Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Τόμ. 2016, Αρ. 1

Πρακτικά 6ου Συνεδρίου

Χαρισματικοί μαθητές και εκπαίδευση
Αργύριος Αργυρίου, Γεωργία Γιωτοπούλου, ΑγγελικήΜαρία Παππά
doi: 10.12681/edusc.947

https://epublishing.ekt.gr | e-Εκδότης: EKT | Πρόσβαση: 13/08/2022 02:25:32

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

161

Χαπιζμαηικοί μαθηηέρ και Εκπαίδεςζη
Αξγπξίνπ Αξγχξηνο, Γηεπζπληήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαηδεπζεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Γπη. Αηηηθήο - Παηδαγσγηθφ Σκήκα ηεο Αλψηαηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο
θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΠΑΙΣΔ)
arargyriou@sch.gr
Γησηνπνχινπ Γεσξγία, Οηθνλνκνιφγνο-Μεηαπηπρηαθφ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Ηγεζία
geogioto@gmail.com
Παππά Αγγειηθή-Μαξία, Φηιφινγνο-Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα ζηελ Δηδηθή (Δληαία)
Δθπαίδεπζε
agpa19@gmail.com
Πεπίλητη
ηελ παξνχζα εηζήγεζε εμεηάδνπκε ηελ πεξίπησζε ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ θαη
ηελ ζέζε ηνπο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα ηα ραξηζκαηηθά παηδηά έρνπλ δνζεί
πνιινί νξηζκνί (εζληθνί, εηδηθήο παηδαγσγηθήο, ιεηηνπξγηθνί, δηεπθξηληζηηθνί) θαη
κάιηζηα ε «ραξηζκαηηθφηεηα», φπσο ραξαθηεξηζηηθά νλνκάδεηαη, αλαγλσξίζηεθε
κεηά απφ 34 ρξφληα πξνζπάζεηαο. Γηάθνξνη επηζηήκνλεο, φπσο ν Renzulli, ν Gardner,
ν Hellerπξνζπάζεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα νξίζνπλ ηε ραξηζκαηηθφηεηα θαη ηα
ραξηζκαηηθά παηδηά. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα θαζνξηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε θάζε επίπεδν, ηα
αίηηα θαη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ απηψλ. Οη πξαθηηθέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο θαη ηνπ επέιηθηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δέρνληαη θξηηηθή σο πξνο
ηελ δπζθνιία λα αμηνινγεζεί ε εθαξκνγή ηνπο θαηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ
ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ. πκπεξαζκαηηθά, ηα ραξηζκαηηθά παηδηά ή νη καζεηέο, κε
πςειέο ηθαλφηεηεο ρξήδνπλ ζεβαζκφ θαη αληηκεηψπηζε φρη σο κεηνςεθία νχηε κε κηα
ειηηηζηηθή λννηξνπία. Σν δεηνχκελν είλαη λα δνχκε πφζα παηδηά έρνπλ αλάγθε απφ
πξνζαξκνζκέλε εθπαίδεπζε, είηε έρνπλ πςειή αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα, είηε δελ
έρνπλ. Αλ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ γλψζεηο απφ κηα εθπαίδεπζε πξνζαξκνζκέλε ζηηο
αλάγθεο ηνπο, δηαζεκαηηθή, κε εκπινπηηζκφ ηεο χιεο, πξνζαξκνγή ηνπ Αλαιπηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο,ηφηε ε εθπαίδεπζε ζα είλαη απνηειεζκαηηθή θαζψο ζα θαιχπηεη ηηο
αλάγθεο ηνπο.
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Abstract
Inthissuggestionweinvestigatethecaseof the gifted children and their positionin
education.

