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« 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 

 

« Τίποτα δεν μας εμποδίζει να εκπαιδεύσουμε έναν άνθρωπο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζει 

τον ηθικό νόμο, ακόμα και για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα να 

ενισχύσουμε και να ενθαρρύνουμε εκείνα τα υψηλά αισθήματα στα οποία στηριζόμαστε προκειμένου να 

αποσπάσουμε τους ανθρώπους από ποταπά και άθλια αντικείμενα και να τους παράσχουμε μια 

υψηλότερη αντίληψη της επιτυχίας στη ζωή...Αξίζει να τους εκπαιδεύσουμε να αισθάνονται ως 

επιλήψιμα αλλά και υποτιμητικά όχι μόνο το σφάλμα και την πραγματική κακία αλλά και την απουσία 

ευγενών στόχων και επιδιώξεων ».  

                                                                                                                                     J. S. Mill 
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Εισαγωγή 

 

Όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών 

έρχονται πολύ συχνά αντιμέτωποι με τα ηθικά διλήμματα που ανακύπτουν τόσο κατά την 

κατάρτιση προγραμμάτων για την αγωγή των χαρισματικών παιδιών όσο και κατά την 

ίδια την πρακτική μέσα στην τάξη. Ειδικότερα, το κυριότερο ζήτημα αφορά στη 

δικαιολόγηση ειδικής προσοχής-μεταχείρισης των χαρισματικών παιδιών. Η ηθική 

φιλοσοφία μπορεί να δώσει απαντήσεις σε αυτό το θέμα.   

Στο πρώτο μέρος της εργασίας, προσδιορίζονται το περιεχόμενο της έννοιας των 

χαρισματικών παιδιών, οι δομές εκπαίδευσης στις οποίες διαπαιδαγωγούνται καθώς και ο 

τρόπος αξιολόγησης της χαρισματικότητας. Παρακάτω,  παρατίθενται τα καθήκοντα του 

ειδικού παιδαγωγού που ασχολείται γενικά με τους μαθητές στην ειδική αγωγή, 

διασαφηνίζοντας τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις του απέναντι στους χαρισματικούς και 

ταλαντούχους μαθητές . Στη συνέχεια, γίνεται μνεία σε ενδεικτικά εκπαιδευτικά πρότυπα 

και συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές για τους χαρισματικούς μαθητές.  

Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελείται από δύο άξονες: α) επιχειρεί να συνδυάσει 

την καντιανή ηθική και την συνεπειοκρατική θεωρία με την εκπαίδευση των 

χαρισματικών παιδιών, προσπαθώντας να απαντήσει στο γιατί υπάρχει το καθήκον να 

αναπτύσσονται και να καλλιεργούνται τα ταλέντα και β) παρουσιάζει το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών για μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα, 

προτείνοντας στις επιμέρους ενότητες ιδιαίτερες κατευθύνσεις που προσανατολίζουν την 

αγωγή αυτών των παιδιών στις βασικές έννοιες και αρχές της καντιανής ηθικής και της 

συνεπειοκρατικής θεωρίας.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ηθική φιλοσοφία δεν χρησιμοποιείται μόνο «εξωτερικά» όσον 
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αφορά στην εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών για να δικαιολογήσει την ειδική τους 

μεταχείριση αλλά και μέσα στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία για την ανάπτυξη της 

ηθικής τους μόρφωσης-καλλιέργειας. Οι ηθικές αντιλήψεις θα μπορούσαν να φανούν 

χρήσιμες για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα είτε πρόκειται για την ειδική αγωγή είτε 

αφορά στη γενική αγωγή.     
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1. Ο τομέας της Εφαρμοσμένης Ηθικής 

      Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η εφαρμοσμένη ηθική αποτελεί την σπουδαιότερη 

περιοχή της σύγχρονης ηθικής φιλοσοφίας. Επικεντρώνεται στη δομή της πρακτικής 

ηθικής, της πραγματικής ηθικής συλλογιστικής αλλά και στην ορθολογική λήψη 

αποφάσεων μπροστά στα ηθικά διλήμματα που ανακύπτουν με την πρόοδο της 

επιστήμης και της τεχνολογίας. Η εφαρμοσμένη ηθική είναι σήμερα, περισσότερο από 

κάθε άλλη φορά, επιτακτική κυρίως σε τομείς όπως η ιατρική (σε θέματα ζωής και 

θανάτου), η διοίκηση (η επιχειρησιακή ηθική) και η διαχείριση του περιβάλλοντος (η 

περιβαλλοντική ηθική). Από τον Singer-πρωτοπόρο σε θέματα πρακτικής/εφαρμοσμένης 

ηθικής-μέχρι σήμερα, αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι ανεξάρτητα από τις πολιτισμικές 

διαφορές υπάρχει ένας κοινός πυρήνας ηθικότητας που οδηγεί σε συναίνεση σε ηθικές 

κρίσεις και πρακτικές. Ο ηθικός κώδικας λαμβάνει έτσι έναν κοινά αποδεκτό κώδικα και 

νόημα.  

      Ωστόσο, ένα από τα μεγάλα προβλήματα της εφαρμοσμένης ηθικής είναι ότι η 

εφαρμογή διαφορετικών θεωριών στα ίδια δεδομένα οδηγεί σε αντίθετες αποφάσεις. Γι’ 

αυτό, πολύ σημαντική είναι η αυστηρότητα των επιχειρημάτων, η συνάφεια με κάποιο 

σημαντικό πρακτικό πρόβλημα και η πρωτοτυπία των ιδεών. Η γενική προσέγγιση που 

φαίνεται να κερδίζει έδαφος στην εφαρμοσμένη ηθική είναι η «πλαισιοκρατία» 

(contextualism) (Coombs, 1993). Αυτό σημαίνει πως τα προβλήματα πρέπει να λύνονται 

με την απόκτηση αρετών που είναι κατάλληλες για την εκπλήρωση των ρόλων μας σε 

συγκεκριμένες πολιτισμικές και θεσμικές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό, το κέντρο 

βάρους μετατίθεται στην ηθική συλλογιστική και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η 
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εφαρμοσμένη ηθική γεφυρώνει με τον καλύτερο τρόπο την θεωρία με την πράξη 

καθιστώντας τον ηθικό φιλόσοφο χρήσιμο στην λύση πρακτικών προβλημάτων. Δίκαια 

λοιπόν θεωρείται ο κλάδος αυτός πρόκληση για την ηθική φιλοσοφία (Δραγώνα-

Μονάχου, 1995). Στο χώρο της εφαρμοσμένης ηθικής θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για 

ηθικά διλήμματα των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα όσον αφορά στα χαρισματικά 

παιδιά.  
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2. Τα Χαρισματικά & Ταλαντούχα παιδιά, οι Δομές Εκπαίδευσής 

τους και ο Τρόπος Αξιολόγησής τους 

      Σύμφωνα με τον Freeman, J. (1998), χαρισματικός σημαίνει να έχεις τη δυνατότητα 

να είσαι δημιουργικός με το λόγο, ενώ ταλαντούχος να έχεις τη δυνατότητα να είσαι μη 

λεκτικά δημιουργικός. Με άλλα λόγια, ο όρος «χαρισματικός» αναφέρεται σε αυτούς που 

επιδεικνύουν ή δυνητικά έχουν υψηλές ικανότητες στον ακαδημαϊκό τομέα, ενώ ο όρος 

«ταλαντούχος» αναφέρεται σε αυτούς που επιδεικνύουν ή δυνητικά έχουν υψηλές 

ικανότητες στις εκφραστικές τέχνες ή τα σπορ. Κατά το National Association for Gifted 

Children (NAGC) ο ορισμός για τα χαρισματικά παιδιά είναι ο εξής (Delisle & Lewis, 

2003): Χαρισματικό άτομο είναι κάποιος, ο οποίος δείχνει ή έχει τη δυνατότητα να δείξει 

ένα εξαιρετικό επίπεδο σε έναν ή περισσότερους τομείς της έκφρασης. Κάποιες από 

αυτές τις ικανότητες είναι πολύ γενικές και μπορεί να καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της 

ζωής του ατόμου, όπως οι αρχηγικές ικανότητες ή η ικανότητα της δημιουργικής σκέψης. 

Κάποιες φορές υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα ταλέντα τα οποία εμφανίζονται σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, τέτοια όπως η ιδιαίτερη ικανότητα στα μαθηματικά, την 

επιστήμη ή τη μουσική. Ο όρος χαρισματικότητα έχει τη θέση μιας γενικής αναφοράς σ’ 

αυτό το φάσμα ικανοτήτων, χωρίς να είναι συγκεκριμένη ή να εξαρτάται από μια 

μέτρηση. Στις Η.Π.Α. υπάρχει το Marland Report του Γραφείου της Εκπαίδευσης, το 

οποίο το 1988 έδωσε έναν ορισμό ακόμη μικρότερο και περισσότερο ακριβή (Delisle & 

Lewis, 2003): Ο όρος «χαρισματικοί και ταλαντούχοι μαθητές» αναφέρεται σε παιδιά ή 

νέους που εμφανίζουν μια ιδιαίτερη ικανότητα σε τομείς όπως η νόηση, η 

δημιουργικότητα, η αρχηγική ικανότητα ή και σε συγκεκριμένους ακαδημαϊκούς τομείς 

και για τους οποίους (μαθητές) απαιτούνται υπηρεσίες ή δραστηριότητες που πρέπει να 
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τους δίνονται στα σχολεία, έτσι ώστε να υποστηρίζονται πλήρως οι ικανότητές τους. Τα 

τελευταία χρόνια άρχισε να γίνεται διεθνώς χρήση του όρου «high ability children», ο 

οποίος στα ελληνικά αποδίδεται ως παιδιά «Υψηλών Ικανοτήτων Μάθησης» (ΥΨΙΜ). 

Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, ως ΥΨΙΜ μπορούν να οριστούν τα παιδιά τα οποία λόγω 

των αναπτυγμένων γνωσιακών, γνωστικών και δημιουργικών ικανοτήτων, 

προδιαθέσεων, κινήτρων και ενδιαφερόντων, έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τη 

διδακτέα ύλη του κοινού Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών με αισθητά ταχύτερους 

ρυθμούς και σε αισθητά ανώτερο επίπεδο αφαίρεσης και πολυπλοκότητας απ’ ό,τι η 

συντριπτική πλειονότητα των συνομηλίκων τους, με αποτέλεσμα να έχουν ανάγκη από 

ένα διαφοροποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θα προωθεί και θα εμπλουτίζει το 

κοινό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, σύμφωνα με τις αρχές της διαφοροποιημένης 

εκπαίδευσης και τις νομοθετικές επιταγές περί ειδικής εκπαιδευτικής μέριμνας για τις 

κατηγορίες των μαθητών που παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις (Ματσαγγούρας, 

2008). Οι ΥΨΙΜ διακρίνονται από τους καλούς και επιμελείς μαθητές της ηλικίας τους 

από την ικανότητα, την ευστροφία και την ταχύτητα με την οποία αντιλαμβάνονται 

πολύπλοκες σχέσεις και κατανοούν δύσκολα θέματα αλλά και από τα ισχυρά κίνητρα 

μάθησης και την εμμονή σε δύσκολα έργα παρ’ όλο που αυτά είναι χαρακτηριστικά που 

διαθέτουν και άλλες κατηγορίες μαθητών. Στο παράρτημα της παρούσας εργασίας 

παρατίθεται ένα πρόχειρο ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς και γονείς που τους 

βοηθάει να αναγνωρίσουν αν κάποιο παιδί διαθέτει ιδιαίτερα χαρίσματα και ταλέντα. Το 

συγκεκριμένο εργαλείο παρέχεται από την ιστοσελίδα www.giftedchildren.gr. 

      Το ποσοστό των χαρισματικών και προικισμένων παιδιών στο γενικό πληθυσμό 

καθορίζεται από το εύρος των κριτηρίων με τα οποία χαρακτηρίζεται ένα άτομο ως 
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ευφυές ή υπερευφυές.  

      Σε αδρές γραμμές μπορούμε να διαχωρίσουμε τους χαρισματικούς και ταλαντούχους 

μαθητές/τριες σε δύο κατηγορίες (Callow, 1994). Η πρώτη είναι αυτή του 10% του 

μαθητικού πληθυσμού, στην οποία ανήκουν μαθητές με περίπου 120 και πάνω 

βαθμολογία στο Wechsler Intelligence Scale (WISC). Μέσα σε αυτό το ποσοστό 

εμπεριέχεται η δεύτερη κατηγορία, ένα 2% των παιδιών, που έχουν αρκετά υψηλότερη 

από το 120 βαθμολογία. Υπάρχουν μαθητές/τριες που καλύπτουν ένα πολύ μικρό 

ποσοστό, ίσως ένας μαθητής/τρια στους δέκα χιλιάδες, οι οποίοι παρουσιάζουν 

εξαιρετικά υψηλό δείκτη νοημοσύνης, άνω του 150 (Clark C., Callow R., 2002). 

      Μιλώντας για την ελληνική πραγματικότητα, με σύνολο μαθητικού πληθυσμού 

1.379.500 (ΕΣΥΕ 1999) τα παραπάνω ποσοστά μεταφράζονται αριθμητικά σε 137.000 

μαθητές/τριες οι οποίοι αναμένεται να έχουν δείκτη νοημοσύνης μεγαλύτερο του 120 και 

2.700 μαθητές/τριες με αρκετά υψηλότερη από το 120 βαθμολογία. Σε εξαιρετικά 

υψηλής ευφυΐας βαθμίδα αντιστοιχούν 137 περίπου μαθητές/τριες. 

     Τα μοντέλα διαφοροποιημένης εφαρμογής εντός ή εκτός τάξης ποικίλουν. Τα 

κυριότερα είναι : α) ειδικά σχολεία – ξεχωριστές μονάδες, συνήθως ειδικευμένα σε 

θεματικές περιοχές όπως μουσική, αθλητισμός, φυσικές επιστήμες, μαθηματικά κ.λπ. 

