επιτυχία και διστάζει να επιχειρήσει κάτι στο οποίο µπορεί να αποτύχει
έχει αίσθηση του χιούµορ και του αρέσουν τα λογοπαίγνια
µπορεί να υστερεί σε σχέση µε τους συνοµηλίκους του σε δεξιότητες λεπτής και αδρής
κινητικότητας, και ως εκ τούτου να αποθαρρύνεται
µπορεί να έχει µια αρνητική αντίληψη για τον εαυτό του και να υποφέρει από µειωµένη κοινωνική αποδοχή από τους συνοµηλίκους του
αφαιρείται και φαίνεται χαµένος σε άλλον κόσµο
ακούει ένα µόνο µέρος της εξήγησης και φαίνεται να έχει µερικές φορές έλλειψη συγκέντρωσης, αλλά όταν τον ρωτούν, συνήθως γνωρίζει την απάντηση
προτιµά συχνά τη συντροφιά των µεγαλύτερων µαθητών και των ενηλίκων
όταν βρίσκει ενδιαφέρον, απορροφάται για µεγάλες περιόδους
εµµένει στις δικές του πεποιθήσεις
δείχνει ευαισθησία και αντιδρά έντονα σε θέµατα που του προκαλούν άγχος ή αδικία
δείχνει ευαισθησία, κατανόηση και συµπάθεια στους άλλους και αναλαµβάνει ηγετικό
ρόλο
δείχνει ασυνήθιστο ενδιαφέρον σε προβλήµατα ενηλίκων, όπως σηµαντικά σύγχρονα
θέµατα (εθνική ή παγκόσµια εξέλιξη, δικαιοσύνη, το σύµπαν κ.λ.π.)

Επειδή η τελειοµανία είναι ένα συνηθισµένο χαρακτηριστικό των χαρισµατικών και ταλαντούχων παιδιών, αναφέρουµε ιδιαίτερα µερικές παραµέτρους της συµπεριφοράς τους.
Πώς λειτουργεί ο τελειοµανής:
• κρίνει υπερβολικά αυστηρά τον εαυτό του
• σπάνια αναθέτει δουλειά σε άλλους
• δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις
• θέλει πάντα να έχει τον έλεγχο
• αγωνίζεται σθεναρά
• έρχεται αργοπορηµένος γιατί είχε να κάνει µία ακόµη δουλειά
• κάνει επανάληψη πάντα την τελευταία στιγµή
• παρασύρεται από τις λεπτοµέρειες
• ποτέ δεν είναι ικανοποιηµένος από τη δουλειά του
• κρατά συνεχώς απασχοληµένο τον εαυτό του µε κάτι
• ασκεί συχνά κριτική στους άλλους
• αρνείται να ακούσει κριτική για τον εαυτό του
• δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στα αρνητικά παρά στα θετικά σχόλια
• ελέγχει τη δουλειά των άλλων
• αποκαλεί τον εαυτό του "ηλίθιο" όταν δεν κάνει κάτι άψογα
• χρονοτριβεί
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Τι σκέφτεται ο τελειοµανής:
• "Εάν δε µπορώ να το κάνω τέλεια, ποιο το νόηµα; "
• "Πρέπει να είµαι τέλειος σε ό,τι κάνω."
• "Πρέπει να είµαι πάντα µπροστά από τους άλλους."
• "Κάθε λεπτοµέρεια της δουλειάς πρέπει να είναι τέλεια."
• "Τα πράγµατα πρέπει να γίνονται σωστά από την πρώτη φορά."
• "Υπάρχει µόνο ένας σωστός τρόπος για να κάνω τα πράγµατα."
• "Είµαι ένας υπέροχος άνθρωπος όταν πετυχαίνω, είµαι απαίσιος όταν αποτυγχάνω."
• "Ποτέ δεν είµαι αρκετά καλός."
• "Είµαι βλάκας."
• "∆ε µπορώ να κάνω τίποτα σωστά."
• "Είµαι αντιπαθής."
• "∆εν πρέπει να κάνω λάθος εδώ, γιατί οι άνθρωποι θα νοµίσουν ότι δεν είµαι πολύ (έξυπνος, καλός, ικανός). "
• "Όταν κάνω µία γκάφα, κάτι δεν πάει καλά µε εµένα."
• "Οι άνθρωποι δεν πρέπει να µου ασκούν κριτική."
• "Τα πάντα πρέπει να είναι άσπρο ή µαύρο. Το γκρι είναι σηµάδι µπερδεµένης σκέψης."
Πώς νιώθει ο τελειοµανής:
• βαθιά ντροπιασµένος για τα λάθη που κάνει
• αηδιασµένος ή θυµωµένος µε τον εαυτό του όταν του ασκείται κριτική
• ανήσυχος όταν εκφράζει την άποψή του στους άλλους
• ανησυχεί εξαιρετικά για τις λεπτοµέρειες
• θυµωµένος εάν του διαταράξουν τη ρουτίνα
• νευρικός όταν τα πράγµατα τριγύρω του είναι ακατάστατα
• γεµάτος φόβο ή αγχωµένος τον περισσότερο καιρό
• βασανίζεται από εχθρότητα για τον εαυτό του
• φοβισµένος µήπως φανεί χαζός
• φοβισµένος µήπως φανεί ανάξιος
• φοβισµένος µήπως τον απορρίψουν
• ντροπιασµένος όταν νιώθει φόβο
• αποθαρρηµένος
• ένοχος µήπως απογοητεύσει τους άλλους
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6.3. Πρώιµα χαρακτηριστικά και δεξιότητες χαρισµατικότητας
(τα χαρακτηριστικά αναφέρονται µε βάση την περιγραφή των γονιών για την ανάπτυξη
των παιδιών τους τούς πρώτους 36 µήνες)
Χαρακτηριστικά
µεγάλη ετοιµότητα
έντονη προσοχή
εξαιρετική µνήµη
ταχεία µάθηση
προχωρηµένο λεξιλόγιο
µεγάλη παρατηρητικότητα
µεγάλη περιέργεια
περισσότερους από έναν
συντρόφανταστικούς
φους στο παιχνίδι
ζωηρή φαντασία
πολύ µεγάλη δηµιουργικότητα

