
 

 
 
 

2.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ 
ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Πολλές είναι οι επιστηµονικές προσεγγίσεις που αναλαµβάνουν να καλύψουν το θέµα του 

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

 

2.1. Η θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης του H.Gardner 
 
Ένα από τα κληροδοτήµατα του Gardner είναι το πολύ γνωστό απόφθεγµα: «Μη ρωτάς 

πόσο έξυπνο είναι ένα παιδί, αλλά µε ποιο τρόπο είναι έξυπνο». 
Κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων δεκαετιών, η θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης 

έχει χρησιµοποιηθεί για να προωθήσει πολλές αλλαγές σε πρόγραµµα και διδασκαλία στα 
σχολικά συστήµατα της Βορείου Αµερικής. Στα γραπτά του ο Gardner υποστήριξε ότι οι πα-
ραδοσιακές µετρήσεις για την αναγνώριση χαρισµατικών µαθητών στηρίζονται πολύ έντονα 
σε IQ τεστ προσανατολισµένα στις γλωσσικές και λογικοµαθηµατικές ικανότητες. Με τη δια-
τύπωση  της θεωρίας της πολλαπλής νοηµοσύνης, στην Αµερική κυρίως, τα σχολεία κατα-
φεύγουν όλο και περισσότερο στη θεωρία αυτή, ως µία εναλλακτική µέθοδο για την αναγνώ-
ριση των χαρισµατικών παιδιών. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να παραµένει πρόβληµα αυτής 
της προσέγγισης η ανάπτυξη µεθόδων που να µπορούν να µετρήσουν αξιόπιστα και έγκυρα 
καθένα από τα είδη νοηµοσύνης που αυτή πρεσβεύει . 

Βέβαια, καµία συζήτηση για τις θεωρίες πολλαπλής νοηµοσύνης δεν είναι ολοκληρωµένη 
χωρίς την αναφορά στη γενική ιδέα του Daniel Goleman για τη συναισθηµατική νοηµοσύνη. 
Στο βιβλίο του συνοψίζει την εντυπωσιακή ανακάλυψη στην κατανόηση της ισχυρής επιρροής 
που έχουν τα συναισθήµατα στην ανάπτυξη και τη µάθηση. Τα συναισθήµατα αλληλεπιδρούν 
µε σκοπό να καθορίσουν το πώς βλέπουµε τον κόσµο, καθώς µεγαλώνουµε και να προωθή-
σουν ή να καθυστερήσουν τη µάθηση. Σύµφωνα µε το Goleman, ένας άνθρωπος που µπορεί 
να χρησιµοποιεί τα συναισθήµατά του µε αποτελεσµατικό τρόπο έχει περισσότερες πιθανότη-
τες να γίνει ένας πετυχηµένος και παραγωγικός πολίτης. 

Το 1983, στο βιβλίο "Τα πλαίσια του νου", o Gardner διατύπωσε τη θεωρία της πολλα-
πλής νοηµοσύνης. Θέτει υπό αµφισβήτηση την έννοια της νοηµοσύνης ως µιας σταθερής πα-
ραµέτρου που µπορεί να µετρηθεί µε κάποιο τεστ και εντάσσει τη θεωρία του στις πολυπα-
ραγοντικές θεωρίες. Σύµφωνα µε αυτήν, η νοηµοσύνη είναι ένα κράµα από νοητικές ικανότη-
τες που είναι διακριτές και ανεξάρτητες, αλλά δρουν αλληλοσυµπληρωµατικά και έτσι µόνο 
καθιστούν το άτοµο ικανό να επιλύει προβλήµατα και να κατασκευάζει προϊόντα. Οι ικανότη-
τες λοιπόν που συµπράττουν στη λειτουργία της νοηµοσύνης είναι πολλές και διακριτές. Ό-
σες µάλιστα πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια αποτελούν, κατά τον Gardner, ειδικό τύπο νοη-
µοσύνης.  

Τα κριτήρια αυτά είναι: α) Ύπαρξη αντίστοιχου εγκεφαλικού κέντρου, β) Ύπαρξη ατόµων 
µε επί µέρους ικανότητες εξαιρετικά ανεπτυγµένες, γ) Ύπαρξη σαφούς πορείας ανάπτυξης 
της νοητικής ικανότητας και δηµιουργία συγκεκριµένων, προσδιορίσιµων προϊόντων - δηµι-
ουργηµάτων, δ) Ύπαρξη εξελικτικής ιστορίας στο ανθρώπινο είδος, ε) Ερευνητική στήριξη 
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από ψυχοµετρικές έρευνες, στ) Ερευνητική στήριξη από την Πειραµατική Ψυχολογία, ζ) Ύ-
παρξη συνόλου επί µέρους γνωστικών λειτουργιών, η) ∆υνατότητα αποκωδικοποίησης σε ένα 
συµβολικό σύστηµα. 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια ο Gardner έχει µέχρι τώρα αναγνωρίσει οκτώ τύπους νο-
ηµοσύνης: 

Α) Γλωσσική νοηµοσύνη  
 Αφορά στην ικανότητα του ατόµου να χειρίζεται αποτελεσµατικά την επικοινωνία του 
µε τους άλλους, καθώς και τον προφορικό και το γραπτό λόγο, ώστε να πετύχει ορι-
σµένους σκοπούς, όπως να πληροφορήσει, να καθοδηγήσει, να εξηγήσει, να πείσει και 
να συγκινήσει. 
Τα άτοµα µε αυτό το είδος νοηµοσύνης αρέσκονται στο να διαβάζουν, να γράφουν και 
να διηγούνται ιστορίες. Αντίστοιχα οι µαθητές αυτοί ξεχωρίζουν στο µάθηµα της λογο-
τεχνίας και της γραπτής έκφρασης εν γένει. Αρέσκονται στις αφηγήσεις, στην αποµνη-
µόνευση διαφόρων δοµών και µορφών λόγου, στους γλωσσοδέτες και στα λογοπαίγνι-
α. Είναι πολύ πιθανό να χρησιµοποιούν πλούσιο λεξιλόγιο, να έχουν ευκολία στη δηµι-
ουργία ρίµας, να έχουν ικανότητα δηµιουργίας συναρπαστικών ιστοριών και συναρπα-
στικού τρόπου διήγησης, να χαρακτηρίζονται από κλίση στα γλωσσικά παιχνίδια και 
στη γλωσσοµάθεια. Σε αυτά τα άτοµα ταιριάζουν διδακτικές δραστηριότητες που ε-
µπεριέχουν λέξεις, όπως είναι οι αφηγήσεις, οι συζητήσεις, οι διαλεκτικές αντιπαραθέ-
σεις. Αντιστοιχούν µαθησιακές δραστηριότητες που περιλαµβάνουν µελέτη κειµένων, 
σύνθεση γραπτών εργασιών, αφηγήσεις, µονολογικές παρουσιάσεις, συνόψεις, εκθέ-
σεις, απαγγελίες, έµµετρες αποδόσεις κ.λπ. 
Είναι ο τύπος νοηµοσύνης που χαρακτηρίζει λογοτέχνες, δηµοσιογράφους, πολιτικούς, 
κ.ά.  
 
Β) Λογικοµαθηµατική νοηµοσύνη  
 Αφορά στην ικανότητα του ατόµου για λογική και συστηµατική σκέψη. Είναι η ικανό-
τητα κατανόησης και χρήσης αφηρηµένων σχέσεων για την περιγραφή, εξήγηση και 
αποτίµηση γεγονότων και προβληµάτων. Έκφραση της λογικοµαθηµατικής νοηµοσύ-
νης αποτελούν οι θεωρητικές και οι θετικές επιστήµες και στο καθηµερινό επίπεδο η 
άνεση του ατόµου να επιλύει αποτελεσµατικά διάφορα προβλήµατα. 
Τα άτοµα µε αυτό το είδος νοηµοσύνης αρέσκονται στο να πειραµατίζονται, να διατυ-
πώνουν υποθέσεις και να προσπαθούν να τις επαληθεύσουν, να δουλεύουν µε αριθ-
µούς και να κάνουν ερωτήσεις. Οι µαθητές αυτοί ξεχωρίζουν στα µαθήµατα των φυσι-
κοµαθηµατικών, διακρίνονται για την αναλυτική σκέψη τους και τον τεκµηριωµένο λό-
γο, την κατανόηση συµβολικών µεγεθών και του συµβολικού τρόπου απόδοσής τους. 
Αρέσκονται στη λογική τεκµηρίωση των πραγµάτων. Προτιµούν παιχνίδια όπως το 
σκάκι, έχουν την τάση να διατυπώνουν µε εξισώσεις και µαθηµατικούς τύπους φαινό-
µενα που βλέπουν γύρω τους, ζητούν πάντα από τους συνοµιλητές τους να αποδεί-
ξουν αυτό που υποστηρίζουν, αναζητούν πάντα ορθολογικές ιδέες και διαδικασίες. 
Σε αυτά τα άτοµα ταιριάζουν διδακτικές δραστηριότητες που εµπεριέχουν διαδικασίες 
επαγωγικών, απαγωγικών και αναλυτικών συλλογισµών. Αντιστοιχούν µαθησιακές 
δραστηριότητες που περιλαµβάνουν ποσοτικοποιήσεις, µαθηµατικούς υπολογισµούς α-
ξίας, µεγέθους, βάρους, απόστασης, χρόνου, κατηγοριοποιήσεις, γενικεύσεις, υποθέ-
σεις, αιτιολογήσεις, συµπερασµούς. 
Είναι ο τύπος νοηµοσύνης που χαρακτηρίζει επιστήµονες, προγραµµατιστές ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών, µαθηµατικούς, ντετέκτιβ κ.ά. 
 