Εδώ ανήκουν και τα θερινά τμήματα ή τμήματα που λειτουργούν τα σαββατοκύριακα και 

τις αργίες και που επικεντρώνονται σε ένα γνωστικό αντικείμενο, β) σχολείο μέσα στο 

σχολείο, όπου ειδικευμένοι εκπαιδευτικοί προσφέρουν ένα μόνο μέρος της ημέρας 

ξεχωριστό αναλυτικό πρόγραμμα, γ) προγράμματα εμπλουτισμού, που 

πραγματοποιούνται από μια ώρα την εβδομάδα έως 2 και 3 ώρες ημερησίως. Αυτά 

περιλαμβάνουν τη χρήση  βιβλιοθήκης και εργαστηριακού χώρου (resource room), 
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«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 ενήλικας ειδικός στο 

αντικείμενο που ενδιαφέρει, κάποιος επαγγελματίας του αντικειμένου ή ένας 

μεγαλύτερος στην ηλικία φοιτητής (mentorship programs) και την ανεξάρτητη μελέτη, 

με την καθοδήγηση κάποιου δασκάλου ή μέντορα, δ) δυνατότητα επιτάχυνσης, δηλαδή 

δυνατότητα στα παιδιά να φοιτήσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο από αυτό που φοιτούν, 

ε) εξωτερική συνεργασία με επαγγελματίες στον πραγματικό εργασιακό χώρο. 

Οι δυσκολίες που θα μπορούσαν να αναφερθούν σχετιζόμενες με το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα είναι :  

Α. Δυσκολία στην αναγνώριση και στη διάγνωση των χαρισματικών και ταλαντούχων 

μαθητών/τριών μέσα στην τάξη, αλλά και έξω από αυτήν, όπως στα αρμόδια 

διαγνωστικά κέντρα, τα ΚΔΑΥ (Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), καθώς ούτε οι εκπαιδευτικοί των τάξεων 

είναι εκπαιδευμένοι στην εκπαιδευτική εκτίμηση αυτής της κατηγορίας μαθητών/τριών, 

ούτε υπάρχουν ακόμη κριτήρια και ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο 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 κ.ά).  

Συγκεκριμένα αμφισβητείται η ακρίβεια των παρατηρήσεων που διατυπώνονται από 

τους εκπαιδευτικούς, όταν αυτοί δεν είναι ειδικά καταρτισμένοι. Συνήθως αναγνωρίζουν 

τους μαθητές/τριες που έχουν υψηλές επιδόσεις στα μαθήματα του σχολείου και είναι 

συνεπείς στις εργασίες τους. Είναι δύσκολο για αυτούς να διακρίνουν τους 
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δημιουργικούς μαθητές, που ίσως είναι π.χ. ακατάστατοι, χωρίς δηλαδή τις γνώριμες 

φιλοδοξίες των «καλών μαθητών/τριών» (Walker, 2002). Παράγοντες που δημιουργούν 

προκαταλήψεις είναι το φύλο, το ενδιαφέρον του μαθητή/τριας για τις σχολικές εργασίες, 

η εμφάνιση των γραπτών και η εθνική και κοινωνικοοικονομική του προέλευση (Frasier 

et al, 1995). Αντίθετα, δίδουν αξιόπιστες παρατηρήσεις και συμβάλλουν στην 

αναγνώριση των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών όταν έχουν ειδικές γνώσεις 

και εμπειρία. Η αναφορά του προγράμματος Excellence in Cities που εφαρμόζεται στην 

Αγγλία τονίζει τη σπουδαιότητα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, ως το 

σπουδαιότερο στοιχείο στη διαδικασία του εντοπισμού ταλαντούχων και χαρισματικών 

(Clark, Callow 2002). Επίσης, το 1994, στη Βασιλική Αναφορά, στην Αγγλία, 

αναφέρθηκε ότι τα σχολεία που είχαν κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο για τα 

χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά, παρείχαν καλύτερο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό 

περιβάλλον για όλα τα παιδιά. Εξάλλου γνωρίζουμε ότι η γνώση του πώς λειτουργούν τα 

άτομα που ανήκουν στα άκρα της καμπύλης του Gauss που περιγράφει την κατανομή τού 

γενικού πληθυσμού ως προς και τη νοημοσύνη, διευρύνει και διευκολύνει την 

κατανόηση της μεγάλης πλειοψηφίας.  

Β. Δυσκολία στην εφαρμογή αρχών εξατομίκευσης της παιδαγωγικής και διδακτικής 

διαδικασίας στην κοινή τάξη, τακτική στην οποία συγκλίνει η διεθνής επιστημονική 

εκπαιδευτική κοινότητα. Για να λειτουργήσει επιτυχώς η  διαφοροποιημένη διδασκαλία 

απαιτείται κατάλληλη υποδομή από το αναλυτικό πρόγραμμα, επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών για την εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών και τεχνικών, καθώς και 

διδακτικό υλικό και υλικοτεχνική υποδομή (βιβλιοθήκη, εργαστήρια, υποδομή χρήσης 

νέων τεχνολογιών). Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι το νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
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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. 
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3. Τα Καθήκοντα του Ειδικού Παιδαγωγού  

3.1. Η Περίπτωση της Ειδικής αγωγής 

 Προτού αναφερθούμε στα καθήκοντα του ειδικού παιδαγωγού γενικότερα απέναντι 

στους μαθητές της Ειδικής Αγωγής, θα γίνει μία σύντομη αναφορά στην παγκόσμια, 

ευρωπαϊκή και ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά στα δικαιώματα και την 

εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

 Σύμφωνα με το Άρθρο 23 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) γίνεται 

ιδιαίτερη μνεία στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, 

αναφέρεται ότι:  

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι τα πνευματικώς ή σωματικώς ανάπηρα 

παιδιά πρέπει να διάγουν πλήρη και αξιοπρεπή ζωή, σε συνθήκες οι οποίες εγγυώνται 

την αξιοπρέπειά τους, ευνοούν την αυτονομία τους και διευκολύνουν την ενεργό 

συμμετοχή τους στη ζωή του συνόλου. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ανάπηρων παιδιών να 

τυγχάνουν ειδικής φροντίδας και ενθαρρύνουν και εξασφαλίζουν, στο μέτρο των 

διαθέσιμων πόρων, την παροχή, μετά από αίτηση, στα ανάπηρα παιδιά που πληρούν τους 

απαιτούμενους όρους και σε αυτούς που τα έχουν αναλάβει, μιας βοήθειας 

προσαρμοσμένης στην κατάσταση του παιδιού και στις περιστάσεις των γονέων του ή 

αυτών στους οποίους τα έχουν εμπιστευθεί. 

3. Εν όψει των ειδικών αναγκών των ανάπηρων παιδιών, η χορηγούμενη σύμφωνα με 

την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου βοήθεια παρέχεται δωρεάν, εφόσον αυτό είναι 
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δυνατό, κατόπιν υπολογισμού των οικονομικών πόρων των γονέων τους και αυτών στους 

οποίους έχουν εμπιστευθεί το παιδί, και σχεδιάζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα 

ανάπηρα παιδιά να έχουν αποκλειστική πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση, 

στην περίθαλψη, στην αποκατάσταση αναπήρων, στην επαγγελματική εκπαίδευση και 

στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, έτσι που να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν 

πληρέστερη κοινωνική ένταξη και προσωπική τους ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της 

πολιτιστικής και πνευματικής τους εξέλιξης. 

4. Μέσα σε πνεύμα διεθνούς συνεργασίας, τα Συμβαλλόμενα Κράτη προωθούν την 

ανταλλαγή κατάλληλων πληροφοριών στον τομέα της προληπτικής περίθαλψης και της 

ιατρικής, ψυχολογικής και λειτουργικής θεραπείας των ανάπηρων παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης και της πρόσβασης στις πληροφορίες που αφορούν 

στις μεθόδους αποκατάστασης αναπήρων και στις υπηρεσίες επαγγελματικής 

κατάρτισης, με σκοπό να επιτραπεί στα Συμβαλλόμενα Κράτη να βελτιώσουν τις 

δυνατότητες και τις αρμοδιότητές τους και να διευρύνουν την πείρα τους σε αυτούς τους 

τομείς. Σ' αυτό το πεδίο λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες των υπό ανάπτυξη 

χωρών (η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου του 1989. Έως σήμερα έχει 

επικυρωθεί από 193 χώρες, ενώ δεν την έχουν επικυρώσει δύο. Η Ελλάδα την επικύρωσε 

στις 2 Δεκεμβρίου του 1992.) 

      Στην Ελλάδα η σχετική νομοθεσία ακολούθησε την συγκεκριμένη πορεία. Αρχικά, 

στο Αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975, άρθρο 16, παράγ. 4 ορίζεται ότι «πάντες οι 

Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, καθ' όλας τα βαθμίδας αυτής εις τα κρατικά 

εκπαιδευτήρια. Το κράτος ενισχύει τους διακρινομένους ως και τους δεομένους αρωγής 
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ή ειδικής προστασίας σπουδαστάς, αναλόγως προς τας ικανότητας αυτών».  

      Κανένας από τους νόμους ή τις νομοθετικές ρυθμίσεις περί ειδικής αγωγής, από το 

1980 μέχρι το 2000 (1143/1981, 1566/1985, 2817/2000), δεν έκανε λόγο για τα 

χαρισματικά παιδιά ως παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες και εκπαιδευτικές ανάγκες.  

      Ο Νόμος 1566/1985 σχετικά με «τη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» αναγνωρίζει επίσημα το σκοπό της ανάπτυξης της 

δημιουργικής σκέψης για τους μαθητές. Αναφέρεται επίσης στην ίδρυση αθλητικών και 

μουσικών σχολείων σε ορισμένες πόλεις της Ελλάδας. 

      Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης εφαρμόζονται στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και αφορούν σε μαθητές που έχουν ήδη 

επισημανθεί ως αθλητικά ταλέντα από αθλητικές ομοσπονδίες και άλλους αθλητικούς 

θεσμικούς φορείς, σε συνεργασία με πενταμελή αθλητική επιτροπή, ή είναι 

αναγνωρισμένοι αθλητές ή ανήκουν σε αθλητική ομάδα. (Νόμος 75/1975 «Περί 

εξωσχολικού αθλητισμού» και Υπουργικές Αποφάσεις Γ4/902/29-9-1988, Γ4/1150/30-8-

1994 και Γ4/1206/4-7-1995).  

      Ιδρύονται Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια και προσφέρουν εξειδικευμένα μαθήματα 

μουσικής σε οποιονδήποτε μαθητή ενδιαφέρεται (Νόμος 1566/85, άρθρο 5 παράγ. 9, 

άρθρο 6, παράγ. 1,Υπουργική απόφαση 3345/ 2-9-88 και τροποποίησή της Γ2/2513/13-

6-1989, Νόμος 2158/93, άρθρο 8, παράγρ. 2, Αποφάσεις Γ2/1887/1-4-93 και Γ2/1685/2-

3-95).  

      Ο Νόμος 2817/2000, άρθρο 1, που αφορά στην «εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» και στην οργάνωση και λειτουργία των 
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Κ.Δ.Α.Υ. (Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης) και Σ.Μ.Ε.Α. (Σχολικές 

Μονάδες Ειδικής Αγωγής), καθώς και ο Κανονισμός Λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Υ. 

(Αριθμός απόφασης Γ6/4494, 8-11-2001) αναφέρονται στη στήριξη και ενίσχυση 

ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, περιορίζοντας κυρίως τα άτομα αυτά σε όσα 

χαρακτηρίζονται από μειονεξίες και εμπίπτουν στις εκπαιδευτικές περιφέρειες ειδικής 

αγωγής. Γίνεται επιπλέον λόγος (παράγρ. 3) για άτομα νηπιακής, παιδικής και εφηβικής 

ηλικίας που δεν ανήκουν στην προηγούμενη περίπτωση «αλλά έχουν ανάγκη από ειδική 

εκπαιδευτική προσέγγιση και φροντίδα για ορισμένη περίοδο ή για ολόκληρη την 

περίοδο της σχολικής ζωής τους».  

      Την 29η Οκτωβρίου 2003 ψηφίστηκε σχέδιο νόμου στη ΙΔ' Συνεδρίαση της 

Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, στο άρθρο 2, παράγραφος 7α, στο οποίο 

αναφέρεται: «Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου 2817/2000 προστίθεται εδάφιο ως 

εξής: «Ειδικής εκπαιδευτικής μεταχείρισης μπορεί να τύχουν τα άτομα που έχουν 

ιδιαίτερες ικανότητες και ταλέντα» (Ελληνική Εταιρεία για την Προαγωγή της 

Εκπαίδευσης των Δημιουργικών / Χαρισματικών / Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων» 

(Δη.Χα.Τα.Π.Ε.)). 

Γεγονός είναι πως στην Ελλάδα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο καταστατικό με 

κανόνες-καθήκοντα του Ειδικού Παιδαγωγού που ασχολείται με την Εκπαίδευση των 

Ταλαντούχων και Χαρισματικών παιδιών. Κάτι τέτοιο περιορίζεται στην Εκπαίδευση 

των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες χωρίς να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην 

συγκεκριμένη κατηγορία παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, οι ευθύνες του Ειδικού 

Παιδαγωγού που είναι ενεργός στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

σκιαγραφούνται στο παρακάτω άρθρο, σύμφωνα και με το καταστατικό της 
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Πανελληνίας Ένωσης των Ειδικών Παιδαγωγών σύμφωνα με το Άρθρο 3ο : Ο Ε.Π. και 

οι υπευθυνότητές του στην εκπαιδευτική πράξη (www.specialeducation.gr) 

1. Ο Ε.Π. επιλέγει και χρησιμοποιεί διδακτικές μεθόδους και προγράμματα κατάλληλα και 

αντίστοιχα με τον τομέα της εκπαιδευτικής του πρακτικής επιδιώκοντας να είναι 

προσαρμοσμένα και αποτελεσματικά για τις ατομικές ανάγκες του κάθε ατόμου που 

εκπαιδεύει.  

2. Ο Ε.Π. επιλέγει τη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών υλικών και εξοπλισμού που 

χρειάζεται για την αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματός του.  

3. Ο Ε.Π. δημιουργεί ασφαλές και κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο πρέπει να 

ενισχύει την μάθηση (κατάλληλη χωροθέτηση, οργάνωση των υλικών, αφαίρεση ή 

αύξηση αισθητηριακών ερεθισμάτων κτλ.)  

4. Ο Ε.Π. προσπαθεί να διατηρεί το μέγεθος της τάξεώς του ή τον αριθμό των περιστατικών 

που αναλαμβάνει έως ένα τέτοιο όριο που να του επιτρέπει να παρέχει εξατομικευμένη 

εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών.  