Χαρισµατικά παιδιά
67%
31%
67%
58%
87%
64%
58%

Μη χαρισµατικά παιδιά
42%
3%
27%
13%
34%
34%
40%

50%
46%
66%

9%
22%
8%

Χαρισµατικά

Μη χαρισµατικά

56%

33%

31%

15%

50%

22%

42%

13%

81%

49%

24%

5%

61%

28%

52%

24%

40%

8%

∆εξιότητες
αναγνωρίζουν γράµµατα
στην ηλικία των 2
αναγνωρίζουν την πρώτη
λέξη στην ηλικία των 2
φωτογραφική ανάγνωση
βιβλίων απλού επιπέδου
στην ηλικία των 4
προφέρουν νέες λέξεις
στην ηλικία των 4
φτιάχνουν ένα παζλ στην
ηλικία των 3
ενδιαφέρονται για το χρόνο στην ηλικία των 2
λένε την ώρα στην ηλικία
των 5
µετράνε µέχρι το ∆έκα
στην ηλικία των 3
αντιλαµβάνονται τα Μαθηµατικά σε µεγάλο βαθµό
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Ενδιαφέροντα
έντονο ενδιαφέρον για βιβλία
ενδιαφέρον για µαθηµατικά παιχνίδια
ενδιαφέρον για παζλ
ενδιαφέρον για κοµπιουτεράκια
ενδιαφέρον για υπολογιστές (και όχι µόνο video
games)
πολλά ταλέντα
πολλά ενδιαφέροντα
διάθεση να αφιερώνουν
χρόνο στα ενδιαφέροντά
τους

Χαρισµατικά

Μη χαρισµατικά

46%

10%

48%
91%

16%
64%

36%

13%

90%
16%
74%

47%
3%
50%

49%

19%

Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της κοινωνικότητας των χαρισµατικών και
µη-χαρισµατικών παιδιών