Γ) Χωρική νοηµοσύνη  
 Αφορά στην ικανότητα του ατόµου να προσλαµβάνει χωρικές, σχηµατικές και χρωµα-
τικές πληροφορίες µε ακρίβεια και να δηµιουργεί µε αυτές νοητικές εικόνες τις οποίες 
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µετέπειτα µπορεί να τις εκφράζει µε αρχιτεκτονικές κατασκευές και εικαστικές συνθέ-
σεις. Είναι πιο ανεπτυγµένη σε όσους έχουν καλή οπτική µνήµη και ικανότητα να θυ-
µούνται τις διαστάσεις και τα σχήµατα των αντικειµένων. Η σπουδαιότητα της χωρικής 
νοηµοσύνης είναι µεγαλύτερη από ό,τι της αναγνωρίζεται συνήθως, καθώς αποτελεί 
µαζί µε τη γλωσσική τις δύο κύριες πηγές πληροφόρησης. 
Τα άτοµα µε αυτό το είδος νοηµοσύνης αρέσκονται στο να ζωγραφίζουν, να κατα-
σκευάζουν, να σχεδιάζουν, να δηµιουργούν νέα πράγµατα, να ονειροπολούν, να κοιτά-
ζουν φωτογραφίες, να παρακολουθούν ταινίες. Είναι επίσης επιδέξια στο να λύνουν 
λαβυρίνθους και puzzles, να διαβάζουν χάρτες και γραφικές παραστάσεις. Οι µαθητές 
µε αυτή τη νοηµοσύνη είναι οπτικοί τύποι και ξεχωρίζουν στις εικαστικές τέχνες. Μα-
θαίνουν καλύτερα όταν εµπλέκεται η φαντασία τους και όταν δουλεύουν µε χρώµατα 
και εικόνες. Σε αυτά τα άτοµα ταιριάζουν διδακτικές δραστηριότητες που χρησιµοποι-
ούν έντονα εποπτικές προσεγγίσεις, εννοιολογικούς χάρτες και κάθε άλλη µορφή γρα-
φικών αναπαραστάσεων, τρισδιάστατα µοντέλα, µεταφορικές εικόνες, κ.ά. Αντιστοι-
χούν µαθησιακές δραστηριότητες που περιλαµβάνόυν µοντελοποιήσεις, εικαστικές α-
ποδόσεις κ.ά. 
Είναι ο τύπος νοηµοσύνης που χαρακτηρίζει αρχιτέκτονες, διακοσµητές, καλλιτέχνες, 
µηχανικούς, εφευρέτες, κυνηγούς, οδηγούς, πιλότους, χειρουργούς, κ.λ.π. 
 
∆) Κιναισθητική νοηµοσύνη 
 Αφορά στην ικανότητα του ατόµου να χρησιµοποιεί το σώµα ή µέλη του προκειµένου 
να εκφράσει ιδέες, πληροφορίες και συναισθήµατα ή να κατασκευάσει χρηστικά αντι-
κείµενα, ή να λύσει προβλήµατα. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η κιναισθητική νοη-
µοσύνη δε συµβάλλει µόνο στην αξιοποίηση της κατεχόµενης γνώσης, αλλά αποτελεί 
και άριστο µέσο νοητικής ανάπτυξης και µάθησης. Οργανισµοί που δεν κινούνται δεν 
αναπτύσσουν εγκέφαλο. Η εξάσκηση είναι πρωταρχικό στοιχείο της κιναισθητικής νοη-
µοσύνης και γίνεται όχι µόνο όταν επαναλαµβάνουµε µια κίνηση, αλλά και όταν παρα-
κολουθούµε κάποιον άλλο να την κάνει. 
Τα άτοµα µε αυτό το είδος νοηµοσύνης αρέσκονται στο να κινούνται, να αγγίζουν, γε-
νικά να χρησιµοποιούν τη γλώσσα του σώµατος. Οι µαθητές ξεχωρίζουν στις κατα-
σκευές, εµπλέκονται σε αθλητικές δραστηριότητες και χορευτικοθεατρικές παραστά-
σεις, συνοδεύουν το λόγο τους µε παραστατικές κινήσεις και αρέσκονται σε επικίνδυνα 
παιχνίδια κίνησης. Σε αυτά τα άτοµα ταιριάζουν διδακτικές δραστηριότητες που περι-
λαµβάνουν δραµατοποιήσεις, κατασκευές, συναρµολογήσεις, πρακτική αξιοποίηση υλι-
κών, γενικότερα αισθησιοκινητικές δραστηριότητες. Αντιστοιχούν ιδίου τύπου µαθησι-
ακές δραστηριότητες.  
Είναι ο τύπος νοηµοσύνης που χαρακτηρίζει χορευτές, αθλητές, µίµους, τεχνίτες, ηθο-
ποιούς, χειρουργούς κ.ά. 
 
Ε) Μουσική νοηµοσύνη  
 Αφορά στην ικανότητα του ατόµου να συλλαµβάνει, διακρίνει και µετασχηµατίζει 
µουσικά σχήµατα και εκφράζεται µε συνθέσεις ή αποδόσεις µουσικών έργων. Είναι ο 
τύπος νοηµοσύνης που αναπτύσσεται από πολύ νωρίς.  
Τα άτοµα µε αυτό το είδος νοηµοσύνης αρέσκονται στο να τραγουδούν, να ακούνε 
µουσική, να παίζουν κάποιο όργανο. Οι µαθητές συµµετέχουν σε χορωδιακές εκδηλώ-
σεις, σιγοτραγουδούν, σφυρίζουν, κτυπούν ρυθµικά χέρια ή πόδια στο θρανίο, θυµού-
νται µελωδίες, αναγνωρίζουν από τις πρώτες νότες συνθέτη και ερµηνευτή, µελετούν 
µε συνοδεία µουσικής, µεταφράζουν τους ήχους που ακούνε σε µουσική αίσθηση, θυ-
µούνται περασµένες καταστάσεις και τις συνδέουν µε ήχους, παρατηρούν τον τόνο κα 
το ρυθµό της φωνής στην οµιλία των άλλων, χρησιµοποιούν συχνά µεταφορικές εκ-
φράσεις από τον κόσµο της µουσικής. 
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Σε αυτά τα άτοµα ταιριάζουν διδακτικές δραστηριότητες που επιχειρούν τη διάχυση 
της µουσικής, και µάλιστα σε όλα τα µαθήµατα. Αντίστοιχες µαθησιακές δραστηριότη-
τες είναι οι ηχητικές επενδύσεις, οι µουσικές αποδόσεις εννοιών ή και καταστάσεων, 
καθώς και οι ρυθµικές εκφράσεις.  
Είναι ο τύπος νοηµοσύνης που χαρακτηρίζει συνθέτες, µουσικούς, αλλά και τους λά-
τρεις της µουσικής και όσους απολαµβάνουν το ρυθµό και τη µουσικότητα της γλώσ-
σας. 
 
ΣΤ) Ενδοπροσωπική νοηµοσύνη  
Αφορά στην ικανότητα του ατόµου να συνειδητοποιεί, διακρίνει, ονοµατίζει, ελέγχει τα 
συναισθήµατά του, να οικοδοµεί ακριβή εικόνα για τον εαυτό του και να ασκεί µετα-
γνωστικό έλεγχο στις νοητικές λειτουργίες του. Είναι η ικανότητα του «γνώθι 
σ’αυτόν».  
Τα άτοµα µε αυτό το είδος νοηµοσύνης καταλαβαίνουν καλύτερα τον εαυτό τους, τις 
επιθυµίες, τους φόβους, τις διαθέσεις τους και χρησιµοποιούν αυτές τις πληροφορίες 
για να ρυθµίζουν τη ζωή τους. Η ικανότητα να αποφασίζει κάποιος ποιος θέλει να είναι, 
ποιο επάγγελµα να διαλέξει, ποιον να παντρευτεί, είναι σηµαντικότατη για τη ζωή. Τα 
άτοµα αυτά µαθαίνουν καλύτερα µε το να δουλεύουν µόνα τους, στο δικό τους χώρο, 
έχουν αυτοπειθαρχία και µπορούν να εργασθούν χωρίς τη συνεχή στήριξη κάποιου άλ-
λου προσώπου. Γνωρίζουν τα όριά τους, φέρονται καλά στον εαυτό τους, χωρίς να τον 
επικρίνουν ή να τον µειώνουν χωρίς λόγο, κάνουν το καλύτερο ακόµα και όταν δεν 
τους ελέγχει κανείς. 
Οι µαθητές αυτοί έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τον εαυτό τους και µπορούν 
να ολοκληρώσουν ατοµικά έργα χωρίς να έχουν ανάγκη από τη συνεχή στήριξη και 
παρότρυνση του δασκάλου ή της µαθητικής οµάδας. Γνωρίζουν πότε να χαλαρώνουν, 
µπορούν και ρυθµίζουν έντονες αρνητικές καταστάσεις του θυµικού όπως το άγχος, η 
θλίψη ή η οξυθυµία. 
Σε αυτά τα άτοµα ταιριάζουν διδακτικές δραστηριότητες µε τη µορφή προγραµµάτων 
εξατοµικευµένης διδασκαλίας, καθώς και διδακτικές παρεµβάσεις που επιχειρούν να ε-
νισχύσουν το αυτο-συναίσθηµα, την αυτο-ρυθµιζόµενη µάθηση και τον αυτο-έλεγχο. 
Είναι ο τύπος της νοηµοσύνης που χαρακτηρίζει ψυχοθεραπευτές, φιλοσόφους, αλλά 
και αυτοδηµιούργητους ανθρώπους. 
 