5. Ο Ε.Π. χρησιμοποιεί εργαλεία αξιολόγησης και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που δεν 

προκαλούν διάκριση εναντίων ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες με βάση την φυλή, την 

εθνικότητα, το φύλο, την θρησκεία, το οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον ή την ίδια 

την αναπηρία τους.  

6. Ο Ε.Π. οφείλει να εξατομικεύει τη διδασκαλία του σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες 

του κάθε ατόμου, να καταγράφει συστηματικά τους εκπαιδευτικούς στόχους και την 

πρόοδο που επιτυγχάνεται, να αξιολογεί τα αποτελέσματα και να αναθεωρεί τις 
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εκπαιδευτικές του στρατηγικές όταν κρίνεται αναγκαίο.  

7. Ο Ε.Π. οφείλει να ζητά την συνδρομή άλλων ειδικοτήτων τόσο στο επίπεδο της αρχικής 

διάγνωσης και τακτικής επαναξιολόγησης όσο και στο επίπεδο της θεραπευτικής 

παρέμβασης, όταν οι ανάγκες του ατόμου το απαιτούν.  

8. Ο Ε.Π. προτείνει την προαγωγή σε επόμενη βαθμίδα ή τάξη, την αλλαγή σχολικού 

πλαισίου, την είσοδο ή έξοδο από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης με βάση την 

επίτευξη των εξατομικευμένων στόχων που έχουν τεθεί για κάθε άτομο με αναπηρία  

9. Ο Ε.Π. παρέχει Ειδική Αγωγή στον τομέα των αναπηριών-ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών (κώφωση, τυφλότητα, νοητική καθυστέρηση, αυτισμός, κινητικές αναπηρίες, 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες κτλ), στις ηλικιακές ομάδες (προσχολική ηλικία, πρώτη 

παιδική ηλικία, εφηβεία κτλ.) και στα ειδικά προγράμματα στα οποία έχει ειδικευτεί σε 

ακαδημαϊκό επίπεδο και έχει εκπαιδευτική εμπειρία..  

10. Ο Ε.Π. πρέπει να είναι δεκτικός στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού του έργου όταν 

αυτή γίνεται με σαφή και αξιοκρατικά κριτήρια.  
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3.2. Η περίπτωση της εκπαίδευσης των Χαρισματικών και Ταλαντούχων Μαθητών  

Το Συμβούλιο της Ευρώπης (Report of the Committee on Culture and Education, 1994) 

παραθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα στα πλαίσια της διαπαιδαγώγησης των 

χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών. Αφού θέτει ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα την 

εκπαίδευση όλων των παιδιών, προσαρμοσμένη για κάθε άτομο ξεχωριστά, θέτει ειδικά 

κριτήρια-καθήκοντα για την εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών. Συγκεκριμένα, 

σταχυολογεί τα ακόλουθα γενικά καθήκοντα: 

1 η νομοθεσία οφείλει να αναγνωρίζει και να σέβεται τις ατομικές διαφορές, 

προσφέροντας επαρκείς εκπαιδευτικές ευκαιρίες στα παιδιά αυτά προκειμένου 

να χρησιμοποιήσουν στο έπακρον το δυναμικό τους,   

2 η σύγχρονη εφαρμοσμένη έρευνα θα έπρεπε να βοηθάει έμπρακτα τις 

εκπαιδευτικές πρακτικές και προγράμματα στην υιοθέτηση στρατηγικών για την 

αναγνώριση των ιδιαίτερων ικανοτήτων και ταλέντων, 

3 το σχολείο έχει καθήκον να ενσωματώνει ευέλικτα αναλυτικά προγράμματα με 

εμπλουτισμό της ύλης, εισαγωγή οπτικοακουστικού υλικού κατά τη διάρκεια 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και προσανατολισμό της διδασκαλίας στις 

ανάγκες των παιδιών, βοηθώντας παράλληλα τους εκπαιδευτικούς στην 

αναγνώριση των ειδικών αναγκών σε όσο το δυνατό ταχύτερο χρόνο και  

4 η υιοθέτηση της μέγιστης διακριτικότητας στην «ετικετοποίηση»/καταγραφή 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών των παιδιών, έτσι ώστε να αποφευχθεί 

πιθανός μελλοντικός στιγματισμός τους.       
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       Η αγωγή των χαρισματικών παιδιών στηρίζεται, κατά τους Berkowitz &  Hoppe 

(2009), στις παρακάτω αρχές και κατευθύνσεις της διδασκαλίας που είναι 

προσανατολισμένη  

1 στη δικαιοσύνη 

2 στον αλτρουισμό 

3 στην υιοθέτηση ιδεολογίας (με την έννοια ενός συνόλου ιδεών για έναν 

συλλογικό τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων) 

4 στην ενσυναίσθηση (empathy) 

5 στην κοινωνική αποτελεσματικότητα 

6 στην ενεργητικότητα 

7 στην ενδυνάμωση του χαρακτήρα 

8 στη δημιουργία εσωτερικών κινήτρων και 

9 στην εξυπηρέτηση των άλλων 

Η ιδιαιτερότητα του χαρισματικού μαθητή να διαθέτει μεγαλύτερο δυναμικό από τους 

υπόλοιπους μαθητές βοηθάει τον εκπαιδευτικό στο έργο του και στην καλλιέργεια 

ηθικών αξιών, όπως α) η πράξη του καλού έργου, β) η εξισορρόπηση ενδοπροσωπικών, 

διαπροσωπικών και εξωπροσωπικών σχέσεων και ενδιαφερόντων και γ) η ομαλή 

προσαρμογή τους στο περιβάλλον (Sternberg, 2003). 

Πώς μπορούν να βοηθήσουν στην πράξη οι εκπαιδευτικοί τα χαρισματικά παιδιά 

ανταποκρινόμενοι στο καθήκον τους να διαπαιδαγωγούν τους μαθητές εκμεταλλευόμενοι 

στο έπακρον τις δυνατότητες των ίδιων και του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται; 

Σύμφωνα με τους Rotigel J. (2003), οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ακολουθήσουν τα 

κάτωθι βήματα: 
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1) να αντιμετωπίζουν τα χαρισματικά παιδιά ως άτομα προβαίνοντας σε 

αντικειμενικές αξιολογήσεις των κοινωνικών, συναισθηματικών, φυσικών και 

εκπαιδευτικών τους αναγκών 

2) να ομαδοποιούν τα παιδιά σύμφωνα με τις ικανότητες, τις επιτυχίες και τα 

ενδιαφέροντά τους, εφαρμόζοντας ευέλικτες στρατηγικές, προκειμένου να 

δημιουργήσουν κατάλληλες ομάδες ομηλίκων με συνισταμένες διανοητικά, 

κοινωνικά και συναισθηματικά τους χαρακτηριστικά 

3) να επεμβαίνουν σε μη-ρεαλιστικές και άδικες προσδοκίες των παιδιών 

4) να επικοινωνούν με τα παιδιά, έτσι ώστε να διαπιστώσουν εάν αντιλαμβάνονται 

την χαρισματικότητά τους 

5) να διασφαλίζουν ότι οι χαρισματικοί μαθητές συναλλάσσονται σε διανοητικό 

επίπεδο με παιδιά της ηλικίας τους 

6) να ενθαρρύνουν τα ενδιαφέροντα και τα χόμπυ τους 

7) να θυμούνται ότι παρόλο που τα παιδιά αυτά βρίσκονται σε ανώτερο πνευματικό 

επίπεδο, δεν αποκλείεται να βρίσκονται πίσω στην συναισθηματική τους εξέλιξη 

8) να διασφαλίζουν ότι το εκπαιδευτικό και το αναλυτικό πρόγραμμα που ακολουθούν είναι 

το κατάλληλο και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους  

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι εάν η ειδική αγωγή των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, είτε αυτές σχετίζονται με νοητική στέρηση είτε με 

χαρισματικότητα, θεωρείται ηθικά ορθή. Σύμφωνα με τον Rozycki E.G. (1999), τα 

σχολεία και κατ’ επέκταση οι εκπαιδευτικοί είναι επιφορτισμένοι με το βάρος της 

ισότητας και της αριστείας. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται ότι καλούνται συνεχώς να 
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χρησιμοποιούν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους προκειμένου με το λιγότερο κόστος να 

διαπαιδαγωγήσουν σωστά τους μαθητές τους. Τους τελευταίους, τους διαχωρίζουν σε 

τρεις (3) κατηγορίες: α) στους «κανονικούς», οι οποίοι θα δείξουν τη μέγιστη βελτίωση 

με βάση τις πηγές και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, β) στους 

«χαρισματικούς», για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αδιαφορήσουν αφού με 

τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα ανταπεξέλθουν σε ό,τι τους ζητείται με ή χωρίς τη 

βοήθεια των εκπαιδευτικών και γ) στους «μη-κανονικούς», τους οποίους θα έπρεπε και 

πάλι να παραμελήσουν, αφού τα μέσα-πηγές που χρησιμοποιούν δεν φαίνονται επαρκή 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Ο εκπαιδευτικός συνεπώς καταλήγει 

να διδάσκει απευθυνόμενος κυρίως στη μέση κατηγορία μαθητών, το λεγόμενο teaching 

in the middle, αδιαφορώντας για ό,τι παρεκκλίνει από αυτό. Τελικά, ο εκπαιδευτικός 

καλείται να επιλέξει ο ίδιος ανάλογα με το δυναμικό της τάξης στην οποία απευθύνεται 

την κατανομή των πηγών-μέσων που διαθέτει, επιλύοντας την ίδια στιγμή το δίλημμα 

που τον ταλανίζει.  
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4. Εκπαιδευτικά Πρότυπα και Διδακτικές Πρακτικές για τα 

Χαρισματικά & Ταλαντούχα Παιδιά  

Ο Cropley (1994) δίνει έμφαση σε τρεις πτυχές της συμπεριφοράς του δασκάλου που 

μπορούν να επηρεάσουν τη δημιουργική σκέψη των παιδιών στην τάξη. Α) Η πρώτη 

πτυχή είναι ο ίδιος ο δάσκαλος ως πρότυπο ρόλου. Οι συμπεριφορές που επιδεικνύει ο 

δάσκαλος, διαμορφώνει και τις συμπεριφορές που αναπτύσσουν οι μαθητές. Β) Η 

δεύτερη πτυχή είναι η ατμόσφαιρα που έχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός στην τάξη. Η 

δημιουργικότητα ακμάζει σε μια ατμόσφαιρα που ανταποκρίνεται θετικά στις 

ασυνήθιστες ιδέες. Γ) Η τρίτη πτυχή είναι οι προσπάθειες του δασκάλου που 

ανταμείβουν και ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα των σπουδαστών μέσω των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Αυτές οι τρεις πτυχές απεικονίζουν τις αρετές της 

προσωπικότητας (π.χ. ειλικρίνεια), το διανοητικό επίπεδο (δημιουργικότητα) και τις 

γνωστικές προϋποθέσεις (π.χ. εκπαιδευτική επάρκεια) που χρειάζεται ένας δάσκαλος για 

να διδάξει δημιουργικούς μαθητές. 

Οι ερευνητές έχουν προσδιορίσει τις αρχές και έχουν βρει πολλούς τρόπους να 

τροποποιήσουν το περιεχόμενο, τη διαδικασία, το μαθησιακό περιβάλλον και τα 

προϊόντα που αποτελούν πρόκληση για τους δημιουργικούς μαθητές. Εντούτοις οι 

δάσκαλοι εμφανίζονται αδύναμοι στο να ενσωματώσουν εύκολα και γρήγορα αυτές τις 

τροποποιήσεις στις διδακτικές τους πρακτικές (Maker & Nielson, 1995, Mathers & 

Murdock, 1999). Σε ότι αφορά τις τροποποιήσεις περιεχομένου και διδακτικής 

διαδικασίας παρατηρήθηκε ότι οι έμπειροι δάσκαλοι θεώρησαν όλες τις μαθησιακές 

δραστηριότητες που εφάρμοζαν ως τώρα, πολύτιμες για την ενθάρρυνση της 

δημιουργικότητας των μαθητών. Απέδιδαν μεγαλύτερη σημασία στις δραστηριότητες με 
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επίκεντρο τον ίδιο το δάσκαλο καθώς επίσης και στην αποστήθιση. Επίσης αρκετοί 

δάσκαλοι, ανεξάρτητα από το μέγεθος της διδακτικής τους εμπειρίας, αντιλήφθηκαν τη 

σημασία της μη εξαρτημένης μάθησης και της συνεργατικότητας για την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας. Οι δάσκαλοι δεν χρησιμοποιούσαν την ατομική αξιολόγηση του 

μαθητή και εξωτερικούς και εσωτερικούς ενισχυτές για να προάγουν τη δημιουργικότητα 

(Tan, 2001; Fleith, 2000). Ακόμη, οι έρευνες έδειξαν ότι το σχολικό περιβάλλον που 

υποστηρίζει τις ασυνήθιστες ιδέες, που παρέχει ελευθερία σκέψης και ελευθερία 

επιλογών, συμβάλλει στη δημιουργική επίδοση στα περισσότερα όμως σχολεία οι 

μαθητές έχουν ελάχιστη ελευθερία επιλογών ενώ το κλίμα της τάξης αποθαρρύνει τη 

δημιουργικότητα των μαθητών (Runco, 1990; Starko, 1995; Gentry, Rizza & Owen, 

2002, Alencar, 1993). 

Στην Ελλάδα η αγωγή της δημιουργικότητας εμφανίστηκε κυρίως κατά την περίοδο του 

μεσοπολέμου στα πλαίσια διαφόρων παιδαγωγικών κινήσεων όπως το σχολείο εργασίας, 

η βιωματική αγωγή , η «προοδευτική αγωγή», κ.ά. Συστηματική και στο πλαίσιο των 

σύγχρονων επιστημονικών ευρημάτων και κατευθύνσεων σχετική προσπάθεια ξεκίνησε 

από τις αρχές του 1980, από το δημοτικό σχολείο πρώτα για να επεκταθεί στη συνέχεια 

και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η προσπάθεια αυτή αφορούσε την τροποποίηση 

βιβλίων, προγραμμάτων και μεθόδων καθώς και την επιμόρφωση δασκάλων και 

στελεχών και συγκεκριμενοποίησε έμπρακτα την έννοια της δημιουργικότητας στις 

διαδικασίες της αγωγής. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι δόθηκε έμφαση και νέα μορφή 

και περιεχόμενο στον τομέα των τεχνών (αισθητική αγωγή) και τα διδακτικά εγχειρίδια 

πήραν τη μορφή εργαστηριακών οδηγών και ασκήσεων ή εφαρμογών. Οι ίδιοι οι 

δάσκαλοι είναι σε θέση να προσφέρουν στους μαθητές τους ένα πρόγραμμα γεμάτο από 
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ευκαιρίες για δημιουργική συμπεριφορά. Μπορούν να αναπτύξουν την πρωτοτυπία στην 

εργασία, την ανεξάρτητη μάθηση, τα ατομικά project εργασιών και τον πειραματισμό. 