εκλεπτυσµένο χιούµορ
έντονη αντίδραση στη
frustration µαταίωση
Τελειοµανής
επιλέγει µεγαλύτερους για
παρέα
του αρέσει να παίζει µόνος του
τον ενδιαφέρει η ηθική
και η δικαιοσύνη
είναι ώριµος για την ηλικία
του
έντονα ανταγωνιστικός
µεγάλη ικανότητα για συντονισµό

Χαρισµατικά
64%

Μη χαρισµατικά
40%

51%
56%

24%
21%

31%

12%

37%

10%

36%

8%

77%
23%

37%
13%

36%

16%

Αν το παιδί εµφανίζει πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα που αναφέραµε παραπάνω, πρέπει να γίνει πρώιµη διάγνωση της χαρισµατικότητας.
Λόγω της προχωρηµένης πνευµατικής τους ανάπτυξης τα χαρισµατικά παιδιά πρέπει να ασχολούνται από νωρίς µε παιχνίδια και δραστηριότητες που προορίζονται για µεγαλύτερα
παιδιά και να δουλεύουν σε περιβάλλοντα που θα αναδείξουν τη µοναδικότητά τους. Αυτά τα
παιδιά πρέπει να επικοινωνούν µε συνοµηλίκους που τους µοιάζουν.
Η χαρισµατικότητα δεν πρέπει ούτε να κρύβεται, γιατί αυτό οδηγεί σε ατροφία των ικανοτήτων τους. ούτε να επιδεικνύεται γιατί οδηγεί σε κοινωνικο-συναισθηµατικά προβλήµατα.
Η πρώιµη διάγνωση και η καλλιέργεια της χαρισµατικότητας αυξάνει τις πιθανότητες ικανοποίησης και ευτυχίας του παιδιού στη µετέπειτα ζωή του.
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7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΑ
ΠΑΙ∆ΙΑ
Παραθέτουµε µερικές βασικές αρχές που µπορεί ο εκπαιδευτικός να χρησιµοποιήσει προκειµένου να διαµορφώσει εξατοµικευµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα ως προς την ανάγνωση, τη γραφή, την προφορική έκφραση, τα µαθηµατικά και τις επιστήµες. Επίσης αναφέρουµε βασικές αρχές που αφορούν τις στρατηγικές µάθησης, τη δηµιουργικότητα και τις κοινωνικές δεξιότητες.

7.1. Ανάγνωση
• Εξατοµικευµένο πρόγραµµα ανάγνωσης µε σκοπό τη διάγνωση του επιπέδου ανάγνωσης και τον καθορισµό του υλικού προς ανάγνωση
• Μελέτη κατάλληλης παιδικής βιβλιογραφίας
• Βιογραφίες και βιβλία που σχετίζονται µε το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών
για συµπληρωµατική ανάγνωση (π.χ. διαπολιτισµικά θέµατα)
• Χρόνος για ελεύθερη ανάγνωση µε βάση τα ενδιαφέροντα του παιδιού
• Οµαδοποίηση µαθητών µε παρόµοια ενδιαφέροντα για ανάγνωση και συζήτηση
• Λογοτεχνία ευρείας µορφής (µυθιστόρηµα, µη-µυθιστορηµατικό είδος, ποίηση, βιογραφία, δοκίµιο), πλούσια σε γλωσσικό ύφος που εµπεριέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας ρόλων.
• Παιδική λογοτεχνία που αφορά επίλυση προβληµάτων σε επίπεδο επιστηµονικό, περιβαλλοντικό και µαθηµατικό.
• Συµµετοχή σε προγράµµατα που στηρίζονται σε αναζήτηση σε βιβλιοθήκες
• Γνωριµία του µαθητή µε νέα είδη βιβλίων (π.χ. δοκίµια, βιογραφίες)
• Μελέτη συγγραφέα µέσω ανάγνωσης πολλών βιβλίων του ίδιου συγγραφέα
• Μελέτη θεµατολογίας µέσω ανάγνωσης πολλών βιβλίων µε την ίδια θεµατολογία και
σύγκριση συγγραφέων και τρόπων συγγραφής