Forthegiftedchildrenmanydefinitionshavebeengiven

(national,

special

pedagogy, operational, illustrative) and eventhe «charisma», as it is characteristically
called, has been recognized after αλαγλσξίζηεθεafter a 34 years effort.Several
scientists, suchasRenzulli, Gardner, Hellertriedtoapproachanddefinethe «charismaand
the gifted children. Thepurposeoftheseresearchisto be determined the characteristics
of the gifted children, the difficulties they encounter in every level, the reasons and
the education of these children. Thepracticesof differentiated teaching and flexible
curriculum arecriticizedas it concerns the difficulty of their application's valuation
during

educating

gifted

children.

Conclusively,

thegiftedchildrenorthestudentswithhighskillsdeserve respect and to be coped not as a
minority

or

with

a

elitist

mentality.

Thechallengeistofindouthowmanychildrenneedadapted education, either they have
high

perceptiveness

or

Iftheycanacquireknowledgefromaneducationadaptedtotheirneeds,

not.
interdisciplinary,

by an enriched curriculum, curriculum's adaption, theneducation will be effectiveas
their needs will be taken into account.
Keywords:giftedchildren,charisma , education, differentiated teaching, curriculum

Ειζαγυγή
Γηα ηα ραξηζκαηηθά παηδηά έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξνη νξηζκνί απφ δηάθνξνπο
θνξείο.

χκθσλα

κε

ηελ

NationalAssociationforGiftedChildren

(NAGC)
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«Χαξηζκαηηθό άηνκν είλαη θάπνηνο, ν νπνίνο δείρλεη ή έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δείμεη έλα
εμαηξεηηθό επίπεδν ζε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ηνκείο ηεο έθθξαζεο. Κάπνηεο από απηέο
ηηο ηθαλόηεηεο είλαη πνιύ γεληθέο θαη κπνξεί λα θαιύπηνπλ έλα κεγάιν θάζκα ηεο δσήο
ηνπ αηόκνπ, όπσο νη αξρεγηθέο ηθαλόηεηεο ή ε ηθαλόηεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο.
Κάπνηεο θνξέο ππάξρνπλ πνιύ ζπγθεθξηκέλα ηαιέληα ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο, ηέηνηα όπσο ε ηδηαίηεξε ηθαλόηεηα ζηα καζεκαηηθά, ηελ
επηζηήκε ή ηε κνπζηθή.»(Delisle&Lewis, 2003). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ
MarlandReport (1972), «Επθπή θαη ηαιαληνύρα παηδηά είλαη απηά πνπ αλαγλσξίδνληαη
από επαγγεικαηηθά εμεηδηθεπκέλα άηνκα θαη ηα νπνία ζπλεπεία εμαηξεηηθώλ
ηθαλνηήησλ είλαη άμηα γηα πςειή επίδνζε. Απηά είλαη