Ζ) ∆ιαπροσωπική νοηµοσύνη 
 Αφορά στην ικανότητα του ατόµου να αντιλαµβάνεται τα συναισθήµατα, τις προθέ-
σεις, τις διαθέσεις και τις επιθυµίες τρίτων, να κατανοεί την οπτική θεώρησης των 
πραγµάτων που υιοθετούν άλλοι, να επικοινωνεί και να συνεργάζεται µαζί τους, χωρίς 
συνεχείς τριβές. Όποιος έχει την ικανότητα της ενσυναίσθησης (empathy) είναι πιο ευ-
αίσθητος στα ασαφή µηνύµατα που αποκαλύπτουν έµµεσα τις ανάγκες και τις επιθυµί-
ες των άλλων. 
Η ενδοπροσωπική και η διαπροσωπική νοηµοσύνη µοιάζουν ως προς το περιεχόµενό 
τους, αλλά η πρώτη αφορά στο ίδιο το άτοµο, ενώ η δεύτερη στους άλλους. Συνδέο-
νται άµεσα µεταξύ τους, γιατί µόνο γνωρίζοντας τον εαυτό µας και τα συναισθήµατά 
µας µπορούµε να κατανοήσουµε τον κόσµο που µας περιβάλλει. 
Τα άτοµα µε αυτό το είδος νοηµοσύνης αρέσκονται στο να έχουν πολλούς φίλους, να 
µιλούν σε ανθρώπους, να γίνονται µέλη σε διάφορες οµάδες ατόµων. Ηγούνται, οργα-
νώνουν, διαλέγουν το σωστό άτοµο για τη σωστή θέση, επικοινωνούν, χειρίζονται και 
διευθετούν συγκρούσεις µεταξύ ατόµων, οι άλλοι απολαµβάνουν τη συνεργασία µαζί 
τους. Γενικά έχουν ικανοποιητική σχέση µε τους συντρόφους τους. 

 15



 

Οι µαθητές µε αυτό το είδος νοηµοσύνης προτιµούν τις οµαδικές εργασίες, είναι απο-
δεκτοί από τους συµµαθητές τους, πρωτοστατούν σε οµαδικές δραστηριότητες και µε-
σολαβούν για επίλυση διαπροσωπικών διαφορών. 
Σε αυτά τα άτοµα ταιριάζουν διδακτικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις αρχές 
της αλληλοδιδακτικής και της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Αντιστοιχούν µαθησια-
κές δραστηριότητες που περιλαµβάνουν συλλογικές διαδικασίες, οµαδικές εργασίες, δι-
αχείριση κρίσεων. 
Είναι ο τύπος νοηµοσύνης που ταιριάζει σε πολιτικούς, εκπαιδευτικούς, διευθύνοντες, 
ψυχοθεραπευτές κ.ά. 
 
Η) Νατουραλιστική νοηµοσύνη  
 Αφορά στην ικανότητα του ατόµου να αντιλαµβάνεται το γεωφυσικό χώρο, να κάνει 
διακρίσεις στη χλωρίδα και πανίδα, αλλά και να διακρίνει κοινά στοιχεία και κυρίαρχα 
µοτίβα, όπως αντικείµενα και διαδικασίες, που αφορούν κοινωνικοπολιτιστικές δραστη-
ριότητες, όπως είναι ο τρόπος οµιλίας, το στιλ της ένδυσης και µε βάση αυτά να ανα-
γνωρίζει και να κατατάσσει πρόσωπα στις οµάδες από τις οποίες προέρχονται.  
Τα άτοµα µε αυτό το είδος νοηµοσύνης αρέσκονται στο να αναγνωρίζουν και να κατη-
γοριοποιούν αντικείµενα, παρόλο που ο προσδιορισµός και η κατηγοριοποίηση αυτή 
δεν αναφέρεται πάντοτε στο φυσικό περιβάλλον. Οι µαθητές διακρίνονται στις πάσης 
φύσεως ταξινοµικές δραστηριότητες και συχνά ασχολούνται µε συλλογές, είναι ιδιαίτε-
ρα παρατηρητικοί στις σχολικές εκδροµές, από τις οποίες συχνά επιστρέφουν µε δείγ-
µατα πετρωµάτων, καρπών, λουλουδιών. Σε αυτά τα άτοµα ταιριάζουν διδακτικές 
δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη συστηµατική παρατήρηση, τις συλλογές, τις τα-
ξινοµήσεις και την αναζήτηση τρόπων αξιοποίησης των χαρακτηριστικών που έχουν τα 
επιµέρους φυσικά υλικά. 
Είναι ο τύπος νοηµοσύνης που είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη στους βιολόγους, βοτανο-
λόγους, γεωργούς, κυνηγούς, εµπόρους πολύτιµων λίθων κ.λ.π. 
Ο Gardner υποστηρίζει ότι είναι πολύ πιθανόν να διακριθούν και άλλα είδη νοηµοσύ-
νης. Ήδη δύο νέοι τύποι νοηµοσύνης, η υπαρξιακή και η πνευµατική, βρίσκονται υπό 
µελέτη.  
 

2.2.  Το µοντέλο του Μονάχου (K. Heller) 
 
Το περιεχόµενο του µοντέλου «Χαρισµατικότητα και Ταλέντο» του Μονάχου εκτός από 

την ευφυΐα (γλωσσική, µαθηµατική, τεχνικοκατασκευαστική ή άλλου είδους ), ερευνά και άλ-
λες παραµέτρους όπως: 

• ∆ηµιουργικότητα (αυθεντικότητα στην έκφραση, παραγωγικότητα, δυνατότητα ευελι-
ξίας και άνεσης στην έκφραση κ.ά.). 

• Αποτελεσµατικότητα στις κοινωνικές συναναστροφές (οργανωτικότητα, ικανότητα για 
την ανάληψη αρχηγίας και για τον καθορισµό των σχέσεων µεταξύ των µελών µιας 
οµάδας). 

• Μουσικές / Καλλιτεχνικές ικανότητες. 
• Ψυχοκινητικές ικανότητες. 
• Πρακτική ευφυΐα (η ικανότητα να αντεπεξέρχεται κάποιος στις δυσκολίες της καθηµε-
ρινότητας και του επαγγέλµατος). 

Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, οι παράγοντες που στην ουσία κυοφορούν τη δυναµική 
του ταλέντου, απαιτούν για την πραγµάτωσή του κάποιες οριακά ικανοποιητικές συνθήκες. 
Είναι γεγονός, ότι δίχως τη διαδικασία της ενεργού µάθησης, η οποία υποστηρίζεται από κά-
ποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που αναπτύσσει µία προσωπικότητα, αλλά και χωρίς την 
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ενθάρρυνση του κατάλληλου περιβάλλοντος, το ταλέντο σβήνει, δίχως να αξιοποιηθεί. Ιδιαί-
τερες κλίσεις, όπως νοητικές ικανότητες, δηµιουργικές ικανότητες, κοινωνικές δεξιότητες, 
πρακτική νοηµοσύνη, καλλιτεχνικές ικανότητες, µουσικές και ψυχοκινητικές δεξιότητες επη-
ρεάζονται από διάφορους εξωγενείς ή ενδογενείς ρυθµιστές προκειµένου να ξεδιπλωθούν 
διάφορες περιοχές µε υψηλή ή όχι επίδοση, όπως τα µαθηµατικά, η τέχνη, ο αθλητισµός κ.ά. 
(βλέπε σχ.1) Έτσι, οι επιδόσεις που παρατηρούνται σε κάποια δεδοµένη χρονική στιγµή πρέ-
πει να εκλαµβάνονται ως αποτελέσµατα που προκύπτουν τόσο από το ίδιο το ταλέντο, όσο 
και από παράγοντες που σχετίζονται µε το ενθαρρυντικό περιβάλλον. 

Σηµειώνεται ότι η διαδικασία πολλαπλής αλληλεπίδρασης που αναφέρθηκε παραπάνω δεν 
είναι στατική, αλλά εξαρτάται από το κλίµα και τις ευκαιρίες που προσφέρονται στον εν λόγω 
χώρο. Έτσι, τα άτοµα µε ιδιαίτερο ταλέντο θα πρέπει να αποζητούν ή να τους προσφέρονται 
τέτοιες συνθήκες εργασίας, ώστε να αυξάνουν τις πιθανότητές τους για υψηλές επιδόσεις.  