Στο πλαίσιο της σχολικής τάξης ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να ακολουθήσει απλές και 

συγκεκριμένες πρακτικές για να προάγει τη δημιουργικότητα των μαθητών του. 

1) Διδάσκει τους μαθητές να σκέφτονται πολλούς διαφορετικούς τρόπους με τους 

οποίους μπορούν να πετύχουν έναν στόχο και μετά να διαλέγουν τον καλύτερο. 

2) Προσφέρει πολλά παραδείγματα και ασκήσεις που να δίνουν το πρότυπο και τον 

τρόπο εφαρμογής των δημιουργικών ικανοτήτων. 

3) Διδάσκει τους μαθητές πώς να διατυπώνουν σχετικές με το θέμα τους ερωτήσεις και 

πώς να ανακαλύπτουν τα προβλήματα εκεί που υπάρχουν. 

4) Αξιολογεί την ποιότητα μιας ιδέας με βάση τις συνέπειές της. 

5) Ανταμείβει τις πρωτότυπες και σχετικές ιδέες. Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 

καταλάβουν ότι οι ιδέες τους είναι αξιόλογες. 

6) Εμπνέει εμπιστοσύνη στους μαθητές να εκφράζονται ελεύθερα. 

7) Μπορεί να διδάξει τους μαθητές να εκτιμούν και να απολαμβάνουν τις δικές τους 

δημιουργικές προσπάθειες. 

8) Σέβεται τις ασυνήθιστες ερωτήσεις των παιδιών. 

9) Δείχνει στα παιδιά ότι οι ιδέες τους έχουν αξία με το να τις ακούει προσεκτικά και να 

τις λαμβάνει υπόψη του. Ενθαρρύνει τους μαθητές να ελέγχουν τις ιδέες τους πριν τις 

εφαρμόσουν και να επικοινωνούν με τους άλλους. 

10) Παρέχει στα παιδιά δυνατότητες να μαθαίνουν, χωρίς το φόβο της άμεσης 

αξιολόγησης γεγονός που αποτρέπει τα παιδιά από τους δημιουργικούς τρόπους 

μάθησης.  
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Κατά την Γιαννακού-Κίτσου, (1998) ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών θα μπορούσε να ακολουθεί τα 

παρακάτω βήματα του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προτύπου, όπως αυτό 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

ΤΥΠΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

Ομαδοποίηση 

κατά 

ικανότητες  

 

 

αναδεικνύουν 

καλοκαιρινές 

ομαδικές εργασίες  

μαδοποίηση με 

ελαστικότητα  

Εργασίας στο Επίπεδο 

των ικανοτήτων  

σχεδιασμένα για τις 

ανάγκες των παιδιών  

στη μάθηση  

εκπαιδευμένων 

διδασκόντων  

απόλυτα 

εξατομικευμένα  

παιδιά δεν είναι 

χαρισματικά σε όλους 

τους τομείς  

 

αίσθημα της διαφοράς  

Επιτάχυνση  

σχολείο πιο νωρίς  

τάξεις  

εφαρμοσθεί σε κάθε 

σχολείο  

Δασκάλων - Γονέων  

αντίδραση  
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ύλη γρηγορότερα  

σπουδές σε 

μικρότερο χρόνο  

καριέρα-πιο 

παραγωγικό  

 

επιτρέπει έναρξη του 

σχολείου νωρίτερα  

Εμπλουτισμός  

Τομέων Μάθησης, 

που δεν υπάρχουν 

συνήθως στα 

τρέχοντα 

προγράμματα  

ξεχωρίζονται  

από την ομαδοποίηση 

κατά ικανότητες  

κλασσική τάξη  

εξειδικευμένοι 

διδάσκοντες  

  Κακός συντονισμός 

προγράμματος  
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5. Η Καντιανή Ηθική και η Συνεπειοκρατική Θεωρία σχετικά με το 

Καθήκον για την Εκπαίδευση των Χαρισματικών Παιδιών 

Το ερώτημα που ανακύπτει μέχρι στιγμής αφορά στο γιατί τελικά υπάρχει η υποχρέωση 

να καλλιεργούνται τα ταλέντα και αποτελεί καθήκον του ειδικού παιδαγωγού να 

προσανατολίζεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο παρόν κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια 

να δοθεί μια απάντηση μέσα από την Καντιανή Ηθική και τη συνεπειοκρατική θεωρία 

του  Mill. 

Πιο συγκεκριμένα,  στο έργο του Καντ Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών γίνεται 

αναφορά στο καθήκον που έχει κάποιο ταλαντούχο άτομο τόσο απέναντι στον εαυτό του 

όσο και απέναντι στην κοινωνία. Σύμφωνα με τον Καντ, «ένας τρίτος ανακαλύπτει μέσα 

του ένα ταλέντο, που με τη βοήθεια κάποιας μόρφωσης μπορεί να τον καταστήσει πολύ 

χρήσιμο στην κοινωνία. Αλλά βρίσκεται σε άνετη οικονομική κατάσταση και προτιμά να 

επιδοθεί στην απόλαυση παρά να μοχθήσει για την ανάπτυξη και βελτίωση των φυσικών 

του ικανοτήτων. Αναρωτιέμαι ωστόσο, αν ο γνώμονάς του, που απαιτεί την παραμέληση 

των φυσικών του ταλέντων και συμφωνεί με την τάση του προς τις απολαύσεις, 

συμφωνεί επίσης με αυτό που ονομάζεται καθήκον. Βλέπει τότε ότι μπορεί να υπάρξει 

μια κάποια φύση σύμφωνη με έναν τέτοιο καθολικό νόμο, έστω και αν οι άνθρωποι 

(όπως κάνουν οι κάτοικοι των νότιων θαλασσών) αφήνουν το ταλέντο τους 

ακαλλιέργητο και αφιερώνονται στην τεμπελιά, στις διασκεδάσεις, στον σεξουαλισμό, με 

μια λέξη στην απόλαυση. Αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να θέλει να γίνει ετούτο 

καθολικός νόμος της φύσης ή να υπάρξει μέσα του ως φυσικό ένστικτο. Γιατί ως έλλογο 

ον ο άνθρωπος θέλει κατ’ ανάγκην να αναπτυχθούν όλες οι ικανότητές του, μια και του 
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δόθηκαν να του χρησιμεύουν για κάθε λογιώ ενδεχόμενους σκοπούς
1
».  

Ο φιλόσοφος θεωρεί πως «αν αφήσω το ταλέντο μου ακαλλιέργητο δεν παραβαίνω 

κάποιο καθολικό νόμο της φύσης γιατί ο γνώμονάς μου θα μπορούσε να ισχύσει και ως 

καθολικός νόμος». Αλλά κατά τον Καντ, «η ίδια μου η θέληση αντιδρά στο να ισχύει 

ένας τέτοιος γνώμονας καθολικά, δεν μπορώ να θέλω μια τέτοια καθολική ισχύ, άρα και 

ο γνώμονάς μου πρέπει να απορριφθεί. Το να καλλιεργώ το ταλέντο μου είναι κάτι 

αξιέπαινο, έστω και αν δεν μπορεί να απαιτηθεί νομικά και αδυσώπητα
2
». Πολύ 

σημαντικό είναι να θελήσει ο άνθρωπος να αναπτύξει περαιτέρω τα ταλέντα του. Η 

θέληση είναι μια ικανότητα που παρακινεί το άτομο να πράξει σύμφωνα με την 

παράσταση κάποιων νόμων. Μια τέτοια ικανότητα υπάρχει στα έλλογα όντα. Ο σκοπός 

είναι αυτό που τίθεται ως αντικειμενικό θεμέλιο της θέλησης και αφού δίνεται από τη 

λογική πρέπει να ισχύει για όλα τα έλλογα όντα.  

Στην αντίπερα όχθη συναντάμε το μέσο που περιέχει το θεμέλιο για τη δυνατότητα της 

σκόπιμης πράξης. Αντίστοιχα, το υποκειμενικό θεμέλιο του πόθου είναι το κίνητρο ενώ 

το αντικειμενικό θεμέλιο της θέλησης είναι το κινητικό αίτιο. Αν τώρα υποθέσουμε πως 

υπάρχει κάτι του οποίου η ύπαρξη καθ’ εαυτή έχει απόλυτη αξία κάτι που ως 

αυτοσκοπός μπορεί να είναι το θεμέλιο ορισμένων νόμων, τότε αυτό και μόνο αυτό θα 

είναι το θεμέλιο μιας ενδεχόμενης κατηγορικής προσταγής, του ηθικού νόμου. Ο 

άνθρωπος και κάθε έλλογο ον υπάρχει ως αυτοσκοπός, όχι απλά ως μέσο για την 

αυθαίρετη χρήση της θέλησης. Τότε λοιπόν, ο άνθρωπος πρέπει να θεωρείται πάντα ως 

σκοπός σε όλες τις πράξεις του είτε αυτές στρέφονται προς τον εαυτό του είτε προς άλλα 
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 Kant I. (1984). Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, μτφ Γιάννη Τζαβάρα, σ. 74. 

2
 Ο.π., σ. 74.  
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έλλογα όντα
3
. 

Όλα τα αντικείμενα των ροπών έχουν μόνο σχετική αξία γιατί εάν δεν υπήρχαν αυτές οι 

ροπές και ανάγκες που στηρίζονται πάνω τους, τα αντικείμενα θα ήταν χωρίς αξία. Οι 

ροπές όμως και αυτές δεν έχουν απόλυτη αξία αλλά αντίθετα τα έλλογα όντα θα πρέπει 

να επιθυμούν να απελευθερωθούν από αυτές. Η αξία κάθε πράγματος που μπορεί να 

πετυχαίνεται με την πράξη μας, είναι πάντα σχετική (με την έννοια ότι είναι κάτω από 

όρους, από ορισμένες συνθήκες). Τα άλογα όντα, των οποίων η ύπαρξη εξαρτάται από τη 

φύση και όχι από τη θέλησή μας, ονομάζονται πράγματα γιατί έχουν σχετική αξία ως 

μέσα. Τα έλλογα όντα όμως ονομάζονται πρόσωπα, αφού η φύση τους τα ξεχωρίζει ως 

αυτοσκοπούς
4
 (ως κάτι που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως μέσο).  

Κατ’ επέκταση, ένα πρόσωπο περιστέλλει την αυθαίρετη θέληση και γίνεται αντικείμενο 

σεβασμού. Τα πρόσωπα λοιπόν είναι αντικειμενικοί σκοποί, όντα δηλαδή των οποίων η 

ύπαρξη είναι αυτοσκοπός που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από έναν άλλο σκοπό και 

να γίνει απλό μέσο, αφού χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσε να βρεθεί ποτέ τίποτα που να 

έχει απόλυτη αξία. Αν κάθε αξία ήταν κάτω από όρους (σχετική) και τυχαία δεν θα 

μπορούσε να βρεθεί για τη λογική ένα ανώτατο ηθικό αξίωμα.  

Αν θεωρήσουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο πρακτικό αξίωμα και μια 

κατηγορική προσταγή σχετικά με την ανθρώπινη θέληση, αυτή η προστακτική πρέπει να 

προκύπτει από την παράσταση του τι είναι αναγκαίος σκοπός για κάθε έλλογο ον, γιατί 

αυτός είναι αυτοσκοπός αποτελεί ένα αντικειμενικό αξίωμα της θέλησης και μπορεί να 

χρησιμεύσει ως καθολικός πρακτικός νόμος. Το αξίωμα αυτό στηρίζεται στο θεμέλιο ότι 

η έλλογη φύση υπάρχει ως αυτοσκοπός. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται 

                                            
3
 Kant I. (1984). Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, μτφ Γιάννη Τζαβάρα, σ. 79. 

4
 Ο.π., σελ. 81 
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αναγκαστικά την ύπαρξη του ως τέτοια έλλογη φύση, άρα αυτό είναι ένα υποκειμενικό 

αξίωμα των ανθρώπινων πράξεων. Επειδή κάθε έλλογο ον αντιλαμβάνεται τον εαυτό του 

κατά τον ίδιο τρόπο με μένα, το αξίωμα αυτό είναι συγχρόνως και αντικειμενικό αξίωμα 

(ανώτατο πρακτικό θεμέλιο) από το οποίο μπορούν να πηγάζουν όλοι οι νόμοι της 

θέλησης. Η πρακτική προστακτική που απορρέει από τα παραπάνω είναι: Πράττε έτσι 

ώστε να χρησιμοποιείς την ανθρωπότητα, τόσο στο πρόσωπό σου όσο και στο πρόσωπο 

κάθε άλλου ανθρώπου, πάντα ταυτόχρονα ως σκοπό και ποτέ μόνο ως μέσο
5
.   

Επιχειρώντας να εντάξουμε την παραπάνω προστακτική στην περίπτωση των ταλέντων 

παρατηρούμε ότι σχετικά με το αξιέπαινο καθήκον προς τον εαυτό μου (δηλαδή ότι 

πρέπει να καλλιεργώ τα ταλέντα μου) δεν αρκεί να μην καταπολεμά η πράξη μου την 

ανθρωπότητα στο πρόσωπό μου ως αυτοσκοπό αλλά πρέπει και να συμφωνεί με την 

ανθρωπότητα. Στην ανθρωπότητα υπάρχουν ικανότητες για μεγαλύτερη τελειότητα, που 

η φύση επιδιώκει μέσα μου σχετικά με την ανθρωπότητα. Αμελώντας αυτές τις 

ικανότητες μπορεί να συμβιβάζεται με την επιβίωση της ανθρωπότητας ως αυτοσκοπού 

αλλά δεν συμβιβάζεται με την προώθηση αυτού του σκοπού
6
.  