παηδηά πνπ ρξήδνπλ

δηαθνξεηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ππεξεζηώλ πέξα από όζα παξέρνληαη
από ην ζπλεζηζκέλν ζρνιηθό πξόγξακκα, έηζη ώζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζπκβνιή
ηνπο ζηνλ εαπηό ηνπο θαη ζηελ θνηλσλία. Η πςειή απόδνζε αθνξά ζε θάπνηνλ από ηνπο
εμήο ηνκείο: γεληθή λνεηηθή ηθαλόηεηα, εηδηθή αθαδεκατθή θιίζε, δεκηνπξγηθή
παξαγσγηθή ζθέςε, εγεηηθή ηθαλόηεηα, εηθαζηηθέο θαη ζεαηξηθέο ηέρλεο θαη
ςπρνθηλεηηθή ηθαλόηεηα. Οη δχν απηνί νξηζκνί καο δίλνπλ αξθεηά ζηνηρεία γηα ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ, ηα νπνία ζα
εμεηαζηνχλ ζε επφκελν θεθάιαην εθηελέζηεξα.
Ο φξνο, ν νπνίνο είλαη θεληξηθφο ζε απηή ηελ εξγαζία θαη αξθεηά γλσζηφο επξέσο,
είλαη απηφο ηεο «ραξηζκαηηθφηεηαο», φπσο ραξαθηεξηζηηθά νλνκάδεηαη. Σν 1921
μεθηλά κηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο «ραξηζκαηηθφηεηαο»απφ ηνλ L. Terman. Σν έξγν
ηνπ «Genetic Studies of Genius» είλαη απνηέιεζκα κηαο καθξάο έξεπλαο γηα ηα
ραξηζκαηηθά παηδηά. Σν 1938, oThurstone, ζηνλ νπνίν ζήκεξα νθείινληαη ηα πςειά
πνζνζηά απφθιηζεο ηνπ IQ, εηζάγεη ηελ ζεσξία «Primary mental abilities», ηελ νπνία
αξγφηεξα, ην 1959, ζπκπιεξψλεη ν Guilford. Η έθζεζε Marland ην 1972 ζηηο ΗΠΑ
πεξηέρεη ηνλ πιένλ δηαδεδνκέλν νξηζκφ ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ (βι.
παξαπάλσ). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απνηειεί ηελ πξψηε δηεζλή έθζεζε γηα ηελ
ραξηζκαηηθφηεηα. Σν 1977 ν Renzulli παξνπζηάδεη ην κνληέιν ηξηαδηθνχ
εκπινπηηζκνχ θαη ην 1983 ν Gardner εηζάγεη ηε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεµνζχλεο,
ε νπνία ρξεζηµνπνηείηαη σο ηξφπνο επηζήµαλζεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ
ραξηζµαηηθψλ παηδηψλ. Σν 1992 ν Heller, κε ην κνληέιν ηνπ Μνλάρνπ, ζεσξεί ηε
ραξηζκαηηθφηεηα σο πξντφλ γελεηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. Σν 1991, ε
Milgram κέζα απφ ην κνληέιν ηεο παξνπζηάδεη ηελ ραξηζκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε
ηέζζεξηο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ, δχν απφ ηηο νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε πιεπξέο ηεο
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επθπίαο. Παξαηεξείηαη επνκέλσο κηα πνξεία 34 ρξφλσλ, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο
πνιινί εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα νξίζνπλ φζν ην δπλαηφλ ζαθέζηεξα ηελ έλλνηα
ηεο «ραξηζκαηηθφηεηαο».
Χαπακηηπιζηικά Χαπιζμαηικών Παιδιών
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ γηα ηα ραξηζκαηηθά παηδηά, φπσο δφζεθε ζηηο Η.Π.Α. απφ
ην ηκήκα εθπαίδεπζεο ην 1972, ηα παηδηά απηά επηδεηθλχνπλ ή έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα
λα επηδείμνπλ πςειέο επηδφζεηο ζηελ γεληθή λνεηηθή ηθαλφηεηα, ζηελ εηδηθή
αθαδεκατθή επίδνζε, ζηνλ δεκηνπξγηθφ ή παξαγσγηθφ ηξφπν ζθέςεο, ζηηο εγεηηθέο
ηθαλφηεηεο θαη ζηνλ ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα. ηνλ ππ’ αξηζκφλ 3699/2008 λφκν ηεο
Διιάδαο γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε, σο άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ζεσξνχληαη «θαη νη καζεηέο πνπ έρνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο λνεηηθέο