 
Σε µια παραλλαγή του µοντέλου, από τους Ziegler και Perleth, υπογραµµίζεται ιδιαίτερα η 

σπουδαιότητα της ενεργού µάθησης, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εξαιρετικές επιδό-
σεις σε έναν τοµέα, εφόσον υπάρξει υποστηρικτική αλληλεπίδραση και αναπλήρωση µεταξύ 
ατοµικών εσωτερικών χαρακτηριστικών, χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και χαρακτη-
ριστικών του περιβάλλοντος (βλ.σχήµα 2). Το ρόλο του περιβάλλοντος διευρύνει µε το δικό 
του τρόπο ο Α. Tannehbaum, όταν αναφέρεται στη σπουδαιότητα των ‘τυχαίων παραγόντων’ 
και στο ρόλο που παίζουν κατά τη µετατροπή του ατοµικού δυναµικού σε συµπεριφορά που 
οδηγεί στην επιτυχία, καθώς και στους καθαρά ‘περιβαλλοντικούς παράγοντες’ οι οποίοι µαζί 
µε τη ‘νοητική ικανότητα’, την ‘ειδική ικανότητα’ και τους ‘µη νοητικούς παράγοντες’ συνι-
στούν τον ορισµό της χαρισµατικότητας. Οι Κ. Heller και Ε. Hany αναφέρουν επίσης τα ‘κρί-
σιµα γεγονότα ζωής’ τα οποία επηρεάζουν την εξέλιξη του εσωτερικού δυναµικού σε επιτυ-
χηµένη ή µη συµπεριφορά. 

 
 
 



 

 
Σχ. 1 Το µοντέλο του Μονάχου 
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Σχ. 2 Το διαφοροποιηµένο µοντέλο του Μονάχου από τους Ziegler και Perleth 



 

 

2.3.  Το διαφοροποιηµένο µοντέλο χαρισµατικότητας και ταλέντου 
(Fr. Gagné) 

 
Ο Fr. Gagné έθεσε ως ερωτήµατα δύο ιδιαίτερης σηµασίας ζητήµατα στον τοµέα της χα-

ρισµατικής εκπαίδευσης: α) Με ποιον τρόπο πρέπει να προσδιορίζεται η έννοια της χαρισµατι-
κότητας και του ταλέντου και β) Σε τι ποσοστά κυµαίνεται το πλήθος των χαρισµατικών ατό-
µων. 

Το διαφοροποιηµένο µοντέλο χαρισµατικότητας και ταλέντου, προτείνει µια σαφή διαφο-
ροποίηση µεταξύ της φύσης της χαρισµατικότητας και αυτής του ταλέντου. Ο όρος ‘χαρισµα-
τικότητα’, κατά τον Gagné, προϋποθέτει την έµφυτη παρουσία και εξάσκηση αυθόρµητων 
και φυσικών κλίσεων και ικανοτήτων οι οποίες ονοµάζονται ‘χαρίσµατα’ ή ‘ξεχωριστές κλί-
σεις’. Τα άτοµα που χαρακτηρίζονται από αυτήν τη χαρισµατικότητα, παρουσιάζουν συνήθως 
ιδιαίτερες επιδόσεις σε περισσότερα από ένα γνωστικά πεδία. Αντίθετα, ο όρος ‘ταλέντο’ προ-
ϋποθέτει την εξασκηµένη και όχι µόνο έµφυτη ικανότητα σε ένα γνωστικό αντικείµενο. Τα 
άτοµα που ανήκουν και στις δύο παραπάνω κατηγορίες περιέχονται στο άνω 10% του πλη-
θυσµού.  

Το µοντέλο αυτό, στο χώρο της χαρισµατικότητας, παρουσιάζει τέσσερις τοµείς φυσικής 
ικανότητας (βλέπε σχήµα 3) το νοητικό, το δηµιουργικό, τον κοινωνικοσυναισθηµατικό και 
τον αισθητικοκινητικό. Αυτές οι φυσικές ικανότητες µπορούν να παρατηρηθούν σε οποιοδή-
ποτε γνωστικό αντικείµενο. Για παράδειγµα, απαιτούνται νοητικές ικανότητες για να διαβάσει 
κάποιος, να µιλήσει µια ξένη γλώσσα ή να κατανοήσει ένα νέο µαθηµατικό τύπο, απαιτούνται 
δηµιουργικές ικανότητες για να επιλύσει κάποιος διάφορα προβλήµατα ή να επινοήσει µια νέα 
επιστηµονική σχέση, να γράψει λογοτεχνικά κείµενα και γενικότερα να δηµιουργήσει τέχνη. 
Φυσικές ικανότητες απαιτούνται τόσο στα σπορ, όσο και στη µουσική και στις ξυλουργικές 
εργασίες. Κοινωνικές ικανότητες χρησιµοποιούνται στις καθηµερινές ανθρώπινες σχέσεις.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το διαφοροποιηµένο µοντέλο χαρισµατικότητας και ταλέ-
ντου, τα ταλέντα αναδύονται σταδιακά µέσα από τη διαδικασία µετατροπής αυτών των έντο-
νων φυσικών ικανοτήτων σε συστηµατικά καλλιεργηµένες δεξιότητες, οι οποίες απαιτούνται 
για τα διάφορα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτά τα πεδία δράσης µπορεί να είναι 
τελείως διαφορετικά µεταξύ τους. Για παράδειγµα, η επιδεξιότητα στα χέρια είναι µια φυσική 
ικανότητα που συνήθως µπορεί να παρατηρηθεί τυπικά σε έναν πιανίστα, ένα ζωγράφο ή ένα 
χειριστή ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Παροµοίως, η φυσική ικανότητα της ευφυΐας µπορεί να 
παρατηρηθεί στον επιστηµονικό τρόπο σκέψης ενός χηµικού, στη στρατηγική που εφαρµόζει 
ο νους ενός σκακιστή ή στα σχέδια που προετοιµάζει ο αθλητής για την προπόνησή του και 
για τη νίκη. 

Στο συγκεκριµένο µοντέλο που εξετάζουµε, οι φυσικές κλίσεις ή ικανότητες λειτουργούν 
ως τα απαραίτητα ‘ακατέργαστα υλικά’, ως οι βασικές προϋποθέσεις, προκειµένου αργότερα 
να αναπτυχθεί το ταλέντο. Έτσι προκύπτει ότι ένα ταλέντο προϋποθέτει απαραίτητα την ύ-
παρξη έµφυτων φυσικών ικανοτήτων που να ξεπερνούν τον συνηθισµένο µέσο όρο. Κανείς 
δεν µπορεί να είναι ταλαντούχος, εάν δε διαθέτει το έµφυτο χάρισµα. Είναι δηλαδή δυνατόν 
ένα φυσικό και έµφυτο χάρισµα, µε επιδόσεις που ξεπερνούν το µέσο όρο, να µείνει ‘ανεκµε-
τάλλευτο’, να µείνει δηλαδή ‘χάρισµα’ και να µην αναγνωριστεί ως ‘ταλέντο’. Η ίδια η διαδι-
κασία της ανάπτυξης του ταλέντου εκδηλώνεται όταν το παιδί ή ο ενήλικος αφιερωθεί στη 
συστηµατική εκµάθηση και πρακτική. Η διαδικασία αυτή, µπορεί να ολοκληρώνεται είτε επί-
σηµα (π.χ. στο σχολείο, σε αθλητικές οµάδες, σε ωδεία και αλλού), είτε άτυπα και ανεπίσηµα, 
δηλαδή µε το να είναι κάποιος αυτοδίδακτος, µαθαίνοντας κάτι εµπειρικά. Όσο υψηλότερο 
είναι το επίπεδο που επιζητά κανείς να φτάσει το ταλέντο του µέσω της εξάσκησης, τόσο πιο 
εντατικές και µακροπρόθεσµες είναι και οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν στον επιθυµητό 
στόχο. 
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Η διαδικασία αυτή διευκολύνεται ή παρεµποδίζεται από την δράση που παρουσιάζουν δύο 
συγκεκριµένοι καταλύτες, οι ενδοπροσωπικοί και οι περιβαλλοντικοί. Οι ενδοπροσωπικοί κα-
ταλύτες υποδιαιρούνται σε φυσικούς και σε ψυχολογικούς, ενώ όλοι τους καθορίζονται εν 
µέρει από τον αποφασιστικό ρόλο του εκ γενετής χαρίσµατος. Από όλο το σύνολο των ψυχο-
λογικών καταλυτών, η ύπαρξη κινήτρων και αποφασιστικότητας παίζουν καθοριστικό ρόλο 
σχετικά µε την έναρξη της διαδικασίας εξάσκησης του ταλέντου, ταυτόχρονα, µε την ικανό-
τητα τού να µπορεί κανείς να αποφεύγει τα εµπόδια που συχνά παρεµβάλλονται σε αυτή τη 
διαδικασία, όπως για παράδειγµα η πλήξη, αλλά και η αποθάρρυνση µετά από µια ενδεχόµενη 
αποτυχία. Η αυτο-οργάνωση καταφέρνει να δώσει την απαιτούµενη αποτελεσµατικότητα στη 
διαδικασία ανάπτυξης ενός ταλέντου. Οι κληρονοµικές τάσεις καθώς και το επίκτητο ύφος 
συµπεριφοράς παίζουν επίσης αποφασιστικό ρόλο στο να προκληθεί, να υποστηριχθεί, να ε-
πιβραδυνθεί ή ακόµη και να αποτραπεί η επιθυµία για την ανάπτυξη ενός ταλέντου. 