7.2. Γραφή
• Πρόγραµµα γραφής µε σκοπό την επεξεργασία της λογοτεχνίας και την ενσωµάτωση
στοιχείων της σε ιστορίες
• Καλλιέργεια δεξιοτήτων γραφής για την ανάπτυξη εξειδικευµένων θεµάτων
• Εµπειρίες εκτός προγράµµατος σπουδών που βασίζονται στη γλώσσα, όπως σχολική
εφηµερίδα
• ∆ιατήρηση προσωπικού ηµερολογίου
• Χρησιµοποίηση πολλών λέξεων στη γραφή µέσω θησαυρού και λεξικού
• Η "λέξη της ηµέρας" ή η "λέξη της εβδοµάδας"
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• Ενθάρρυνση των γονέων να αναφέρουν, αναπαράγουν, ανακοινώνουν, τις ιστορίες
των παιδιών στο σπίτι
• Ενθάρρυνση των παιδιών να ζωγραφίζουν εικόνες και να βρίσκουν τίτλους για τις ιστορίες τους
• Μαγνητοφώνηση µιας ιστορίας και αντιγραφή της
• Ελεύθερη έκφραση µιας ιστορίας µε δεδοµένα στοιχεία (χαρακτήρες, πλοκή, τοποθέτηση)
• ∆ηµιουργία γραφής µε βάση ένα µουσικό κοµµάτι, εικόνα ή ποίηµα
• Ελεύθερη γραφή χωρίς γραµµατικές ή ορθογραφικές διορθώσεις
• ∆υνατότητα ανακοίνωσης της γραπτής τους εργασίας σε ευρύτερο κοινό
• Ενθάρρυνση να δηµοσιεύουν τη γραπτή τους εργασία σε παιδικά περιοδικά
• Παρακολούθηση γραπτών δηµιουργικών δραστηριοτήτων
• ∆ιδασκαλία της συγγραφής: πρώτο γράψιµο, οργάνωση, γράψιµο, διόρθωση, γράψιµο
για δεύτερη φορά, έκδοση
• Χρήση των δεξιοτήτων γραφής στο πρόγραµµα σπουδών
• ∆ιδασκαλία της επεξεργασίας κειµένου

7.3. Προφορική έκφραση
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τεχνικές απόδοσης µιας ιστορίας
∆ιδασκαλία δεξιοτήτων συζήτησης
Εµπλουτισµός λεξιλογίου
∆εξιότητες σύνδεσης λέξεων (οµώνυµα, αντίθετα)
Προφορική έκφραση ενώπιον της τάξης
Ενθάρρυνση των παιδιών στην οµάδα συζήτησης
Προφορική έκφραση ενώπιον ευρύτερου κοινού
Συµµετοχή των παιδιών σε θεατρικές οµάδες
Ενθάρρυνση των παιδιών να εκφράζουν αυτά που διαβάζουν
∆ιδασκαλία δεξιοτήτων προφορικής παρουσίασης
∆ιοργάνωση εκδηλώσεων µε συγκεκριµένα θέµατα, παρουσιάσεις

7.4. Μαθηµατικά
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων χώρου και εννοιών µέσω της γεωµετρίας και άλλων
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων µέσω προβληµάτων που αποτελούν
πρόκληση
• Χρησιµοποίηση υπολογιστών και αριθµοµηχανής για την επίλυση προβληµάτων
• Έµφαση στα προβλήµατα λογικής που απαιτούν δεξιότητες επαγωγής και συµπεράσµατος
• Μεγαλύτερη έµφαση στις µαθηµατικές έννοιες και λιγότερη έµφαση στις δεξιότητες
υπολογισµών
• Έµφαση στην εφαρµογή των µαθηµατικών στον πραγµατικό κόσµο µέσω εξειδικευµένων σχεδίων εργασίας
• Έµφαση στην άλγεβρα
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• Έµφαση στη χρήση της πιθανότητας, του υπολογισµού, της στατιστικής και της τεχνολογίας
• Εφαρµογή των µαθηµατικών µέσα από διαθεµατική προσέγγιση του προγράµµατος
σπουδών, π.χ. να διαβάζει το παιδί ένα βιβλίο για κάποιο σπουδαίο µαθηµατικό, να
διαβάζει µια ενότητα για την ιστορία των µαθηµατικών και να σχεδιάζει µε µαθηµατικό
τρόπο µία πολεµική σύγκρουση
• Πρόσβαση του παιδιού σε σεµινάρια µαθηµατικών εκτός σχολικού πλαισίου
• Χρήση της διαγνωστικής προσέγγισης των µαθηµατικών που επιτρέπει ταχεία διδασκαλία
• Παρακολούθηση ειδικών τµηµάτων διδασκαλίας µαθηµατικών εντός σχολείου, εντός
και εκτός σχολικού προγράµµατος
• ∆ιδασκαλία της δηµιουργικής διαδικασίας των µαθηµατικών µε εύρεση και επίλυση
προβληµάτων
• ∆υνατότητα επιλογής βαθµίδας δυσκολίας της ύλης, µε αµοιβή λιγότερη εργασία για
δυσκολότερο επίπεδο
• Χρήση σχεδιαστικών προγραµµάτων υπολογιστή
• Ανάπτυξη προγραµµάτων στον υπολογιστή που σχετίζονται µε δεξιότητες επίλυσης
προβληµάτων
• Μελέτη της τεχνολογίας υπολογιστών