ηθαλόηεηεο θαη ηαιέληα αλεπηπγκέλν ζε βαζκό πνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιύ ηα
πξνζδνθώκελα γηα ηελ ειηθηαθή ηνπο νκάδα». Έηζη, ηα ραξηζκαηηθά παηδηά, φπσο θαη
ηα ππφινηπα παηδηά κε εηδηθέο ή/θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, έρνπλ νξηζκέλα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα νπνία ηα αλαγλσξίδνπκε. Αξρηθά, ηα παηδηά απηά, ζε αξθεηά
κηθξή - γηα ηα δεδνκέλα - ειηθία, αξρίδνπλ λα αξζξψλνπλ θαη λα δηαβάδνπλ, θαζψο
επίζεο θαη νη ζσκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλεο. Δπηπιένλ,
έρνπλ έλα ηδηαίηεξν ζηπι κάζεζεο. Μαζαίλνπλ γξήγνξα, ηνπο αξέζεη λα δνπιεχνπλ
κφλα ηνπο, έρνπλ κεγάιν εχξνο ελδηαθεξφλησλ, απνδίδνπλ παξαγσγηθά ζε πνιχ ιίγν
ρξφλν, έρνπλ αλάγθε απηνζπγθέληξσζεο, κπνξνχλ λα πξνζιάβνπλ κεγάιν αξηζκφ
πιεξνθνξηψλ θαη λα ηηο επεμεξγαζηνχλ ηαρχηαηα. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη
ε παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο θαη ην γεγνλφο φηη δηαζέηνπλ θαιή κλήκε, δσεξή
θαληαζία, επαηζζεζία απέλαληη ζηνπο άιινπο θαη ζε δηάθνξα θνηλσληθά
πξνβιήκαηα. Δπηπιένλ, έρνπλ ηδηαίηεξε θιίζε ζηα καζεκαηηθά θαη κπνξνχλ λα
ιχλνπλ πεξίπινθνπο γξίθνπο θαη παδι. Δίλαη ηθαλά λα γεληθεχνπλ πξσηφηππεο ηδέεο
θαη λα δίλνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα. Δίλαη πην ελεξγεηηθά θαη κέλνπλ
ζπγθεληξσκέλα γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα παηδηά.
(Manning, 2006, ζ. 66· TheStandardsSite).
Όια ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία απνηεινχλ ζεκαληηθφ εθφδην γηα θάζε
εθπαηδεπηηθφ πνπ έρεη ζηελ ηάμε ηνπ καζεηέο κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Ο
έγθαηξνο εληνπηζκφο - πξσηίζησο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο – παηδηψλ εληφο ηεο
ζρνιηθήο ηάμεο κε αξθεηά απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, απνηειεί ζεκαληηθφ
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«πξνλφκην» γηα ην ίδην ην παηδί ψζηε λα γίλεη πξψηκε δηάγλσζε ηεο
ραξηζκαηηθφηεηαο. Σα ραξηζκαηηθά παηδηά, ιφγσ ηεο πξψηκεο αλάπηπμήο ηνπο ζε
θάζε ζηάδην, πξέπεη λα αζρνινχληαη απφ κε δξαζηεξηφηεηεο πξννξηδφκελεο γηα
παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο.
Δλ θαηαθιείδη, ε ραξηζκαηηθφηεηα ελφο παηδηνχ δελ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα
παξαθάκπηεηαη, θαζψο έηζη απνδπλαλψλνληαη νη ηθαλφηεηέο ηνπ. Απφ ηελ άιιε,
φκσο, ε ππεξβνιηθή επίδεημή ηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αξθεηά πξνβιήκαηα ζην
παηδί, πδίσο ζηνλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα. Η πξψηκε δηάγλσζε θαη ε θαιιηέξγεηά
ηεο απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο ηθαλνπνίεζεο θαη επηπρίαο ηνπ παηδηνχ ζηελ ππφινηπε
δσή ηνπ (Λφμα, 2004· Σζηάκεο, 2006).
Χαπιζμαηικά Παιδιά και Ελληνική Ππαγμαηικόηηηα
ηελ Διιάδα, ε έλλνηα ηεο ραξηζµαηηθφηεηαο ήηαλ µέρξη πξφηηλνο ζρεδφλ
άγλσζηε. Σν 2003 (29 Οθησβξίνπ) ςεθίζηεθε ζρέδην λφµνπ, φπνπ γηα πξψηε θνξά
αλαθέξεηαη φηη ηα άηνµα µε ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη ηαιέληα µπνξεί λα ηχρνπλ
εηδηθήο εθπαηδεπηηθήο µεηαρείξηζεο (Σζηάµεο, 2006).
Σε δεθαεηία ηνπ 1990, ςεθίδεηαη ν λφκνο 1566/1985 πεξί ηεο «Γνκήο θαη
ιεηηνπξγίαο