 Το περιβάλλον αποδεικνύει την αναµφισβήτητη επιρροή του στο ταλαντούχο άτοµο µε 
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Το περιβάλλον και ο περίγυρος ασκούν επιρροή τόσο σε 
µακροσκοπικό επίπεδο, (γεωγραφικά, δηµογραφικά, κοινωνιολογικά), όσο και σε µικρογραφι-
κό επίπεδο (µέγεθος και αριθµός µελών οικογένειας, τύπος προσωπικότητας,  είδος γονεϊκής 
φροντίδας που δέχεται κανείς κ.ά.). Είναι παρόλα αυτά πιθανό η ανάµειξη πολλών διαφορετι-
κών προσώπων σε µια τέτοια διαδικασία, όπως π.χ. εκπαιδευτικών, γονέων και συνοµηλίκων, 
να προκαλέσει είτε θετική είτε αρνητική επίδραση στην τελική ανάπτυξη του ταλέντου. Τα 
προγράµµατα που αποβλέπουν σε εξειδικευµένη στήριξη τόσο εντός όσο και εκτός του σχο-
λικού χώρου, παίζουν σηµαντικότατο ρόλο. Πρόκειται για ένα συστηµατικότερο τρόπο διευ-
κόλυνσης ή παρεµπόδισης της διαδικασίας ανάπτυξης ενός ταλέντου. Τέλος, είναι γεγονός ότι 
ιδιαίτερα κρίσιµα γεγονότα (όπως ο θάνατος ενός γονέα, η διάκριση σε κάποιο διαγωνισµό και 
η απόκτηση ενός βραβείου, η ατυχής εµπειρία ενός ατυχήµατος ή µιας βαριάς ασθένειας) 
µπορούν επίσης να επηρεάσουν την συνολική έκβαση στη διαδικασία διαµόρφωσης ενός τα-
λέντου. 

Ο παράγοντας ‘της τυχαιότητας’, συνδέεται µε το περιβάλλον και τον κοινωνικό περίγυρο 
(π.χ. το να σου δοθεί η ευκαιρία να γεννηθείς σε µια συγκεκριµένη οικογένεια, να µπορέσεις 
να φοιτήσεις σε ένα σχολείο που ενθαρρύνει τα διαφοροποιηµένα προγράµµατα για τα χαρι-
σµατικά και ταλαντούχα παιδιά, καθώς και η αρνητική εµπειρία ενός ατυχήµατος κατά την 
αθλητική προπόνηση).  
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Σχ. 3 Το ∆ιαφοροποιηµένο Μοντέλο Χαρισµατικότητας και Ταλέντου (Fr. Gagné) 
 



 

 

2.4.  Το τριαδικό µοντέλο εµπλουτισµού (J. Renzulli) 
 
Ο Renzulli υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κάποιος ιδανικός τρόπος µέτρησης της ευφυΐας, 

συνεπώς πρέπει να αποφύγουµε την τυπική πρακτική που υποστηρίζει ότι µε το να ξέρουµε 
τον βαθµό IQ ενός ατόµου, αυτόµατα γνωρίζουµε και το πόσο ευφυές είναι. Θα πρέπει να εί-
µαστε επιφυλακτικοί απέναντι στα κριτήρια που βγάζουν συµπεράσµατα για την ευφυΐα κά-
ποιου, ανάλογα µε την ικανότητά του να επιτυγχάνει στα τεστ και µόνο.  

«Ο λόγος που αναφέραµε τις παραπάνω ανησυχίες», λέει ο Renzulli, «σχετικά µε τον αυ-
στηρό προσδιορισµό της έννοιας της ευφυΐας είναι για να επισηµάνουµε την ακόµη µεγαλύ-
τερη δυσκολία του να αποµονώσουµε ένα ‘ξερό’ κι’ αποκοµµένο προσδιορισµό της χαρισµατι-
κότητας. Εξάλλου, είναι γεγονός ότι πάντα θα υπάρχουν διάφορες απόπειρες προσδιορισµού 
της έννοιας της ‘χαρισµατικότητας’. Για να βρούµε την άκρη του νήµατος σε αυτή την ανά-
λυση, θα ξεκινήσουµε εξετάζοντας δυο ευρύτερες κατηγορίες χαρισµατικότητας, οι οποίες 
έχουν χαρακτηριστεί ως: (α) ‘χαρισµατικότητα στις ακαδηµαϊκές επιδόσεις’ και (β) ‘δηµιουργι-
κή χαρισµατικότητα’. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι και οι δυο κατηγορίες είναι το ίδιο ση-
µαντικές, καθώς και το ότι συχνά παρατηρείται µια αλληλεπίδραση ανάµεσά τους. Επίσης, θα 
πρέπει να υπάρξουν ειδικά προγράµµατα που να υποστηρίζουν και τους δύο παραπάνω τύ-
πους χαρισµατικότητας, αλλά και τις περιπτώσεις που η µια επιδρά στην άλλη». 

Κατά τον Renzulli, τρεις είναι οι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν στην πραγµάτωση αυτού 
που ονοµάζουµε δυναµικό του ατόµου: α) η άνω του µέσου όρου ικανότητα, β) η επιµονή 
στην εκτέλεση του καθήκοντος και γ) η δηµιουργικότητα.  

Σηµειώνουµε ότι ο J. Monks, στο ‘πολυπαραγοντικό’ µοντέλο που προτείνει, αντικαθιστά 
την επιµονή στην εκτέλεση του καθήκοντος µε τα ‘κίνητρα’, τα οποία εµπεριέχουν την έννοια 
της επιµονής στην εκτέλεση του καθήκοντος, την τόλµη, την προσδοκία, τη µελλοντική προ-
οπτική, την οργάνωση, καθώς και συναισθηµατικούς παράγοντες. 

Ως προς τον προσδιορισµό της χαρισµατικότητας, ο Renzulli ισχυρίζεται ότι ελάχιστοι µό-
νο εκπαιδευτικοί, τουλάχιστον στις Η.Π.Α., φαίνονται να είναι ανυποχώρητοι και φανερά 
προσκολληµένοι στον ορισµό της έννοιας ‘χαρισµατικότητα’ µε ένα αυστηρό, περιορισµένο, 
στατικό τρόπο, αυτόν της υψηλής βαθµολογίας σε δοκιµασίες µέτρησης νοηµοσύνης. Έτσι, 
σήµερα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί προτιµούν να περιγράφουν µια περίπτωση χρησιµο-
ποιώντας έννοιες όπως ‘πολλαπλά κριτήρια ‘ και ‘πολλαπλή έκφραση ταλέντου’, αποδεχόµενοι 
µε αυτό τον τρόπο την ταυτόχρονη ανάµειξη πολλών παράλληλων κλάδων ανθρώπινης ικα-
νότητας και δραστηριότητας. 

Κύριος στόχος του τριαδικού µοντέλου εµπλουτισµού που προτείνει ο Renzulli είναι να 
εµπνεύσει όλες τις υποοµάδες των χαρισµατικών και ταλαντούχων µαθητών, καθώς και τους 
εκπαιδευτικούς, προκειµένου η µαθησιακή διαδικασία να θεωρηθεί ως µια ευχάριστη και ενδι-
αφέρουσα πρόκληση. Υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ψάχνουν συνεχώς νέους 
τρόπους προσέγγισης των µαθητών, ώστε να κάνουν τα σχολεία περισσότερο φιλικά για τους 
µαθητές, καθώς και απολαυστικότερη την εκπαιδευτική διαδικασία. Σηµασία έχει η δηµιουρ-
γία ενός περιβάλλοντος όπου οι µαθητές θα ξετυλίγουν τις πτυχές του ταλέντου τους, και όχι 
ένας στείρος χώρος αποθήκευσης γνώσεων, οι οποίες έπειτα από κάποιο διάστηµα θα αξιολο-
γούνται και θα εξετάζονται µέσω της διεξαγωγής τεστ. Η µαθησιακή διαδικασία διαφοροποιεί-
ται από εκείνη που προέβλεπε συσσώρευση γνώσεων µε στυγνή επαγωγική µέθοδο, µε αυ-
στηρά δοµηµένη αλληλουχία στην ιεραρχία των γνώσεων, µε µηχανική αποστήθιση. Εν ολί-
γοις, η δηµιουργική χαρισµατικότητα, ωθεί τόσο τους εκπαιδευτικούς, όσο και τους ίδιους 
τους µαθητές, να εµβαθύνουν σε θέµατα και τοµείς που οξύνουν την κριτική και ερευνητική 
τους ικανότητα. 

Τα προγράµµατα εµπλουτισµού που προορίζονται για τους χαρισµατικούς και ταλαντού-
χους µαθητές, διατυπωµένα και οργανωµένα από τον J. Renzulli, ήταν αυτά που πραγµατικά 
έδωσαν προκλητικές ευκαιρίες για τη δοκιµή νέων ιδεών και την ευκαιρία να ξεπεραστούν 
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παλαιότερα προβλήµατα που χαρακτήριζαν τον εκπαιδευτικό χώρο σχετικά µε την εκπαίδευ-
ση αυτής της κατηγορίας µαθητών. 