Καθήκον του ειδικού παιδαγωγού είναι να καλλιεργεί τα ταλέντα των χαρισματικών 

παιδιών τόσο για τον εαυτό τους όσο και για την ανθρωπότητα. Σε διαφορετική 

περίπτωση, από τη μια μεριά η ανθρωπότητα δεν θα πάψει να υπάρχει αλλά από την 

άλλη μεριά θα παρεμποδιστεί ο αυτοσκοπός. Όπως αναφέρει ο Καντ, οποτεδήποτε 

παραβαίνει κάποιος το καθήκον του  χρησιμοποιεί τον άνθρωπο (είτε πρόκειται για τον 

εαυτό του είτε για τους άλλους) όχι ως σκοπό άλλα ως μέσο.  

Αναφορικά με τη συνεπειοκρατική θεωρία, παρατηρούμε ότι στο ομώνυμο έργο του John 

                                            
5
 Kant I. (1984). Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, μτφ Γιάννη Τζαβάρα, σ. 81. 

6
 Ο.π., σ. 83.  
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Stuart Mill Ωφελιμισμός προβάλλεται η σημασία του οφέλους για το άτομο και την 

κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι εσωτερικές δικαιολογήσεις για την 

άσκηση του καθήκοντος θα βρίσκονται στην ουσία της συνείδησης και θα στηρίζονται 

σε ένα συνονθύλευμα συναισθημάτων που η μη άσκηση καθήκοντος θα επιφέρει τύψεις 

στο άτομο.  Αναφορικά λοιπόν με την έννοια του καθήκοντος, η ωφελιμιστική θεωρία 

φαίνεται να παίρνει στοιχεία από τις καντιανές  a priori αρχές,  όπου η ιδέα του 

καθήκοντος προΐσταται σε όλες τις πράξεις. Συνεπώς τις ηθικές αρχές μπορούμε να τις 

ανασύρουμε με ενδοσκόπηση υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχουν συνειδητά 

αισθήματα στην ανθρωπότητα. Εξάλλου, σύμφωνα με τον φιλόσοφο, το καθήκον είναι 

κάτι επίκτητο το οποίο μεν αναπτύσσεται αυθόρμητα αλλά δεν παύει να επηρεάζεται από 

το περιβάλλον, την αγωγή, τις πρώτες εντυπώσεις και τις εξωτερικές κυρώσεις. Άρα, οι 

εξωτερικές δικαιολογήσεις έχουν μεγαλύτερη ισχύ από τις εσωτερικές, εννοώντας 

περισσότερο τη συνείδηση
7
. 

Συνεχίζοντας, ο φιλόσοφος αναφέρει ότι η ίση αντιμετώπιση των συμφερόντων του 

καθενός οδηγεί στη συνεργασία ανάμεσα στα άτομα και τους δημιουργεί ένα ισχυρό 

αίσθημα ενότητας. Η κοινωνικότητα είναι τόσο φυσική ανάγκη του ατόμου ώστε το 

ανώτερο προικισμένο ανθρώπινο ον να φτάνει στο σημείο να ταυτίζει τις προσωπικές 

του επιδιώξεις με τις επιδιώξεις των συνανθρώπων του. Η ευτυχία αποτελεί έναν από 

τους στόχους της διαγωγής και συνεπώς ένα κριτήριο ηθικής, αφού θέσουμε βέβαια σαν 

προϋπόθεση πως αν η ευτυχία του καθενός είναι αγαθό για τον ίδιο, τότε και η γενική 

ευτυχία είναι αγαθό για το σύνολο. Η επιθυμία της αρετής αποτελεί έναν αυθεντικό 

γεγονός και αποτελεί μέσο και συστατικό της ευτυχίας. Η αρετή είναι επιθυμητή αυτή 

                                            
7
 Mill J.S. (2002). Ωφελιμισμός, σ. 114. 
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καθ' αυτή και ανιδιοτελώς. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να θεωρηθεί τμήμα του αρχικού 

σκοπού του ανθρώπου. Η ευτυχία είναι ένα καθορισμένο σύνολο και οι ανώτερες 

επιθυμίες αποτελούν κάποια από τα μέρη του. Ένα αγαθό, για παράδειγμα το χρήμα, δεν 

πρέπει να είναι επιθυμητό για κάποιο σκοπό αλλά ως μέρος αυτού του σκοπού
8
.  

Σχετικά με το κομμάτι της εκπαίδευσης, ο Mill θεωρεί πως ο άνθρωπος θα μπορέσει να 

πλησιάσει την τελειότητα της φύσης του μέσα από τη σωστή εκπαίδευση. Γι' αυτό μιλάει 

για τρία είδη εκπαίδευσης χωρίζοντάς την σε ηθική, διανοητική και αισθητική. Η ηθική 

εκπαίδευση αποκτάται κυρίως μέσω της οικογένειας και του σχολείου ενώ η διανοητική 

εκπαίδευση αφορά στη μεθοδική αναζήτηση της αλήθειας καθώς και τη βελτίωση της 

σκέψης και της έκφρασης. Η αισθητική εκπαίδευση αναγνωρίζει και απολαμβάνει το 

ωραίο ενώ και οι τρεις μαζί έχουν ως κοινό στόχο την αρετή και την ατομική τελείωση. 

Σύμφωνα με τον Mill το καθήκον έχει κυρίως κοινωνικές προεκτάσεις οδηγώντας το 

σύνολο της κοινωνίας στην ευτυχία και στη συλλογική ωφέλεια. Υπάρχει η υποχρέωση 

να προάγεται η εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών, λοιπόν, προς όφελος της 

κοινωνίας και του κοινού καλού. Το καθήκον αυτό υπάρχει στη συνείδηση του κάθε 

ανθρώπου, κατά τα λεγόμενα του φιλοσόφου, αλλά πρέπει να καλλιεργείται συνεχώς 

μέσω της οικογένειας, του σχολείου και του ευρύτερου περιβάλλοντος. Στην περίπτωση 

της εκπαίδευσης των χαρισματικών παιδιών, το καθήκον αυτό υπάρχει στη συνείδηση 

του ειδικού παιδαγωγού, ο οποίος προάγει τα ταλέντα των χαρισματικών παιδιών και 

αξιοποιεί  τις αρετές τους. Με τον τρόπο αυτό, η διαγωγή αυτών των μαθητών οδηγεί 

τόσο τα ίδια όσο και το σύνολο στην ευτυχία, τελειοποιώντας τα χαρίσματά τους και τις 

δυνατότητές τους. Η απόκτηση της ευτυχίας τίθεται μέγιστος σκοπός της αγωγής των 
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ταλαντούχων μαθητών αφού λόγω της ιδιαιτερότητας των χαρακτηριστικών τους 

μπορούν να ωφελήσουν την ανθρωπότητα και να την οδηγήσουν στην ευτυχία. Για 

παράδειγμα, η διδασκαλία, που κατά τους Berkowitz & Hoppe (2009) είναι 

προσανατολισμένη στη δικαιοσύνη, τον αλτρουισμό, την κοινωνική αποτελεσματικότητα  

και την εξυπηρέτηση των άλλων, φέρνει πιο κοντά  τους χαρισματικούς μαθητές στις 

αρχές της ωφελιμιστικής ηθικής με κοινωνικές προεκτάσεις. 
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6. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για Μαθητές με Ιδιαίτερες 

Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα προάγει την Καντιανή Ηθική και τη 

Συνεπειοκρατική Θεωρία 

Έχοντας ως αφόρμηση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2004) για 

μαθητές με ιδιαίτερες ικανότητες και ταλέντα, παρατίθεται στη συνέχεια μια αναλυτική 

παρουσίαση επιμέρους διδακτικών αντικειμένων. Πιο συγκεκριμένα, ο παιδαγωγός που 

ασχολείται με χαρισματικούς μαθητές έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει τις παρακάτω 

προτάσεις  για εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας για τα χαρισματικά και 

ταλαντούχα παιδιά σε τομείς που αφορούν την ανάγνωση, την γραφή, την προφορική 

έκφραση, τα μαθηματικά, τις επιστήμες, τις στρατηγικές μάθησης, τη δημιουργικότητα 

και τις κοινωνικές δεξιότητες.  

Σε κάθε ενότητα του Αναλυτικού Προγράμματος θα δείξουμε με ποιο τρόπο η 

εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών θα μπορούσε να εφαρμόσει μέσω της  

εκπαιδευτικής πράξης τις βασικές αρχές και έννοιες της Καντιανής Ηθικής και της 

Συνεπειοκρατικής Θεωρίας. (Οι παρακάτω προτάσεις είναι ενδεικτικές και 

προϋποθέτουν την εφαρμογή στου αναλυτικού προγράμματος σε συγκεκριμένο πλαίσιο).  

6.1. Ανάγνωση  

 Εξατομικευμένο πρόγραμμα ανάγνωσης με σκοπό τη διάγνωση του επιπέδου 

ανάγνωσης και τον καθορισμό του υλικού προς ανάγνωση  

 Μελέτη κατάλληλης παιδικής βιβλιογραφίας  
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 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  

Το γεγονός ότι η εξοικείωση των παιδιών με τη λογοτεχνία έχει απώτερο σκοπό την 

μελλοντική επίλυση προβλημάτων σε επίπεδο κυρίως επιστημονικό και περιβαλλοντικό 

οδηγεί σε μεγαλύτερη ωφέλεια για την κοινωνία. Η απαρτίωση των χαρισματικών 

παιδιών, ιδιαίτερα από τη μικρή ηλικία, σε υπεύθυνους και σκεπτόμενους πολίτες με 

ευαισθησίες απέναντι στο περιβάλλον και την επιστημονική κοινότητα, ωφελεί 

μακροπρόθεσμα τη συλλογική δράση, τον κόσμο και επιφέρει μόνο θετικές συνέπειες 

στην πλειοψηφία. Η υποενότητα της ανάγνωσης ανταποκρίνεται στη συνεπειοκρατική 

θεωρία που προβάλλει το συλλογικό όφελος και την επιδίωξη της ευτυχίας για όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. 
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Επίσης, η προβολή διαπολιτισμικών θεμάτων μέσα από την ανάγνωση βιβλίων εξαλείφει 

τις ρατσιστικές διαθέσεις και τη μισαλλοδοξία απέναντι σε μειονότητες και γενικά στη 

διαφορετικότητα. Επωφελείται για άλλη μια φορά το σύνολο και αυξάνονται οι 

πιθανότητες για μια πιο ευτυχή και ειρηνική κοινωνία. Συνεπώς, επωφελούνται οι πολλοί 

αφού μακροπρόθεσμα οι μελλοντικές γενιές θα φροντίζουν για την ειρήνη,  την ισότητα 

και την επιβίωση της ανθρωπότητας. Η εκπαίδευση συμφωνεί με τις αρχές της 

ανθρωπότητας και χρησιμοποιεί την τέλεια φύση των ταλαντούχων παιδιών για τον 

σκοπό αυτό, ακολουθώντας την βασική αρχή του καθήκοντος της Καντιανής Ηθικής.     

6.2. 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  

 Διατήρηση προσωπικού ημερολογίου  

 Χρησιμοποίηση πολλών λέξεων στη γραφή μέσω θησαυρού και λεξικού  

 Η "λέξη της ημέρας" ή η "λέξη της εβδομάδας"   

 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  
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 Ελεύθερη έκφραση μιας ιστορίας με δεδομένα στοιχεία (χαρακτήρες, πλοκή, 

τοποθέτηση)  

 Δημιουργία γραφής με βάση ένα μουσικό κομμάτι, εικόνα ή ποίημα  

 Ελεύθερη γραφή χωρίς γραμματικές ή ορθογραφικές διορθώσεις  

 Δυνατότητα ανακοίνωσης της γραπτής τους εργασίας σε ευρύτερο κοινό  

 Ενθάρρυνση να δημοσιεύουν τη γραπτή τους εργασία σε παιδικά περιοδικά  

 Παρακολούθηση γραπτών δημιουργικών δραστηριοτήτων  

 Διδασκαλία της συγγραφής: πρώτο γράψιμο, οργάνωση, γράψιμο, διόρθωση, 

γράψιμο για δεύτερη φορά, έκδοση  

 Χρήση των δεξιοτήτων γραφής στο πρόγραμμα σπουδών  

 Διδασκαλία της επεξεργασίας κειμένου  

   Στην περίπτωση της γραφής δίνεται βαρύτητα στην ενίσχυση της συγγραφικής 

δεινότητας επιβεβαιώνοντας την Καντιανή ηθική που ενθαρρύνει την υπεράσπιση των 

δικαιωμάτων του ατόμου και της ανθρωπότητας. Ύψιστο καθήκον του ειδικού 

παιδαγωγού είναι να προσανατολίσει τα ενδιαφέροντα των παιδιών έτσι ώστε να 

τελειοποιήσουν τις συγγραφικές τους ικανότητες, παρέχοντάς τους ένα περιβάλλον 

πλούσιο σε ερεθίσματα (π.χ. συμμετοχή στη σχολική εφημερίδα), πράττοντας με τον ίδιο 

τρόπο με τον οποίο θα ενεργούσαν και για το μέσο όρο της τάξης. Η πράξη καθήκοντος 

των ειδικών παιδαγωγών μέσα από το παράδειγμα της γραφής θα μπορούσε να γίνει 

κανόνας και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Άρα, ο απώτατος στόχος τους θα είναι 

αυτές οι ενέργειές τους να καταστούν καθολικός νόμος τόσο για τους υπόλοιπους 

μαθητές όσο και για τα υπόλοιπα διδακτικά αντικείμενα. Για παράδειγμα, το δικαίωμα 

των παιδιών στην επιπλέον εξάσκηση και εξοικείωσή τους με τη γραφή δυνητικά θα 
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μπορούσε να δοκιμαστεί α) μέσα από όλα τα θεωρητικά μαθήματα (π.χ. γεωγραφία, 

θρησκευτικά, βιολογία) β) σε όλες τις σχολικές βαθμίδες (από το νηπιαγωγείο μέχρι το 

λύκειο) και γ) για όλες τις «ειδικές» κατηγορίες παιδιών που χρήζουν ιδιαίτερης 

μεταχείρισης (π.χ. παιδιά με οριακή νοητική καθυστέρηση, δυσλεξία, διαταραχή 

ελλειμματικής προσοχής και παραβατική συμπεριφορά). Για παράδειγμα, η ανακοίνωση 

μιας γραπτής εργασίας στο ευρύτερο κοινό, ιδιαίτερα αν πρόκειται για αυτό του 

σχολείου, θα ενίσχυε το αυτοσυναίσθημα του παιδιού και θα διευκόλυνε την αποδοχή 

του από την ομάδα των συνομηλίκων.  