7.5. Επιστήµες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

επίσκεψη σε µουσεία φυσικής ιστορίας και επιστήµης
εκπαιδευτικό υλικό που περιέχει πειράµατα ή κείµενα µε δραστηριότητες
ελεύθερες ενασχολήσεις που σχετίζονται µε τις φυσικές επιστήµες
παρατήρηση της φύσης και ερευνητικές δραστηριότητες
επιστηµονικά παιχνίδια
χρήση εργαλείων όπως κιάλια, φωτογραφική µηχανή, µεγεθυντικός φακός, αντίστοιχα
προγράµµατα υπολογιστή
βιογραφίες επιστηµόνων
διαµονή σε κατασκηνώσεις µε αντίστοιχη θεµατολογία
επικοινωνία µε επιστήµονες, σχέση µεντόρων
έµφαση στη διαδικασία της έρευνας
δεξιότητες που αφορούν ορισµό προβληµάτων, υποθέσεις και συµπεράσµατα
τεχνικές ερωτήσεων µε πολλαπλές απαντήσεις
τεχνικές οµαδοσυνεργατικής µάθησης
δεξιότητες κριτικής σκέψης
κατανόηση διαφορετικών πολιτισµών, ιστορικών γεγονότων και σηµαντικών εγγράφων
δεξιότητες στη γεωγραφία και στην κατασκευή χαρτών
µελέτη σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα

7.6. Στρατηγικές µάθησης
• διδασκαλία τεχνικής χαρτογράφησης του νου.
• διδασκαλία µεταγνωστικών δεξιοτήτων
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7.7. ∆ηµιουργικότητα
• δεξιότητες δηµιουργικότητας, σύνθεσης και πρωτοτυπίας
• παραγωγή συγκεκριµένων προϊόντων, µουσικής, θεατρικής παράστασης, χορού και κίνησης, λογοτεχνίας
• διδασκαλία εναλλαγής ρόλων
• διδασκαλία τεχνικών επίλυσης προβληµάτων και της τεχνικής καταιγισµού ιδεών
• εκθέσεις µαθητικών προϊόντων, σχολικές εκδόσεις
• προγράµµατα κατεύθυνσης προς τις δηµιουργικές τέχνες
• συνεργασία µε σύµβουλο τέχνης και αισθητικής

7.8. Κοινωνικές δεξιότητες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ρόλος συντονιστή σε µικρές οµάδες, σε κοινωνικούς οµίλους, εξωσχολικές δοµές, πανεπιστήµια
συµµετοχή σε εθελοντική εργασία στο σχολείο ή την κοινωνία
συµµετοχή σε θερινές δραστηριότητες που απαιτούν ρόλο συντονιστή
δυνατότητες συνεργασίας µε άλλους για την επίτευξη στόχων
οµαδοποίηση µαθητών
επιτάχυνση στην εφαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος
διδασκαλία σε δεξιότητες σκέψης ανώτερου επιπέδου
δραστηριότητες εµπλουτισµού µέσα στην τάξη
προσαρµογές στο αναλυτικό πρόγραµµα
εναλλακτικές και ενδιαφέρουσες επιλογές στο αναλυτικό πρόγραµµα
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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 κοινότητα και γοητεύσει το ευρύ κοινό. Αυτός είναι ο λόγος που το αναπτύσσουµε ως χαρακτηριστικό 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 πραγµατοποιηθεί 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 µπορούν να λειτουργήσουν θερινά τµήµατα, µετά το πέρας του διδακτικού έτους, κατά τη διάρκεια των διακοπών.
Σε πλαίσιο εκτός σχολείου µπορούν να λειτουργήσουν θερινές κατασκηνώσεις θεµατολογικά προσανατολισµένες, ανεξάρτητα µαθήµατα, µέντορες, µελέτη µε πηγές µέσα από το διαδίκτυο.