ηεο

Πξσηνβάζκηαο

θαη

Γεπηεξνβάζκηαο

Δθπαίδεπζεο».

Πην

ζπγθεθξηκέλα, ηδξχνληαη µνπζηθά θαη αζιεηηθά γπµλάζηα, ψζηε νη καζεηέο κε θιίζε
ζε απηνχο ηνπο ηνκείο λα κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ληψζνπλ
άλεηα θαη παξάιιεια λα ελδπλακψζνπλ ηα ηαιέληα ηνπο. Σν 2000,ζηνλ λφκν
2817/2000 ζρεηηθά κε ηελ «Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο»,
αλαθέξεηαη φηη «Άηνµα µε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
παξφληνο, ζεσξνχληαη ηα άηνµα πνπ έρνπλ ζεµαληηθή δπζθνιία µάζεζεο θαη
πξνζαξµνγήο εμαηηίαο ζσµαηηθψλ‚ δηαλνεηηθψλ, ςπρνινγηθψλ, ζπλαηζζεµαηηθψλ θαη
θνηλσληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ». Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη φηη «ηα άηνµα µε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πεξηιαµβάλνληαη επίζεο πξφζσπα λεπηαθήο, παηδηθήο θαη
εθεβηθήο ειηθίαο πνπ δελ αλήθνπλ ζε µία απφ ηηο πξνεγνχµελεο πεξηπηψζεηο, αιιά
έρνπλ αλάγθε απφ εηδηθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε θαη θξνληίδα γηα νξηζµέλε
πεξίνδν ή γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο δσήο ηνπο». Παξάιιεια,
νξγαλψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ γηα πξψηε θνξά ηα Κέληξα Γηάγλσζεο θαη
Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (Κ.Γ.Α.Τ.). Σν Μάξηην ηνπ 2003 δεµνζηεχεηαη ην λέν
∆ηαζεµαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξαµµάησλ πνπδψλ (∆ΔΠΠ) θαη ηα λέα
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Αλαιπηηθά Πξνγξάµµαηα πνπδψλ (ΑΠ), ηα νπνία ξεηά αλαθέξνπλ ηελ
αλαγθαηφηεηα αληηµεηψπηζεο µαζεηψλ µε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη φηη «..ηα
άηνµα µε ηδηαίηεξα ηαιέληα θαη ηθαλφηεηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ίζεο θαη θαηάιιειεο,
θαηά πεξίπησζε, επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηε γλψζε».

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2003

ςεθίδεηαη ν λφµνο 3194/2003, φπνπ νη ραξηζµαηηθνί θαη ηαιαληνχρνη µαζεηέο
αλαθέξνληαη σο «νµάδα ηνπ µαζεηηθνχ πιεζπζµνχ µε ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο». Σελ ίδηα πεξίνδν, µε ηελ 107922/Γ7/3-10-2003 ππνπξγηθή απφθαζε,
ηδξχνληαη Καιιηηερληθά Γπµλάζηα µε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ θαη
θιίζεσλ ησλ µαζεηψλ πνπ επηζπµνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ
Θεάηξνπ, ηνπ Κηλεµαηνγξάθνπ, ηνπ Υνξνχ θαη ησλ Δηθαζηηθψλ ρσξίο λα πζηεξνχλ
ζε γεληθή παηδεία.