6.3. Προφορική έκφραση  

• Τεχνικές απόδοσης μιας ιστορίας  

• Διδασκαλία δεξιοτήτων συζήτησης  

• Εμπλουτισμός λεξιλογίου  

• Δεξιότητες 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  

• Διδασκαλία δεξιοτήτων προφορικής παρουσίασης  

• Διοργάνωση εκδηλώσεων με συγκεκριμένα θέματα, παρουσιάσεις  

Η προφορική έκφραση των χαρισματικών παιδιών, έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα από το 

αναλυτικό πρόγραμμα με μια πρώτη ματιά μας οδηγεί στην υιοθέτηση των επιμέρους 

Καντιανών ορισμών, που σχετίζονται με το καθήκον απέναντι στην ανάπτυξη των 
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ατομικών δικαιωμάτων των παιδιών και στην εφαρμογή και επέκταση ενός καθολικού 

νόμου. Με μια πιο προσεκτική προσέγγιση όμως, χωρίς να απορρίπτουμε την ύπαρξη 

Καντιανών επιρροών, παρατηρούμε και την ταυτόχρονη παρουσία συνεπειοκρατικών 

ψηγμάτων. Η προφορική παρουσίαση επιχειρημάτων και η σταχυολόγηση προσωπικών 

απόψεων ενισχύει τον διάλογο  και κατ’ επέκταση χαλυβδώνει τους δημοκρατικούς 

θεσμούς. Αυτό οδηγεί στην δημιουργία σκεπτόμενων και ώριμων πολιτών που 

γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, αγωνίζονται για την διατήρησή τους και συγκρούονται 

ειρηνικά και δημιουργικά με την διαφορετική άποψη. Τα χαρισματικά παιδιά θα 

μπορούσαν να συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις που άπτονται σύγχρονων 

κοινωνικών θεμάτων, να υπερασπίζονται τις απόψεις τους μέσα από τη συλλογιστική 

πορεία που τους αντιπροσωπεύει και να καταλήγουν σε αποφάσεις και παραδοχές που 

εκπροσωπούν τις ιδιαίτερες απόψεις τους ενσωματώνοντας τα διαφορετικά αλλά εύλογα 

επιχειρήματα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα μάθουν να σέβονται τον συνομιλητή 

τους και την διαφορετική άποψη. Το όφελος θα είναι διττό, ατομικό αλλά κυρίως 

συλλογικό, αφού στην κοινωνία θα καλλιεργούνται προσωπικότητες που διεκδικούν την 

απονομή δικαιοσύνης, την ισότητα και την ευτυχία για όλους.  

6.4. 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 
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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  

 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  

 Διδασκαλία της δημιουργικής διαδικασίας των μαθηματικών με εύρεση και 

επίλυση προβλημάτων  

 Δυνατότητα επιλογής βαθμίδας δυσκολίας της ύλης, με αμοιβή λιγότερη 

εργασία για δυσκολότερο επίπεδο  

 Χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων υπολογιστή  

 Ανάπτυξη προγραμμάτων στον υπολογιστή που σχετίζονται με δεξιότητες 
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επίλυσης προβλημάτων  

 Μελέτη της τεχνολογίας υπολογιστών  

   Η επιστήμη των μαθηματικών είναι μια μοναδική ευκαιρία για τα χαρισματικά παιδιά να 

μάθουν να επιλύουν προβλήματα λογικής με τη χρήση της επαγωγής και του 

συμπεράσματος. Η υιοθέτηση τέτοιων στρατηγικών αναπτύσσει την κριτική σκέψη των 

παιδιών και καλλιεργεί την καθολική λογική, κυρίως μέσα από τη διαθεματική 

προσέγγιση των μαθηματικών (π.χ. μαθηματική λογική στα πλαίσια μιας πολεμικής 

στρατηγικής, στο μάθημα της ιστορίας,  που θα λαμβάνει υπόψιν της τις δυνατότητες και 

τις αδυναμίες του αντιπάλου καθώς και όλες τις πιθανές επιλογές). Επιπλέον, στα 

πλαίσια του δικαιώματος της προσωπικής ανάπτυξης, σημαντική είναι η εισαγωγική 

γνωριμία των παιδιών με τις δυνατότητες της τεχνολογίας, τις έννοιες του χώρου και του 

χρόνου αλλά και πιο αδρομερώς με την επιστήμη των υπολογιστών.  

Τα μαθηματικά αποτελούν εξαιρετική και μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη 

μαθηματικών ταλέντων που μπορούν να εξελιχθούν σε επιστήμονες ωφέλιμους για την 

κοινωνία. Μέσα λοιπόν από τα μαθηματικά διαφαίνεται ένας αρμονικός συγκερασμός 

της Καντιανής προσέγγισης με την συνεπειοκρατική  θεώρηση του Mill, αφού τονίζεται 

η ανάπτυξη κλίσεων και ταλέντων συνάμα με την δημιουργία λογικών ατόμων που 

δύνανται να υπερκεράσουν τις αδυναμίες και τα πάθη των συνανθρώπων τους με όπλο τη 

λογική. Η ηθικότητα των πράξεων μαθαίνεται σταδιακά να είναι αντικειμενικά και 

λογικά αποδεκτή μέσα από την επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων που ερείδονται 

στην αλήθεια, τη συνέπεια, τη συνοχή, την εγκυρότητα και βεβαίως τη λογική. Τα 

συμπεράσματα που εξάγονται ευεργετούν το σύνολο, αποβλέπουν στο κοινό καλό και 

οδηγού βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στη λήψη καίριων και λογικών αποφάσεων.     
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6.5. 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  
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Η υποενότητα των επιστημών αντικατοπτρίζει αμιγώς την συνεπειοκρατική  προσέγγιση 

αφού όλες οι επιμέρους δράσεις αποσκοπούν κυρίως στην προετοιμασία κοινωνικά 

υπεύθυνων ατόμων. Η πειραματική ενασχόληση των παιδιών με πρακτικά ζητήματα, η 

συνεργασία τους με τους συνομηλίκους, η εμπλοκή τους σε ερευνητικές και 

επιστημονικές δραστηριότητες (π.χ. μελέτη φυσικών φαινομένων) και η επαφή τους με 

τη φύση διευκολύνουν την ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο και διευρύνουν την 

προσφορά τους σε αυτό. Τα παιδιά αυτά ως μετέπειτα πολίτες φροντίζουν να μετριάσουν 

τη δυστυχία των συνανθρώπων τους και να καταστήσουν βασικό τους γνώμονα και 

αγαθό την αρετή. Στην προσπάθειά τους αυτή, σημαντικός αρωγός είναι όλα τα είδη των 

αριστειών (στην προκειμένη περίπτωση, διανοητικές,  πρακτικές,  αισθητικές και 

ετεροαναφορικές)  οι  οποίες αφού συνδυαστούν με  την  κατάλληλη  εκπαίδευση  και  

αγωγή  θα  οδηγήσουν  στην  αύξηση της ευτυχίας.  

Η ωφελιμότητα λαμβάνει κοινωνικό χαρακτήρα και εξελίσσεται σε γενική ευδαιμονία. 

Το πρότυπο ζωής που προβάλλεται εσωκλείει την διανοητική, ηθική και αισθητική 

τελείωση καθώς α) το άτομο φέρεται ηθικά απέναντι στο περιβάλλον του και το πλαίσιο 

στο οποίο δραστηριοποιείται β) μαθαίνει να κρίνει και να σκέφτεται ορθά μέσα από την 

επαφή του με τις κατεξοχήν επιστημονικές μεθόδους, το πείραμα και την παρατήρηση 

και γ) επιλέγει την καλαισθησία ως βασικό κριτήριο διαβίωσης, με σκοπό τον εξωραϊσμό 

της εσωτερικής και εξωτερικής του δραστηριότητας (π.χ. από τη μια μεριά καλλύνει με 

ευγένεια, ενσυναίσθηση και συμπόνοια το πνεύμα και τον χαρακτήρα του και από την 

άλλη μεριά καταλήγει σε αρμονικά καλαίσθητες περιβαλλοντικές επιλογές που 

συνδυάζουν χωρίς υπερβολές το χρώμα, το μέγεθος και την οπτική των αντικειμένων).  
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6.6. Στρατηγικές μάθησης  

 διδασκαλία τεχνικής χαρτογράφησης του νου.  

 διδασκαλία μεταγνωστικών δεξιοτήτων  

Οι στρατηγικές μάθησης αποτελούν ίσως το πιο σημαντικό μέρος του Αναλυτικού 

Προγράμματος αφού στην ουσία μαθαίνουν στα παιδιά πως να μαθαίνουν. Σε ένα 

συνεχώς αναπτυσσόμενο τεχνολογικά περιβάλλον με την καταιγιστική ενημέρωση και τη 

διαρκή ροή πληροφοριών να κυριαρχούν, τα παιδιά διδάσκονται πως να ξεχωρίζουν το 

σημαντικό από ασήμαντο και το ουσιώδες από το επουσιώδες. Οι στρατηγικές 

απομνημόνευσης, κριτικής, συνδυασμού χρήσιμων πληροφοριών μετουσιώνουν το παιδί 

σε σκεπτόμενο ενήλικα που διεκδικεί με συγκροτημένο τρόπο την εδραίωση των 

αριστειών τόσο για τον ίδιο όσο και για τους άλλους. Σε μεταγενέστερο στάδιο, τα 

αποτελέσματα αυτής της διδασκαλίας θα φανούν στην καθημερινή ζωή αφού ως 

ενήλικες πλέον θα φροντίζουν να μεταδίδουν μόνο το απολύτως απαραίτητο και ζωτικό 

χωρίς να αναλώνονται σε περιττές λεπτομέρειες. Σε αυτήν την περίπτωση, αποτυπώνεται 

με τον καλύτερο τρόπο η συνεπειοκρατική θεωρία, αφού η κοινωνία λαμβάνει τη 

μέγιστη δυνατή ωφέλεια καθώς α) τα άτομα επικεντρώνονται στις αξίες β) απομονώνουν 

το πραγματικά ωφέλιμο και γ) στοχεύουν στη νέα γνώση χωρίς προκαταλήψεις. 

Γνωρίζουν πού να επιμείνουν, τί να αφομοιώσουν και στοχεύουν στη βελτίωση της 

συλλογιστικής τους μεθόδου.     
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6.7. Δημιουργικότητα  

• 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  

Το πλέον σημαντικό μέρος της δημιουργικότητας είναι η επαφή του παιδιού με τις τέχνες 

και το καινούργιο στοιχείο που προστίθεται είναι η τεχνική του καταιγισμού ιδεών 

(brainstorming). Η ενσωμάτωση της τέχνης στο Αναλυτικό Πρόγραμμα αποτελεί 

αναπόσπαστο δικαίωμα των χαρισματικών παιδιών γιατί θεωρείται μέσο έκφρασης και 

πρωτοτυπίας. Στην προκειμένη περίπτωση, μπορούν να αναδυθούν σπουδαία ταλέντα με 

καινοτόμες ιδέες στη μουσική, τη λογοτεχνία/ποίηση και το θέατρο. Μείζονος σημασίας 

είναι η διδασκαλία της εναλλαγής ρόλων, καθώς τα παιδιά α) καταφέρνουν να μπουν στη 

θέση των συνανθρώπων τους β) να κατανοήσουν αποτελεσματικότερα το πρόβλημα τους 

και τις ιδιαιτερότητες τους και γ) να συναισθάνονται την κατάσταση που βιώνουν οι 

άλλοι. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για έμμεση εξοικείωση με την ενσυναίσθηση 

(empathy), σημαντική αρετή για την κοινωνική ευημερία.  

Μαθαίνουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να μετριάζουν την δυστυχία και τον πόνο του 

άλλου μέσα από την παροχή ορθών συμβουλών και τη βίωση των συναισθημάτων που 

νιώθουν. Με αυτόν τον τρόπο, εφαρμόζονται στην πράξη σημαντικές συνεπειοκρατικές 
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αρχές, αφού εξασφαλίζεται η ανθρώπινη ευζωία και η ειρηνική συνύπαρξη αλλά και 

ενισχύονται  το αίσθημα της αδελφότητας και της δικαιοσύνης. Έτσι, επαληθεύονται οι 

αρχές της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, με την τελευταία να επιβεβαιώνει την 

εγγενή ιδιότητά της. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, προστατεύεται και επιβιώνει η 

ανθρωπότητα.  

6.8. 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  

Η τελευταία υποενότητα που σχετίζεται αμιγώς με την ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων παραπέμπει με τον καλύτερο τρόπο στην συνεπειοκρατική θεώρηση του 

Mill. Η προετοιμασία των χαρισματικών παιδιών σε υπεύθυνους πολίτες που θα μάθουν 

να συνεργάζονται, να ηγούνται ομάδων, να αναλαμβάνουν ευθύνες και να συμμετέχουν 

σε δραστηριότητες με κοινό σκοπό εκπροσωπούν τον μεταγενέστερο ώριμο πολίτη. Ο 

κοινός στόχος καθίσταται η επίτευξη της ευτυχίας για την πλειοψηφία, η εφαρμογή της 
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δικαιοσύνης και της ισότητας, η διαιώνιση αρχών που έχουν να κάνουν με την κοινωνική 

ευπραγία και ομαλότητα. Ωστόσο, ιδιαίτερη βαρύτητα θα έπρεπε να δοθεί στη 

συμμετοχή των παιδιών σε εθελοντική εργασία στο σχολείο ή/και την κοινωνία. Χωρίς 

να παραβλέπουμε τον κοινωνικό και ωφελιμιστικό χαρακτήρα αυτής της πρακτικής, 

πρέπει να τονιστεί και η σημασία του καθήκοντος και της Κατηγορικής Προσταγής κατά 

Καντ. Η ανιδιοτελής και αλτρουιστική προσφορά των παιδιών χωρίς να προσδοκούν σε 

κάποια υλική ανταμοιβή, τούς φέρνει σε επαφή με τον κανόνα που θέλει το άτομο α) να 

πράττει με  τέτοιο γνώμονα που να μπορεί να καταστεί καθολικός νόμος αλλά και β) να 

χρησιμοποιεί την ανθρωπότητα ως σκοπό και όχι ως μέσο. Η εθελοντική συνεισφορά 

στην κοινωνία λειτουργεί μεν προς όφελος μεγαλύτερου αριθμού ανθρώπων (Mill) αλλά 

κυρίως δείχνει τον δρόμο για την εκτέλεση πράξεων που βασίζονται στην καλή θέληση 

και στην επιθυμία για ηθική τελειότητα (Καντ).      