8.1. Αναγνωρίζοντας τους χαρισµατικούς στα µαθηµατικά
Oι µαθητές που είναι προικισµένοι στα µαθηµατικά παρουσιάζουν ορισµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Συγκεκριµένες δραστηριότητες στην τάξη µπορούν συχνά να αποκαλύψουν αυτά τα γνωρίσµατα. Χρησιµοποιήστε την παρακάτω κλίµακα που θα σας βοηθήσει να
αποφασίσετε εάν ένα παιδί είναι χαρισµατικό στα µαθηµατικά. Εάν επιτυγχάνει σε περισσότερα 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 αποτελεσµατικές.
• 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 αποδεικτικά 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 σηµειώνουν καλύτερες επιδόσεις στα µαθηµατικά, και γενικότερα δείχνουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον
για την πειθαρχία που αυτά εκφράζουν. Οι διαφορές αυτές δεν παρατηρούνται µόνο στο γεγονός 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 αντικείµενο, 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 αγόρια συνειδητοποιούν ευκολότερα τις σχέσεις που διέπουν τον χώρο, ή µπορούν να τυποποιήσουν µια αφηρηµένη µαθηµατική σχέση. Κάποιοι άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν µε έµφαση
ότι οι εν λόγω µαθησιακές διαφορές ανάµεσα σε αγόρια και κορίτσια προκύπτουν από τις εκάστοτε 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 φαινόµενο, το οποίο αναπτύσσεται ως το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης ανάµεσα στις έµφυτες ικανότητες κάποιου και στο εκάστοτε περιβάλλον που του επιτρέπει να τις καλλιεργήσει,
υποστηρίζει δηλαδή ότι οι κοινωνικο-πολιτισµικοί παράγοντες διαµορφώνουν κάποιες συγκεκριµένες 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 αυτές αντιλήψεις διαχέονται µέσα σε κάθε τυπική οικογένεια, η οποία µε τη σειρά της τις επιβάλλει στο αγόρι ή στο κορίτσι υπό τη µορφή στόχων, συµπεριφοράς ή και ολόκληρης στάσης 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 επιτυχία, 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 γνώσεων.
• 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.
65

• ∆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 επιλύσουν 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 επιτευγµάτων. Ενθαρρύνετέ τες να πάρουν τα εύσηµα για τις επιτυχίες τους και να αναγνωρίσουν τα ταλέντα τους.
• Παρέχετε υλικό για να αντισταθµίσετε την έλλειψη συνυπολογισµού των κατορθωµάτων 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 εναρµονίσει 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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8.4. Τεχνικές για εργασία µε µαθητές µε οπτικοχωρικό ταλέντο
• Οι µαθητές µε οπτικοχωρικό ταλέντο λειτουργούν καλύτερα µε την ολιστική προσέγγιση στη µάθηση. Προτιµούν περίπλοκα συστήµατα, αφηρηµένα σχέδια, επαγωγικούς
συλλογισµούς και επίλυση προβληµάτων. Η αναγνώριση των ικανοτήτων και των αδυναµιών 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 εξηγήστε 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 προβληµάτων. 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 επαγγελµατικό χώρο.
• Επιτρέψτε στους µαθητές να κατασκευάσουν, ζωγραφίσουν ή να δηµιουργήσουν άλλες 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 εξάσκηση 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 αναµειγνύοντας σε σωστές αναλογίες κιµωλία και προκλήσεις.»
J.Myers
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