Η εκπαίδεςζη ηυν σαπιζμαηικών µαθηηών
Γεδνκέλσλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ,
γίλεηαη θαλεξφ φηη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή θαη
καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη Coleman θαη Gallagher (1995) πξψηνη αλαθέξζεθαλ ζηηο
δηάθνξεο πξαθηηθέο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ. Απηέο
νη πξαθηηθέο κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ κέζσ ηεο επηηάρπλζεο, ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ
δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, αθφκα θαη ζηα εηδηθά
ζρνιεία ή ζηα εηδηθά ηµήµαηα ζηήξημεο.


Η επηηάρπλζε δίλεη ζηα παηδηά ηελ δπλαηφηεηα λα θνηηήζνπλ

ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν απφ απηφ πνπ θνηηνχλ. Ο καζεηήο κπνξεί λα
παξαθνινπζήζεη µαζήµαηα ή ηάμεηο µεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ
πξνβιέπνληαη, ψζηε λα νινθιεξψλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζµίδεο ζε
µηθξφηεξε ειηθία απφ φ, ηη νη ππφινηπνη µαζεηέο (Ward, 1975).


Με

ηελ

έλλνηα

ηνπ

εκπινπηηζκνχ

ηνπ

δηδαθηηθνχ

πξνγξάκκαηνο, λνείηαη ε αλάπηπμε χιεο πεξηζζφηεξεο απ’ φζε πξνβιέπεη
ην αλαιπηηθφ πξφγξαµµα πξνζβιέπνληαο ζηελ αχμεζε ησλ µαζεζηαθψλ
εµπεηξηψλ ζε βάζνο θαη εχξνο (Ward, 1975). Με ηνλ ηξφπν απηφ
επηηπγράλεηαη ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ
ησλ ραξηζµαηηθψλ µαζεηψλ, εληφο ή εθηφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.
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Η

δηαθνξνπνηεκέλε

δηδαζθαιία

απνηειεί

ηελ

πιένλ

δηαδεδνκέλε θαη πξνζθηιή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εθπαηδεπηηθή κέζνδν.
Αλαθέξεηαη ζηνλ εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο
δηδαζθαιίαο θαηά ζπζηεκαηηθφ θαη νξγαλσκέλν ηξφπν, ν νπνίνο εκπιέθεη
ηφζν ηνλ καζεηή φζν θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζε κηα ζρέζε
αιιειεπίδξαζεο. Βαζίδεηαη ζην επίπεδν καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ηνπ
καζεηή, ζην ζηπι κε ην νπνίν καζαίλεη θαιχηεξα (καζεζηαθφ πξνθίι) θαη
ζην θίλεηξν πνπ έρεη γηα κάζεζε (ελδηαθέξνληα), ζηνηρεία ηα νπνία
δηακνξθψλνπλ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο (ηη ζα δηδαρζεί),

ηε

δηαδηθαζίαο (πψο ζα δηδαρζεί) θαη ην ηειηθφ πξντφλ (πψο ζα αμηνινγεζεί ε
δηδαρζείζα γλψζε) ζην πιαίζην κηαο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. ( Tomlinson,
2001).


Δηδηθά ζρνιεία γηα ραξηζµαηηθνχο µαζεηέο ζεσξνχληαη ηα

αζιεηηθά, κνπζηθά, θαιιηηερληθά θαη πεηξακαηηθά ζρνιεία.