Παρόλο που το Αναλυτικό Πρόγραμμα καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των 

χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών και πληροί τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική 

εφαρμογή του, δεν φαίνεται να χρησιμοποιείται συχνά και εκτενώς στην πράξη. 

Προκειμένου να ξεπεραστούν λοιπόν τα προβλήματα, που προκύπτουν από την 

βραδύτητα του τυπικού αναλυτικού προγράμματος, έχουν διατυπωθεί μια σειρά 

προτάσεων για διδακτικά προγράμματα, που επιτρέπουν στα χαρισματικά παιδιά να 

προχωρούν με πιο γρήγορο βηματισμό. Γενικά οι εκπαιδευτικές εμπειρίες για τα 

χαρισματικά παιδιά, μπορούν να διαφοροποιηθούν σε σχέση με τουλάχιστον τρεις 

τρόπους : το ρυθμό (έναρξη από πολύ μικρή ηλικία ή γρηγορότερη πρόοδο από ότι 

συνήθως), το πλάτος ή βάθος (παροχή πιο εμπεριστατωμένων και προχωρημένων 

μαθημάτων), το είδος (μια εντελώς διαφορετική φύση εκπαιδευτικής εμπειρίας, από τις 
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ήδη υπάρχουσες) (Passow, 1991, σελ. 4105). 

Οι Coleman και Gallagher (1995) έχουν προσδιορίσει τις καλύτερες δυνατές πρακτικές 

στην εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών. Αυτές οι πρακτικές μπορούν να 

εκπονηθούν με τη χρήση διάφορων προαιρετικών προγραμματικών υπηρεσιών, όπως η 

επιτάχυνση, ο εμπλουτισμός, η διαφοροποίηση, η συμπύκνωση του αναλυτικού 

προγράμματος, το εναλλακτικό αναλυτικό πρόγραμμα, οι επιπλέον του αναλυτικού 

προγράμματος δραστηριότητες και η προσωπική ανάπτυξη. 
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7.  Συμπεράσματα - Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Προτού προβούμε στην εξαγωγή των οποιωνδήποτε συμπερασμάτων, καλό θα ήταν να 

γίνει συνοπτική αναφορά στην πορεία της ηθικής ανάπτυξης των παιδιών σύμφωνα με τη 

σχολική βαθμίδα και την ηλικιακή φάση στην οποία βρίσκονται. Αυτά τα στάδια ηθικής 

ανάπτυξης είναι πολύτιμα για τον εκπαιδευτικό που ασχολείται με τους χαρισματικούς 

μαθητές γιατί θα πρέπει να έχει κατά νου τις δυνατότητες των παιδιών αυτών να 

εφαρμόσουν στην πράξη τις ηθικές αρχές που τους διδάσκονται.  

Σύμφωνα με τον Kohlberg (1981),  η ηθική ανάπτυξη του παιδιού διαχωρίζεται σε τρία 

διαφορετικά επίπεδα, ενώ το κάθε επίπεδο περιλαμβάνει δύο στάδια. Πιο συγκεκριμένα, 

το πρώτο επίπεδο ηθικότητας είναι το προηθικό, που κυριαρχεί στην προσχολική ηλικία, 

και περιλαμβάνει τα δύο ακόλουθα στάδια: α) την ηθική που εστιασμένη στην τιμωρία 

και την υπακοή και β) την ηθική του αφελούς συντελεστικού ηδονισμού. Το δεύτερο 

επίπεδο της κατηγοριοποίησης του ηθικότητας, σύμφωνα με τον Kohlberg, είναι η 

συμβατική ηθική, που κυριαρχεί στη σχολική ηλικία, και περιλαμβάνει τα δύο ακόλουθα 

στάδια: α) την ηθική του «καλού παιδιού» και β) την ηθική της «έννομης τάξης». Τέλος, 

το τρίτο επίπεδο της ηθικότητας είναι η αυτόνομη ηθική, στο οποίο, όμως, επίπεδο 

φθάνουν ελάχιστα άτομα. Η αυτόνομη ηθική εμφανίζεται στην εφηβική ηλικία και 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: α) την ηθική του κοινωνικού συμβολαίου και β) την 

ηθική των προσωπικών αξιών. 

Η εκπαίδευση των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών αποτελεί πρόκληση για τον 

εκπαιδευτικό και προϋποθέτει τη συνεχή προσωπική του ανάπτυξη, ενημέρωση και 

συνεργασία. Η υιοθέτηση της καντιανής ηθικής στην προσέγγιση και εκπαίδευση αυτών 
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των παιδιών αποτελεί από τη μια μεριά πυξίδα για την χρησιμοποίηση του ανθρώπου ως 

σκοπού και όχι απλώς ως μέσου. Από την άλλη μεριά,  η συνεπειοκρατική προσέγγιση 

του Mill λειτουργεί υπέρ του συλλογικού συμφέροντος, της πλειοψηφικής ευτυχίας και 

ευδαιμονίας και της καθολικής ισότητας και δικαιοσύνης. Ο αρμονικός συγκερασμός και 

των δύο φιλοσοφικών θεωριών, μέσα στα πλαίσια του προτεινόμενου Αναλυτικού 

Προγράμματος, αποτελεί ανάγκη για την αποτελεσματικότερη αγωγή όλων των 

μαθητών. 

Ένα πολύ καίριο ερώτημα που ανακύπτει αφορά στον τρόπο συνεκπαίδευσης των 

χαρισματικών παιδιών με τους υπόλοιπους μαθητές μέσα σε μια μεικτή σχολική 

κοινότητα. Στην Ευρώπη και κυρίως στην Αμερική εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει μια 

συζήτηση για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τα χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά 

από την εκπαιδευτική κοινότητα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μελέτες που να δείχνουν 

τον τρόπο με τον οποίο όσοι σχετίζονται άμεσα με χαρισματικά παιδιά (δάσκαλοι, 

γονείς, φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων), αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο της παροχής 

διαφορετικής εκπαίδευσης στα παιδιά αυτά. Στη μοναδική ίσως μελέτη που υπάρχει 

φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος των δασκάλων που ερωτήθηκαν (47%) πιστεύουν ότι οι 

ατομικές διαφορές των μαθητών θα πρέπει να υπολογίζονται σε σχέση με το τι 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες τους προσφέρονται, ενώ η πλειονότητα των γονέων (52.6%) 

πιστεύει ότι οι όποιες εκπαιδευτικές παροχές προς τους μαθητές θα πρέπει να 

προσαρμόζονται στις ικανότητες των μαθητών του «μέσου όρου» (Gari & Mylonas, 

2002).  Η συνεκπαίδευση αυτών των παιδιών με τα υπόλοιπα παιδιά αποτελεί πρόκληση 

και η υιοθέτηση συγκεκριμένων παιδαγωγικών πρακτικών για τον συγκερασμό αυτών 

των δυσκολιών, πέρα από διευκολύνσεις, ενέχει κινδύνους. Για παράδειγμα, στην 
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περίπτωση του εμπλουτισμού του προγράμματος σπουδών ενισχύεται η διάδραση των 

μαθητών με άλλους των ίδιων ικανοτήτων, αποφεύγεται το ψυχολογικό φορτίο που τους 

προσδίδει η ιδιαιτερότητά τους, η διδασκαλία των αντικειμένων είναι βαθύτερη, το 

περιβάλλον είναι προκλητικό και οι ίδιοι μαθητές επιστρέφοντας στις κανονικές τους 

τάξεις μπορούν να προσφέρουν στην αναβάθμιση του επιπέδου της. Όμως πολλές φορές 

υπάρχει ο κίνδυνος να παρατηρηθεί  αυξημένο άγχος και ψυχολογική πίεση, μείωση της 

ακαδημαϊκής τους αυτό-εικόνας, τάσεις για διάκριση ανάμεσα στους μαθητές, αρνητική 

επιρροή στους μη χαρισματικούς, δυσκολία στην εφαρμογή λόγω κατανομής του 

μαθητικού πληθυσμού και εύρεσης πόρων. Στην περίπτωση της επιτάχυνσης του κύκλου 

σπουδών (όταν οι μαθητές μπορούν να εισαχθούν πρόωρα στο σχολείο, να 

υπερπηδήσουν μια τάξη ή να εισαχθούν στην ανώτερη εκπαίδευση), η συγκεκριμένη 

επιλογή ανταποκρίνεται στην ανάγκη για αναζήτηση ενδιαφερόντων που αρμόζουν σε 

παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας ενώ παράλληλα αυξάνει το ενδιαφέρον και την παρώθησή 

των μαθητών αφού  αποφεύγεται η ανία που μπορεί να προκληθεί στην κανονική τάξη. 

Από την άλλη μεριά όμως, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα γνωστικών κενών, μείωση της 

ακαδημαϊκής τους αυτο-εικόνας ενώ επίσης τονίζει τις διαφορές ανάμεσα στους μαθητές.  

Όταν οι χαρισματικοί μαθητές βρίσκονται στην τάξη μεικτής ικανότητας, η διδασκαλία 

πρέπει να στοχεύει στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων των χαρισματικών μαθητών, 

κάνοντάς τους παράλληλα να νιώθουν μέλος της ομάδας. Σκοπός του εκπαιδευτικού 

πρέπει να είναι η αγαστή συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές, επεξηγώντας στους 

μαθητές της «κανονικής» τάξης πως κάποιοι συμμαθητές τους διαθέτουν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που χρειάζονται περαιτέρω καλλιέργεια και άρα ξεχωριστό πρόγραμμα 

διδασκαλίας για κάποια εκπαιδευτικά αντικείμενα. Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος του 
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εκπαιδευτικού είναι να εξαλείφει οποιοδήποτε ύφος ανωτερότητας και υπεροχής από τη 

μεριά των χαρισματικών μαθητών επιδεικνύοντάς τους το μέγεθος της υπεύθυνης στάσης 

που θα πρέπει να τηρούν απέναντι στους συμμαθητές τους ειδικότερα και την κοινωνία 

πιο γενικά, αξιοποιώντας στο έπακρο τα ιδιαίτερα ταλέντα που διαθέτουν. Τα οφέλη από 

αυτή την πρακτική είναι πολλαπλά καθώς α) αμβλύνεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους 

χαρισματικούς μαθητές και τους συμμαθητές τους και β) ενθαρρύνεται η μεταξύ τους 

συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.       

Η έμφαση που δίνεται στην εκπαίδευση των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών 

οδηγεί αυθόρμητα στο ερώτημα γιατί ειδικά για την κατηγορία αυτών των παιδιών 

πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα τόσο στη διαπαιδαγώγησή τους όσο και στην 

δημιουργία ξεχωριστού Αναλυτικού Προγράμματος. Δηλαδή, γιατί τελικά εξετάζουμε 

την ιδιαίτερη διαπαιδαγώγηση αυτών των παιδιών και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα 

μπορούσε να βοηθήσει; 

Μια απάντηση είναι ότι οι σκέψεις και οι στόχοι γύρω από την εκπαίδευση των 

ταλαντούχων και χαρισματικών μαθητών θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφορμή για 

βελτίωση του παρόντος Γενικού Αναλυτικού Προγράμματος που αφορά στην αγωγή των 

«κανονικών» μαθητών. Θα μπορούσε δηλαδή να υπάρχει ενσωμάτωση και εφαρμογή 

πολλών διδακτικών προτάσεων στο σχολικό πρόγραμμα, βοηθώντας όλους τους μαθητές 

να αναδείξουν τα ταλέντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. Επίσης, η ειδική μεταχείριση 

των χαρισματικών παιδιών και η απομάκρυνση τους από τον χώρο διδασκαλίας θα 

μπορούσε να γίνει στα πλαίσια της υλοποίησης ειδικών προγραμμάτων (π.χ. θεατρική 

αγωγή, περιβαλλοντική αγωγή, δράσεις καινοτομίας) και η επιλογή τους να γίνει έπειτα 

από ψυχομετρική αξιολόγηση από ειδικούς (π.χ. ψυχολόγους) στον χώρο του σχολείου. 
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Στα προγράμματα αυτά θα υπάρχει συνεργασία μεταξύ των χαρισματικών μαθητών και 

των υπολοίπων, δίνοντας κίνητρα στους ταλαντούχους μαθητές να οργανώνουν και να 

κατευθύνουν τη ροή του προγράμματος. Οι χαρισματικοί μαθητές θα αποτελούν πρότυπα 

για τους συμμαθητές τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί θα φροντίζουν να 

διατηρούν τις ισορροπίες εξαλείφοντας τον ανταγωνισμό και προωθώντας την άμιλλα. 

Ωστόσο δεν παύει να υπάρχει το σοβαρό δίλημμα αν θα πρέπει να ασχοληθεί κανείς με 

ειδική εκπαίδευση για τους ευφυείς τη στιγμή που υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά με 

γενετικές ή περιβαλλοντικές αναπηρίες. Σε μια δημοκρατική κοινωνία όμως η ισότητα 

δεν υπονοεί ομοιότητα αλλά διεκδικεί υποστήριξη για τις μοναδικές ανάγκες και τις 

μοναδικές ικανότητες του καθένα. Αν μας απασχολεί το πώς θα αναγνωρίσουμε και θα 

προετοιμάσουμε τα ικανά άτομα που πιθανόν θα αποτελέσουν την αυριανή πνευματική, 

κοινωνική ή πολιτική ηγεσία της χώρας πρέπει να στραφούμε προς μια εκπαίδευση 

αυτών των παιδιών τέτοια που να απελευθερώνει το δυναμικό τους από τη διανοητική 

πλήξη και ανία.  

Η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα δεν έχει θέσει μέχρι αυτή τη στιγμή στην 

πράξη το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τα χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά. Επειδή 

λοιπόν η παρούσα εργασία είναι περισσότερο μια πρώιμη προσπάθεια θεωρητικού 

συνδυασμού των δύο φιλοσοφικών προσεγγίσεων με την εκπαίδευση των χαρισματικών 

και ταλαντούχων παιδιών, παρακάτω παρουσιάζονται μερικές προτάσεις για περαιτέρω 

διερεύνηση του ζητήματος. 