 
Τρεις τύποι προγραµµάτων εµπλουτισµού περιλαµβάνονται σε αυτό το µοντέλο 

(βλ.σχήµα 4). 
Ο πρώτος τύπος εµπλουτισµού σχεδιάζεται έτσι, ώστε οι µαθητές να εκτίθενται σε µία 

µεγάλη ποικιλία γενικών διερευνητικών δραστηριοτήτων, όπως διαφορετικά γνωστικά αντι-
κείµενα, θέµατα, επαγγέλµατα, χόµπι, πρόσωπα, µέρη, γεγονότα, προβολές, διαλέξεις, συζη-
τήσεις, εκδηλώσεις, τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο κοινό αναλυτικό πρόγραµµα. Υπεύθυ-
νοι για το σχεδιασµό αυτού του τύπου εµπλουτισµού είναι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, αλλά 
και οι ίδιοι οι µαθητές. 
Ο δεύτερος τύπος εµπλουτισµού περιλαµβάνει εκπαιδευτικό υλικό και µεθόδους οι 

οποίες προάγουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και κινητοποιούν συναισθήµατα. Μέρος 
αυτής της διαδικασίας µπορεί να γίνει στην κοινή τάξη και ένα µέρος σε άλλη αίθουσα, για 
παράδειγµα σε αίθουσα δηµιουργικής απασχόλησης. Οι δραστηριότητες αυτές στόχο έχουν 
την καλλιέργεια της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης, την επίλυση προβληµάτων, τη συναι-
σθηµατική εµπλοκή στη διαδικασία της µάθησης, την καλλιέργεια των µεταγνωστικών δεξιο-
τήτων, τη χρήση πηγών ανωτέρου επιπέδου και την καλλιέργεια γραπτών, προφορικών και 
οπτικών/εκφραστικών δεξιοτήτων επικοινωνίας. 
Στον τρίτο τύπο εµπλουτισµού εµπλέκονται µαθητές οι οποίοι επιθυµούν να αφιερώ-

σουν χρόνο προκειµένου να µελετήσουν έναν τοµέα που οι ίδιοι επιλέγουν. Οι στόχοι σε αυ-
τήν τη φάση είναι: 

• Να επιλεγεί µια περιοχή ενδιαφέροντος από το µαθητή, ώστε να µπορέσει να επικε-
ντρώσει τα ενδιαφέροντά του, τη γνώση του και να διεγερθεί η επιµονή για την εκτέ-
λεση του καθήκοντος. 

• Να αποκτηθεί προχωρηµένου επιπέδου γνώση µέσα από µια προχωρηµένου επιπέδου 
διαδικασία. 

• Να καλλιεργηθούν δεξιότητες αυτοκαθοδηγούµενης µάθησης στο σχεδιασµό, την ορ-
γάνωση, τη χρήση πηγών και υλικού, τη διαχείριση του χρόνου, τη λήψη αποφάσεων 
και την αυτοαξιολόγηση. 

• Να καλλιεργηθεί η επιµονή στην εκτέλεση του καθήκοντος, η εµπιστοσύνη στον εαυτό 
και η ολοκλήρωση της δηµιουργικής έµπνευσης. 
 



 

 
 

Σχ. 4 Το τριαδικό µοντέλο εµπλουτισµού του J.Renzull 
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Σχ. 5 Η έννοια της χαρισµατικότητας µέσα από το σχήµα των τριών κύκλων (σχήµα κυλιόµενης πόρτας) 
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Σχηµατοποιώντας τις σχέσεις του εκπαιδευτικού, του µαθητή και του αναλυτικού προ-
γράµµατος, µε τα επιµέρους στοιχεία τους, ο Renzulli δηµιουργεί αυτό που ονοµάζει το σχή-
µα της ‘κυλιόµενης πόρτας’, (βλ. σχήµα 5). ΟΙ µαθητές µέσα από τη δυναµική αλληλεπίδραση 
του εκπαιδευτικού και του αναλυτικού προγράµµατος, δεχόµενοι εµπειρίες εµπλουτισµού του 
πρώτου και του δεύτερου τύπου, προωθούνται στις δραστηριότητες εµπλουτισµού του τρί-
του τύπου. Προτείνει λοιπόν τα κριτήρια για να µετέχουν οι µαθητές στα υποστηρικτικά προ-
γράµµατα για χαρισµατικούς και ταλαντούχους να είναι πολλαπλά, δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία 
στη δηµιουργικότητα, καθώς θεωρεί ότι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της εκπαίδευ-
σης για τους χαρισµατικούς και ταλαντούχους είναι η ανάπτυξη της δηµιουργικής σκέψης και 
το πέρασµά της σε δηµιουργική παραγωγικότητα. Έτσι ο πρώτος και δεύτερος τύπος ε-
µπλουτισµού λειτουργούν ως φάσεις ‘ενεργού πληροφορίας’ για τη διαδικασία της αξιολόγη-
σης των χαρισµατικών κα ταλαντούχων µαθητών. Όλα αυτά τον οδήγησαν στη δηµιουργία 
του προγράµµατος εµπλουτισµού στο σχολείο (βλ. σχήµα 6). 

Στο πρόγραµµα αυτό συµµετέχει ένα 15-20% µαθητών µε άνω του µέσου όρου ικανότη-
τες. Έχουν αξιολογηθεί µέσα από ποικίλες δοκιµασίες, όπως υψηλή βαθµολογία σε δοκιµασίες 
νοηµοσύνης, υψηλή βαθµολογία σε ακαδηµαϊκούς τοµείς, αξιολόγηση στη δηµιουργικότητα 
και στην επιµονή στην εκτέλεση του καθήκοντος, είτε έχουν προταθεί από τους εκπαιδευτι-
κούς, από τους ίδιους τους µαθητές ή την οικογένειά τους να µετέχουν στην οµάδα, κ.λ.π. 

Ακολουθεί η ανίχνευση α) των ενδιαφερόντων των µαθητών β) της προτίµησής τους σε 
τρόπο διδασκαλίας, σε µαθησιακό περιβάλλον, σε τρόπο σκέψης και σε τρόπο έκφρασης (βλ. 
σχήµα 7). Η ανίχνευση αυτή στηρίζεται περισσότερο στα αναδυόµενα ‘δυνατά’ σηµεία του 
µαθητή και χρησιµεύει στον εκπαιδευτικό για να αναπτύξει εναλλακτικές δραστηριότητες για 
το µαθητή µέσα στην κοινή τάξη και εκτός αυτής σε άλλα σχήµατα, όπως σε οµοιογενείς ο-
µάδες µε άλλους µαθητές που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα και στο ίδιο επίπεδο.  

Το επόµενο βήµα είναι η διαφοροποίηση και η συµπύκνωση του αναλυτικού προγράµµα-
τος οι οποίες λειτουργούν ως παροχές εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο αναλυτικό πρό-
γραµµα σπουδών. 

Ως προς το θεµελιώδες ερώτηµα ποιοι µαθητές θα µετέχουν σε ένα τέτοιο πρόγραµµα, ο 
Renzulli και οι συνεργάτες του απαντούν ότι στις έρευνές τους έχει αποδειχθεί ότι όταν στον 
πρώτο και στο δεύτερο τύπο δοθεί η ευκαιρία στο άνω 10%-15% του µαθητικού πληθυσµού 
να συµµετέχει, τότε τα αποτελέσµατά τους στον τρίτο τύπο, είναι του ιδίου επιπέδου, µε αυ-
τά του –παραδοσιακά θεωρούµενου χαρισµατικού- ανωτέρου 2%-3% του µαθητικού πληθυ-
σµού.  

 



 

 
Σχ.6 Το µοντέλο εµπλουτισµού (J.Renzulli) 
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Ικανότητες Ενδιαφέροντα Προτίµηση Ύφους  
(διδακτικού, µάθησης, σκέψης, έκφρασης) 

∆είκτες  
Εξαιρετικής Επίδοσης 

Τοµείς  
Ενδιαφέροντος 

Προτίµηση ∆ιδακτικού 
Ύφους 

Προτίµηση µαθησιακού πε-
ριβάλλοντος 

Προτίµηση τρόπου 
σκέψης 

Προτίµηση  
τρόπου έκφρασης 

∆οκιµασίες (Τεστ): Τέχνες Παράδοση Ενδο- / ∆ια- προσωπικό Αναλυτικός Γραπτός 
• σταθµισµένα Κατασκευές Παράδοση-Συζήτηση Αυτοκαθοδηγούµενο Συνθετικός Προφορικός 
• κατασκευασµένα  
από τον εκπαιδευτικό Λογοτεχνία Παράδοση από συµµαθητές Οµαδικό ∆ηµιουργικός / Εφευρε-

τικός Με τα χέρια/κίνηση 

Βαθµολογία Ιστορία Συζήτηση Καθοδηγούµενο  
από ενήλικα 

Πρακτικός / Σχετικός µε 
τα προβλήµατα της ζωής Με συζήτηση 

Αξιολόγηση έργου: Μαθηµατικά-Λογική Καθοδηγούµενη / ελεύθερη 
µελέτη Μικτό Πλαισιακός(ανάλογα µε