Δηδηθά ηµήµαηα, ζηήξημεο φπνπ νη καζεηέο, κε ηε βνήζεηα

εμεηδηθεπκέλσλ

εθπαηδεπηηθψλ,

νξηζµέλεο

ψξεο

ηεο

εµέξαο

παξαθνινπζνχλ µαζήµαηα πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν µε ηηο απμεµέλεο
ηθαλφηεηέο ηνπο. Σν ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηεο εκέξαο ην
πεξλνχλ κε ζπκαζεηέο ηνπο ζε κηα «θαλνληθή» ηάμε. Σα πξνγξάµµαηα
απηά πεξηιαµβάλνπλ ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο ζε ηνµείο ηνπ
ελδηαθέξνληνο ηνπο, νξγαλσµέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ
αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο θαη δεµηνπξγηθήο ζθέςεο, επίιπζε πξνβιεµάησλ
θαη ιήςεο απνθάζεσλ (Μαηζαγγνχξαο, 2008).
Όπσο παξαηεξείηαη, νη ραξηζκαηηθνί καζεηέο έρνπλ πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο ψζηε
λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα πιαίζηα κηαο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ζχκθσλα κε ην
εθάζηνηε αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη παξάιιεια λα αμηνπνηνχλ ζην κέγηζην δπλαηφ
ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ηαιέληα ηνπο.
ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο ζηάζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηα ραξηζκαηηθά παηδηά. Όπσο πξναλαθέξζεθε, αξρηθά νη
εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα εληνπίδνπλ έγθαηξα, κεηά απφ αμηνιφγεζε, παηδηά πνπ
παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ραξηζκαηηθφηεηαο. Κάηη ηέηνην πξνυπνζέηεη ζπλερή
επηκφξθσζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ, νθείινπλ λα
είλαη αληηθεηκεληθνί ζηελ

αμηνιφγεζε ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ ιακβάλνληαο
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ππφςε ηηο εθπαηδεπηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπο. Κξίλεηαη
απαξαίηεην λα εθαξκφδνπλ επέιηθηεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ
νκάδσλ µαζεηψλ µε θξηηήξην ην επίπεδν σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ
επηζπµνχλ λα απνθηήζνπλ (Smith, 1998). Σέινο, είλαη αλαγθαίν λα ελζαξξχλνπλ ηα
ελδηαθέξνληα

ησλ παηδηψλ θαη λα αθνινπζνχλ εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ

πξφγξακκα (Rotigel. J. 2003), ψζηε λα παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδφ ηνπο.

Σςμπεπάζμαηα- Επίλογορ
Η εθπαίδεπζε ησλ ραξηζµαηηθψλ µαζεηψλ, αθφκε θαη ζήκεξα, βξίζθεηαη ζε
αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Φπζηθά, πάληα ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο. Απηφ
πξνυπνζέηεη ζπλερή επηµφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, έγθαηξν θαη
έγθπξν εληνπηζµφ θαη δηάγλσζε ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ, χπαξμε θαηάιιεινπ
λνµνζεηηθνχ θαη ζεζµηθνχ πιαηζίνπ, ψζηε λα εθαξκφδεηαη έλα επέιηθην θαη
δηαθνξνπνηεκέλν αλαιπηηθν πξφγξακκα πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο απηψλ ησλ
καζεηψλ.
ηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο, νη ίδηνη νη γνλείο ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ ψζηε ηα
παηδηά ηνπο λα κελ θαηαπλίγνπλ ηα ηαιέληα ηνπο, αιιά αληίζεηα λα ηα εθδειψλνπλ
θαη λα θξνληίδνπλ λα αμηνπνηνχληαη κε θάζε ηξφπν. Σν ζρνιείν απφ κφλν ηνπ είλαη
δχζθνιν λα δηαρεηξηζζεί θαη λα ζηεξίμεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο απηψλ ησλ παηδηψλ.
Ωζηφζν, ππάξρεη ν ηξφπνο ζηήξημεο ησλ µαζεηψλ απηψλ κέζα απφ δεµηνπξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, µε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
πνπ ηα ραξαθηεξίδεη ν εκπινπηηζκφο θαη ε επηηάρπλζε (Παπαλδξένπ,2013).
Σν ζεκαληηθφηεξν φισλ είλαη λα γίλνληαη ζεβαζηά ε πξνζσπηθφηεηα θαη νη
ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ. Αο κελ μερλάκε πσο φια ηα παηδηά είλαη
ίζα θαη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα ζηελ κφξθσζε θαη ζηε κάζεζε. Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε πάληα απνηειεί ε πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηηο
ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ψζηε λα είλαη επηηπρεκέλε ε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
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