 Αρχικά, θα μπορούσε να υπάρχει διεξοδικότερη παρουσίαση των επιμέρους 

δραστηριοτήτων του Αναλυτικού Προγράμματος σε σχέση με τις φιλοσοφικές 

προσεγγίσεις του Καντ και του Mill, μέσα από την εκπαιδευτική πράξη. Για παράδειγμα, 
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θα μπορούσαν να υλοποιηθούν προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής σε παιδιά με 

ανώτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα έτσι ώστε να αποκτήσουν ευαισθησίες 

απέναντι στο περιβάλλον προς όφελος της ανθρωπότητας. Ειδικότερα για τα 

χαρισματικά παιδιά, λόγω της υψηλής δημιουργικότητας που διαθέτουν, θα μπορούσαν 

να αποτελέσουν μοχλούς πίεσης στο ευρύτερο πλαίσιο (π.χ. σχολική κοινότητα, δήμος) 

προτείνοντας καινοτόμες ιδέες στον τομέα της εναλλακτικής ενέργειας και της 

εξοικονόμησής της. Κάτι τέτοιο σαφώς προϋποθέτει την εφαρμογή του συγκεκριμένου 

προγράμματος σε δομημένο πλαίσιο, ειδικά προορισμένο και σχεδιασμένο για τους 

χαρισματικούς και ταλαντούχους μαθητές και την ταυτόχρονη συνεργασία ειδικού 

επιστημονικού προσωπικού (π.χ. περιβαλλοντολόγοι). 

 Αντίστοιχη αξιολόγηση θα μπορούσε να γίνει α) για το τυπικό Αναλυτικό 

Πρόγραμμα και β) για το Αναλυτικό Πρόγραμμα που αφορά τους μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως αυτισμός και νοητική στέρηση. Στη συνέχεια, θα ήταν 

δυνατόν να προβούμε σε σύγκριση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και να διαπιστωθεί 

ποιες επιμέρους ενότητες ακολουθούν περισσότερο τη μία ή την άλλη φιλοσοφική 

θεωρία. Η παραπάνω έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει την αφόρμηση για τη βελτίωση 

των Αναλυτικών Προγραμμάτων και την προσαρμογή τους ανάλογα με τις ανάγκες των 

παιδιών (π.χ. μακροπρόθεσμες και πιθανές τροποποιήσεις θα στόχευαν στην ανάπτυξη 

περισσότερων και αποτελεσματικότερων κοινωνικών δεξιοτήτων, έτσι ώστε να 

αφομοιωθούν περισσότερες αρχές της συνεπειοκρατικής ηθικής). 

 Τέλος, η καντιανή ηθική και η συνεπειοκρατική θεωρία του Mill θα είχε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετηθούν σε συνάρτηση με την εφαρμογή επιπρόσθετων 

εκπαιδευτικών πρακτικών με κοινωνικό προσανατολισμό. Πιο συγκεκριμένα, αδήριτο 
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καθήκον του ειδικού παιδαγωγού θα μπορούσε να είναι η ‘εμφύτευση’ του ιδεώδους του 

εθελοντισμού. Από τη σχολική κιόλας ηλικία, η επαφή με κοινωνικές δομές που 

χρειάζονται ανιδιοτελή προσφορά (π.χ. νοσοκομεία, γηροκομεία) θα έδιναν την ευκαιρία 

στους χαρισματικούς μαθητές, κυρίως χάρη στο υψηλό δυναμικό τους και τις 

αναπτυγμένες κοινωνικές τους δεξιότητες, α) να αποτελέσουν τους ενορχηστρωτές σε 

ενέργειες που θέλουν τον άνθρωπο κοντά στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και β) να 

προβάλλουν στους υπόλοιπους έμπρακτα το συνεπειοκρατικό κριτήριο της ίσης 

αντιμετώπισης των συμφερόντων όλων των ατόμων που οδηγεί αντίστοιχα στη 

συνεργασία και σε ένα ισχυρό αίσθημα ενότητας. Οι συγκεκριμένες δράσεις, όπου 

εφαρμόζονται, στοχεύουν στην συμπληρωματική εκπαίδευση των παιδιών με κύριο 

σκοπό την ανάπτυξη του αισθήματος ατομικής ευθύνης αλλά και την καλλιέργεια 

συλλογικού ενδιαφέροντος και ανάληψης πρωτοβουλιών. 
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Παράρτημα 

 

Είναι αγόρι ή κορίτσι ?  

  

Πόσων ετών είναι ?  

Πηγαίνει:  

Για κάθε ερώτηση επιλέξτε την απάντηση που νομίζετε ότι ταιριάζει περισσότερο στο 

δικό σας παιδί.  

1. Θέτει ερωτήσεις. 

Υποβάλλει πάντα ερωτήσεις και  

μένει ικανοποιημένο από την απάντηση που θα του δοθεί  

συνεχίζει να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικές η μία με την άλλη  

συνεχίζει να ρωτά αλλά οι ερωτήσεις του δεν σχετίζονται μεταξύ τους  

όχι, είναι ικανοποιημένο με αυτά που ήδη γνωρίζει  

ρωτά συνεχώς και μαθαίνει γρηγορότερα από ότι άλλα παιδιά  

2. Μνήμη.  

Συγκρινόμενο με τα παιδιά της ηλικίας του  

ανακαλεί εύκολα προηγούμενες εμπειρίες και τις χρησιμοποιεί σε νέες 

έννοιες  

αντιλαμβάνεται το νόημα μετά από μία ή δύο φορές που θα ακούσει κάτι  
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έχει μνήμη σχεδόν ίδια με τους συνομηλίκους του  

Καλή μνήμη - θυμάται λέξεις, μέρη, καταστάσεις κλπ. ...  

έχει εκτεταμένες γενικές γνώσεις και επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

τον κόσμο  

3. Συγκέντρωση. 

Όταν παίζει, ζωγραφίζει ή γράφει  

χάνει την υπομονή του όταν δεν τα καταφέρνει καλά  

έχει υψηλή συγκέντρωση και συνεχίζει για πολύ αυτό που κάνει  

αποσπάται εύκολα με άλλα πράγματα  

ασχολείται με κάτι άλλο μετά από λίγο  

του αρέσει να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα γρήγορα  

4. Τελειομανία. 

Όταν παίζει, ζωγραφίζει ή γράφει  

θυμώνει όταν δεν τα καταφέρνει  

εγκαταλείπει τη δραστηριότητα εάν του φανεί δύσκολη  

κάνει τα πράγματα πολύ αργά και τέλεια, αλλά και πάλι δεν είναι 

ικανοποιημένο  

αισθάνεται ικανοποιημένο όταν έχει κάνει ένα μέρος της δραστηριότητας και 

θεωρεί ότι την έχει τελειώσει  

πάντα επικρίνει την εργασία του επιδιώκοντας το καλύτερο  
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5. Λεξιλόγιο και Ομιλία.  

Όταν μιλά  

χρησιμοποιεί πλούσιο λεξιλόγιο και με ακρίβεια  

έχει πλουσιότερο λεξιλόγιο συγκρινόμενο με τα παιδιά της ηλικίας του  

του αρέσει να συνομιλεί με μεγαλύτερα παιδιά ή ενήλικες παρά με τα παιδιά 

της ηλικίας του  

δεν έχει πλούσιο λεξιλόγιο  

έχει επιδείξει ενδιαφέρον από πολύ μικρό: έχει μάθει να διαβάζει νωρίς  

6. Ομιλία και Γλώσσα.  

Όταν μιλά  

χρησιμοποιεί πλούσιο λεξιλόγιο σε μεγάλες προτάσεις και με ορθή χρήση της 

γραμματικής και του συντακτικού  

επικοινωνεί στο ίδιο επίπεδο και με την ίδια άνεση όπως τα παιδιά της 

ηλικίας του  

χρησιμοποιεί απλές προτάσεις για να εκφράσει συγκεκριμένες ιδέες  

του αρέσει να παίζει με τις λέξεις και δοκιμάζει την χρήση τους σε νέες 

περιστάσεις  

δυσκολεύεται να βρει τη σωστή λέξη για να αποδώσει με ακρίβεια τη έννοια 

που θέλει  

7. Σχέσεις με τους ενήλικες.  

Όσον αφορά τις σχέσεις του με τα μεγαλύτερα παιδιά ή/και τους ενήλικες  
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αισθάνεται πιο άνετα με μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες παρά με τα παιδιά 

της ηλικίας του  

είναι πολύ ευχαριστημένο με την ομάδα των συνομηλίκων του αλλά 

χρησιμοποιεί τους ενήλικες για υποστήριξη και ασφάλεια  

είναι πολύ ευχαριστημένο με την ομάδα των συνομηλίκων του  

"Πιάνει κουβεντούλα" με τα μεγαλύτερα παιδιά ή τους ενήλικες για να πάρει 

πληροφορίες  

Τα παιδιά της ηλικίας του το "απορρίπτουν" ως "πάρα πολύ έξυπνο" και έτσι 

αναζητά επαφή με μεγαλύτερα παιδιά  

8. Αριθμοί και μαθηματικά.  

Όταν ασχολείται με αριθμούς ή μιλά για αριθμούς  

χειρίζεται τους αριθμούς με μεγαλύτερη ακρίβεια από τα παιδιά της ηλικίας 

του (αρίθμηση, ομαδοποίηση, πράξεις, κλπ. ...)  

προτιμά να χρησιμοποιεί λέξεις παρά αριθμούς  

όταν μιλά χρησιμοποιεί με ευκολία αριθμητικές έννοιες (μισό, τέταρτο, 

τριπλάσιο, τοις εκατό κ.λπ. ...)  

του αρέσει να παίζει περίπλοκα παιχνίδια με αριθμούς και βαθμολογίες  

του αρέσει να ανακαλύπτει και να δημιουργεί αριθμητικές σχέσεις (δυνάμεις, 

σειροθέτηση κλπ.)  

9. Επίλυση προβλημάτων.  

Όταν βρίσκεται αντιμέτωπο με προβλήματα που απαιτούν διάφορα στάδια επίλυσης, 
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όπως π.χ. κατασκευές lego ή ταξινόμηση πραγμάτων  

του αρέσει να επιλύει το πρόβλημα χωρίς βοήθεια  

επιδεικνύει ασυνήθιστα έντονη παρατηρητικότητα των σχετιζόμενων 

γεγονότων  

συχνά παραλείπει τα ενδιάμεσα στάδια και κάνει πρωτότυπους συσχετισμούς  

είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει προηγούμενες εμπειρίες με βοήθεια από 

κάποιον ενήλικο  

χρησιμοποιεί τη μέθοδο «δοκιμής – λάθους» που μερικές φορές είναι 

αποτελεσματική  

10. Φαντασία.  

Όταν παίζει  

οι ιδέες του είναι ασυνήθιστα ευφάνταστες και επινοητικές  

ευχαρίστως παίζει παιχνίδια φαντασίας και επινόησης με τα παιδιά της 

ηλικίας του  

μπορεί να εφαρμόσει ευφάνταστες ιδέες σε πραγματικές καταστάσεις  

είναι καλύτερο σε πρακτικές ιδέες παρά με την επινοητική δραστηριότητα  

θα έλεγε κανείς ότι είναι πρακτικό μυαλό παρά εφευρετικό  

11. Αφηρημένη σκέψη.  

Όταν παρουσιάζεται κάτι πολύπλοκο  

εφαρμοζει αναλυτική λογική και έχει τη δυνατότητα να εξάγει 

συμπεράσματα  
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έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί και να διαχειριστεί τις αφηρημένες σχέσεις  

έχει μεγάλη περιέργεια: υποβάλλει κατά καιρούς ερωτήσεις φιλοσοφικού ή 

θρησκευτικού περιεχομένου  

προτιμά να εργάζεται σε απλά και συγκεκριμένα προβλήματα  

ζητά βοήθεια από τους ενήλικες για να κατανοήσει πολύπλοκα προβλήματα  

12. Πλευρική (παράλληλη) σκέψη.  

Όταν μιλά για μια ιδέα ή αναφέρεται σε μια έννοια  

μερικές φορές συνδέει αυτή την έννοια ή την ιδέα με μια άλλη σχετική (π.χ. 

πτήση αεροσκαφών με την πτήση των πουλιών)  

συχνά συνδέει αυτή την έννοια ή την ιδέα με μια άλλη σχετική (π.χ. χύνοντας 

ποταμούς νερό – χύνοντας ποταμούς ιδρώτα)  

εστιάζει στη συγκεκριμένη έννοια ή ιδέα και αποκλείει όλες τις άλλες  

δεν καταφέρνει με επιτυχία να επινοήσει νέες σχετικές ιδέες  

Μπορεί να επινοήσει νέες, πρωτοφανείς και εξαιρετικές ιδέες  

13. Ανάγνωση.  

Ποια απάντηση νομίζετε ότι ταιριάζει περισσότερο στο παιδί.  

είναι αδηφάγος αναγνώστης όλων των ειδών βιβλίων  

μπορεί να χρησιμοποιεί βιβλία και εγκυκλοπαίδειες για να βρει τις 

πληροφορίες που επιθυμεί  

προτιμά βιβλία με εικόνες παρά με κείμενο μόνο  
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δεν δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για διάβασμα  

βρήκε την ανάγνωση εύκολη στην αρχή αλλά τώρα βαριέται  

14. Γραφή.  

Ποια απάντηση νομίζετε ότι ταιριάζει περισσότερο στο παιδί στην προσέγγισή του στη 

γραφή.  

Αποθαρρύνεται με το γράψιμο δεδομένου ότι του παίρνει πάρα πολύ χρόνο  

Του αρέσει να γράφει και δημιουργεί πλούσιο υλικό, συχνά 

εικονογραφημένο  

'Αρχισε καλά αλλά βαθμιαία το γράψιμό του έχει εξελιχθεί σε μικροσκοπικό 

και ακατάστατο  

Δεν ενδιαφέρεται να (κατα)γράφει τις ιδέες του  

Καθυστέρησε να μάθει να διαβάζει και να γράφει  

'Αλλα Χαρακτηριστικά 

15. Συχνά οι ερωτήσεις του είναι δύσκολο να απαντηθούν  

16. Εκφράζει έντονα συναισθήματα και απόψεις  

17. Έχει μια ιδιότυπη αίσθηση του χιούμορ  

18. Μίλησε νωρίς (απλές προτάσεις μέχρι την ηλικία των 18 μηνών)  

19. Περπάτησε νωρίς (μέχρι την ηλικία των 9/10 μηνών)  

20. Τάση για έλλειψη καλού φυσικού συντονισμού  
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