το πλαίσιο) 
 Με παρουσίαση ενός 
τελικού προϊόντος 

γραπτού Φυσικές Επιστήµες Μάθηση σε τάξη οργανωµένη
σε Μαθησιακά Κέντρα 

 Φυσικό 
Συνήθειες ως προς: Ρυθµιστικός Με δραµατοποίηση 

προφορικού Πολιτικές Επιστ. - Νοµι-
κή 

∆ραµατοποίηση, παιχνίδι ρό-
λων, καθοδηγηµένη φαντα-
σία 

• τον ήχο Εκτελεστικός Με καλλιτεχνική παρου-
σίαση 

µουσικού Αθλητισµός Εκπαιδευτικά παιχνίδια • τη φωτεινότητα Κριτικός Με γραφιστική παρου-
σίαση 

κατασκευαστικού Επιχειρήσεις Σχέδια εργασίας • τη θερµοκρασία  Επιχειρηµατικός / Εµπο-
ρικός 

άλλου τύπου Θέατρο-Χορός Ελεύθερη και ανεξάρτητη έ-
ρευνα 

• την κινητικότητα    

Επίπεδο συµµετοχής στις µα-
θησιακές δραστηριότητες Μουσική Εξατοµικευµένη διδασκαλία • την ώρα του 24ώρου    

Βαθµός αλληλεπίδρασης µε 
τους άλλους Φωτογραφία Πρακτική σε δοµές εκτός 

σχολείου 
• τις συνήθειες διατρο-
φής    

 Φιλµ / Βίντεο/ Η/Υ 
∆ιδασκαλία µέσα από µέσα 
που χρησιµοποιούν τις τρεις 
διαστάσεις 

• τον τρόπο καθίσµατος    

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

Σχ. 7  Ειδικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την εικόνα ανάπτυξης ενός ταλέντου 



 

Στόχοι της διαφοροποίησης του κοινού αναλυτικού προγράµµατος είναι: 
• να προσαρµοστεί κατάλληλα η προς µάθηση ύλη ώστε να αποτελεί πρόκληση για ό-
λους τους µαθητές. 

• να αυξηθούν οι µέθοδοι διδασκαλίας που καλλιεργούν τη µάθηση σε βάθος. 
• να εισαχθούν οι τύποι εµπλουτισµού στο κοινό αναλυτικό πρόγραµµα. 
 
Η συµπύκνωση είναι µία από τις πιο κοινές διαφοροποιήσεις του αναλυτικού προγράµ-

µατος για τους ακαδηµαϊκά χαρισµατικούς µαθητές. Αυτή η στρατηγική µειώνει το χρόνο που 
δαπανά ο µαθητής στο κανονικό πρόγραµµα και αυξάνει το χρόνο για δραστηριότητες επέ-
κτασης και εµπλουτισµού. Επιτρέπει στους µαθητές να δείξουν τι γνωρίζουν, να κάνουν ερ-
γασίες στις περιοχές που χρειάζεται να γνωρίσουν και να εξασκηθούν και µετά να προχωρή-
σουν σε άλλες περιοχές ενοτήτων και αντικειµένων. Κατά βάση, η διαδικασία περιλαµβάνει τη 
διερεύνηση των δεξιοτήτων και των κοµβικών σηµείων µιας συγκεκριµένης διδακτικής ενότη-
τας, τον καθορισµό και την καταγραφή των µαθηµάτων στα οποία οι µαθητές έχουν κατα-
κτήσει τους περισσότερους ή όλους τους εκπαιδευτικούς στόχους και την παροχή στρατηγι-
κών αντικατάστασης για το υλικό που ο µαθητής ήδη κατέχει. Αυτά έχουν σαν αποτέλεσµα 
την αξιοποίηση του χρόνου του µαθητή µε πιο αποτελεσµατικό και παραγωγικό τρόπο. Απο-
κτούν έτσι τη δυνατότητα να συµπυκνώσουν και να ανανεώσουν το περιεχόµενο του παλαιό-
τερου και συµβατικού αναλυτικού προγράµµατος, αποφεύγοντας να επαναλάβουν ύλη που 
έχουν καλύψει είτε επειδή ήδη γνωρίζουν, είτε επειδή µαθαίνουν γρηγορότερα. Έτσι εξοικο-
νοµούν πολύτιµο χρόνο, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα είτε να εµβαθύνουν περισσότερο 
στο αντικείµενο που τους απασχολεί, είτε να ξεκινήσουν παράλληλη ενασχόληση µε κάποια 
άλλη δραστηριότητα που παρουσιάζει ενδιαφέρον. 

 
 Ένα βοήθηµα για τον εκπαιδευτικό προκειµένου να εφαρµόσει τη συµπύκνωση είναι ‘οι 

γραπτές συµφωνίες’ που του επιτρέπουν να ορίσει τι θα µάθουν οι µαθητές, µε ποιο τρό-
πο, πότε και πώς θα αξιολογηθούν. Οι συµφωνίες επιτρέπουν στους µαθητές να συµµετέχουν 
ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθορίζοντας το περιεχόµενο σπουδών τους. 
Οδηγίες για τις συµφωνίες: 
Οι ακόλουθες οδηγίες είναι χρήσιµες για την περίπτωση που ο µαθητής γνωρίζει τη διδα-

κτέα ύλη ή µέρος αυτής και πρόκειται να προχωρήσει σε άλλες δραστηριότητες: 
• Το ένα µέρος της συµφωνίας περιλαµβάνει έννοιες ή αποτελέσµατα που πρέπει να µά-
θει όλη η τάξη. Το άλλο µέρος περιλαµβάνει εναλλακτικές δραστηριότητες ή δραστη-
ριότητες επέκτασης, που επιλέγονται από τον εκπαιδευτικό, το µαθητή ή και τους δύο. 
Εάν οι δραστηριότητες επέκτασης αναπτυχθούν µόνον από τον εκπαιδευτικό, µπορεί 
να περιλαµβάνουν επιλογές του τύπου "Η προσωπική σου επιθυµία" ώστε να υπάρχει 
σύνδεση των προσωπικών ενδιαφερόντων των µαθητών µε το πρόγραµµα σπουδών. 
Οι ιδέες που προτείνει ο µαθητής πρέπει να εγκρίνονται από τον εκπαιδευτικό. 

• Οι µαθητές ασχολούνται µε τις εναλλακτικές δραστηριότητες τις ηµέρες που η υπόλοι-
πη τάξη µαθαίνει έννοιες που αυτοί έχουν ήδη κατακτήσει. 

• Οι µαθητές είναι υπεύθυνοι για την κατανοµή του χρόνου τους και µπορεί να τους ζη-
τηθεί να δροµολογούν τις δραστηριότητές τους τις ηµέρες που δε µαθαίνουν µε την 
υπόλοιπη τάξη. Ο εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες για αυτές τις δραστηριότητες. 

• Τα αποτελέσµατα και οι βαθµοί του µαθητή προκύπτουν ως συνδυασµός της δουλειάς 
που γίνεται στην τάξη και της τελικής αξιολόγησης.  

• Οι µαθητές υπογράφουν µια συµφωνία, όπως η παρακάτω: 
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Συµφωνία µελέτης 
Οι ακόλουθοι όροι συµφωνούνται από κοινού από τον εκπαιδευτικό και το µα-

θητή: 
 
Ο µαθητής µπορεί να µάθει ανεξάρτητα τις έννοιες κλειδιά ή τις πληροφορίες 

που περιέχονται στο προς µελέτη αντικείµενο. 
Ο µαθητής πρέπει να επιδείξει κατάκτηση των παραπάνω εννοιών.  
Ο µαθητής πρέπει να συµµετέχει σε επιλεγµένες οµαδικές δραστηριότητες, 

όταν δοθεί η οδηγία από τον εκπαιδευτικό. 
Ο µαθητής συµφωνεί να δουλέψει ένα ανεξάρτητο σχέδιο εργασίας, που θα 

παρουσιάσει στην τάξη. 
Περιγραφή σχεδίου: 
.................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Υπογραφή εκπαιδευτικού: 
Υπογραφή µαθητή: 
 

 
• Μια συµφωνία τέτοιας µορφής µπορεί να ισχύσει για όλες τις ανεξάρτητες δραστηριό-
τητες µελέτης. Οι µαθητές συµµετέχουν στην τάξη για τις εµπειρίες εκείνες που κρίνε-
ται ότι όλοι οι µαθητές της τάξης πρέπει να µοιραστούν. 

• Οι µαθητές που δε δουλεύουν µε τις εναλλακτικές τους δραστηριότητες ή δε συµµορ-
φώνονται µε τους όρους της συµφωνίας, είναι υποχρεωµένοι να συµµετέχουν στη γε-
νική τάξη.  

• Οι µαθητές παρουσιάζουν στην τάξη το σχέδιό τους σε δεδοµένο χρόνο. ∆εν απαιτεί-
ται γραπτή εργασία αλλά προφορική παρουσίαση διάρκειας 7-10 λεπτών, συνοδευόµε-
νη από ένα τουλάχιστον οπτικό βοήθηµα. Επίσης, οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποι-
ήσουν ένα άλλο µέσο παρουσίασης της δουλειάς τους στην τάξη. 

 
Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δίνεται στην επιλογή δραστηριοτήτων που αντανακλούν τις 

πραγµατικές επιλογές και δυνατότητες των παιδιών και όχι στο µοίρασµα απρόσωπου και τυ-
πικά διαµορφωµένου υλικού που δεν εµβαθύνει ξεχωριστά στις ανάγκες, τις δυνατότητες και 
τις επιθυµίες κάθε µαθητή.  

Ο καλύτερος τρόπος για να σχηµατίσουµε µια συνολική εικόνα της διαδικασίας συµπύ-
κνωσης του αναλυτικού προγράµµατος, είναι να εξετάσουµε από κοντά ένα παράδειγµα όπου 
παρουσιάζονται αναλυτικά τα στάδια της εν λόγω συµπύκνωσης. Έτσι, το επονοµαζόµενο ‘έ-
ντυπο συµπύκνωσης’ (βλέπε σχήµα 8) είναι το έντυπο που όχι µόνο έχει µέγιστη πρακτική 
σηµασία για το όλο πρόγραµµα, αλλά ταυτόχρονα χρησιµεύει ως απόλυτο αρχείο παροχής 
πληροφοριών για τον κάθε µαθητή (ιδιαίτερα χρήσιµο για τους εκπαιδευτικούς). Οι εκπαιδευ-
τικοί λοιπόν πρέπει να συµπληρώνουν κάθε φορά ένα έντυπο για κάθε µαθητή, ή ένα έντυπο 
για µια ολόκληρη οµάδα µαθητών του ίδιου επιπέδου. Τα συµπληρωµένα έντυπα πρέπει να 
φυλάγονται στο αρχείο προσωπικών επιδόσεων του κάθε µαθητή και να ενηµερώνονται σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα. Το έντυπο συµπύκνωσης χωρίζεται σε τρεις ενότητες: 

 
• Στη πρώτη στήλη πρέπει να περιλαµβάνονται πληροφορίες για τη διδακτέα ύλη και τις 
επιδόσεις των µαθητών. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συγκροτούν έναν κατάλογο 
πληροφοριών για κάθε µάθηµα ξεχωριστά, ο οποίος θα περιλαµβάνει αναλυτικές πλη-
ροφορίες για τις ιδιαίτερες προτιµήσεις των µαθητών σε αυτό, αλλά και βαθµούς δια-
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γωνισµάτων, καθώς και σκιαγραφήσεις του προφίλ του κάθε µαθητή και πληροφορίες 
για παλαιότερες επιδόσεις του. 

• Στη δεύτερη στήλη, παράλληλα µε τα αποτελέσµατα διαγωνισµάτων, οι καθηγητές θα 
πρέπει να εκθέτουν αναλυτικά τις διδακτικές µεθόδους που επέλεξαν. Μπορούν έτσι να 
στηρίζονται είτε σε επίσηµη βαθµολογία, είτε σε ανεπίσηµη αξιολόγηση που θα πηγά-
ζει από τη γενικότερη συµµετοχή τους στην τάξη. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η πλή-
ρης ακρίβεια όσων θα καταγραφούν στο έντυπο, είναι απολύτως σηµαντική. Αυτό ση-
µαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δώσουν µεγάλο βάρος στην αναλυτική παρου-
σίαση των επιδόσεων ενός µαθητή σε κάθε µάθηµα, γιατί µπορεί κάποιος να παρου-
σιάζει αδυναµία σε κάποιο θέµα, ενώ την ίδια στιγµή να αριστεύει σε κάποιο άλλο. 

• Τέλος, στην τρίτη στήλη, καταγράφονται πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα ε-
µπλουτισµού. Για να αναφερθούν οι εκπαιδευτικοί σε αυτές τις επιπλέον δυνατότητες, 
θα πρέπει να έχουν πλήρη γνώση των ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων αφοµοίω-
σης του κάθε µαθητή. Σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει να αντικαθίσταται η ύλη ενός 
παλαιότερου συµβατικού αναλυτικού προγράµµατος µε νέα, δυσκολότερη και πυκνό-
τερη ύλη, µόνο επειδή το υποστηρίζει ο εκπαιδευτικός. Η γνώµη των µαθητών πρέπει 
να λαµβάνεται σοβαρότατα υπόψη. Πρέπει επίσης να παρακολουθείται προσεκτικά το 
επίπεδο πρόκλησης που αποπνέει το νέο υλικό για τους µαθητές. Θέλουµε οι µαθητές 
να µπορούν να κατανοούν την φύση της πρόκλησης και της αµειβόµενης προσπάθει-
ας, και, ταυτόχρονα, να είµαστε σίγουροι ότι το νέο υλικό που αντικαθιστά το παλαιό-
τερο είναι όντως περισσότερο εξελιγµένο.  

 
Οι παρακάτω τρόποι οµαδοποίησης των µαθητών προσφέρονται για εφαρµογή προ-

γραµµάτων εµπλουτισµού (ανεξάρτητα από την πιστή εφαρµογή του µοντέλου του Renzulli). 
Μπορούν να πραγµατοποιηθούν είτε κατά τη διάρκεια του ηµερήσιου σχολικού προγράµµα-
τος, είτε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων µετά το τυπικό πρόγραµµα, όπως για παρά-
δειγµα κατά τη διάρκεια του προγράµµατος του ολοήµερου σχολείου. Οι οµάδες των µαθη-
τών µπορεί να είναι αποτέλεσµα είτε διατµηµατικής (από πολλά τµήµατα της ίδιας τάξης), εί-
τε διαταξικής (από διαφορετικές τάξεις), είτε διασχολικής (από πολλά σχολεία µιας περιφέρει-
ας) συνεργασίας. 

 
• Οµοιογενής οµαδοποίηση για όλο το σχολικό χρόνο:  

Αυτή η µέθοδος συνήθως αρχίζει στις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού. Οι µαθητές 
είναι στην ίδια οµάδα το µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας και τείνουν να παραµείνουν 
στο ίδιο σχήµα καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Σηµειώνουµε ότι η συνεργατική µάθηση είναι µία αποτελεσµατική τεχνική, ειδικά 
στις κοινές ανοµοιογενείς τάξεις. Παρόλα αυτά, όταν υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις στις 
ικανότητες, οι χαρισµατικοί µαθητές µπορεί να µην ωφεληθούν από τη συµµετοχή σε 
ανοµοιογενή οµάδα. Αρκετές έρευνες υπογραµµίζουν ότι οι χαρισµατικοί µαθητές όταν 
συνεργάστηκαν µε άλλους χαρισµατικούς µαθητές έκαναν συζητήσεις υψηλότερου ε-
πιπέδου και ότι η απουσία τους από την ανοµοιογενή οµάδα δεν επιδρούσε αρνητικά 
στην επίδοση των µαθητών της υπόλοιπης οµάδας. Αυτά τα ευρήµατα φανερώνουν ότι 
οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν χρησιµοποιούν αυτή τη µέθοδο µε 
χαρισµατικούς µαθητές.  

 
• Ευκαιριακή οµοιογενής οµαδοποίηση µέσα στην τάξη  

 Η οµάδα αποτελείται από 3 έως 6 µαθητές, οι οποίοι µοιράζονται τα ίδια ενδιαφέ-
ροντα και σε παρόµοιο επίπεδο. Αυτή η µέθοδος επιτρέπει στα χαρισµατικά παιδιά να 
µάθουν µαζί, καθώς αποφεύγουν µόνιµες οµαδοποιήσεις µε µαθητές άλλων ικανοτή-
των. Εάν η οµοιογενής οµάδα κρατηθεί σε ένα λογικό αριθµό, οι εκπαιδευτικοί αναφέ-
ρουν γενική βελτίωση στην επίδοση όλης της τάξης. Αυτό προφανώς οφείλεται στο ότι 
οι εκπαιδευτικοί που µαθαίνουν πώς να παρέχουν γνώσεις στους χαρισµατικούς µαθη-
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τές, τροποποιούν αυτές τις γνώσεις για το υπόλοιπο της τάξης, αυξάνοντας την επίδο-
ση όλων των µαθητών. 

 
• Οµαδοποίηση για ανεξάρτητη εργασία:  

Αυτή η µέθοδος προσφέρει στους µαθητές προοπτικές για πιο εξατοµικευµένες ευ-
καιρίες πνευµατικής ανάπτυξης. Μπορεί να εφαρµοστεί όταν ένας ή δύο µαθητές δου-
λεύουν σε ένα καλά σχεδιασµένο, ανεξάρτητο σχέδιο αποµονωµένοι σε ένα επαγγελ-
µατικό περιβάλλον (π.χ. σε µία επιχείρηση ή σε ένα κέντρο υγείας για ηλικιωµένους) ή 
σχετιζόµενοι µε ένα ενήλικο µέντορα που έχει ειδικότητα σε έναν τοµέα των ενδιαφε-
ρόντων του µαθητή. Τέτοιες προοπτικές απαιτούν στενή συνεργασία ανάµεσα στο 
σχολείο και τους τοπικούς παράγοντες.  

 

 
Σχ.8     Οδηγός για συµπύκνωση του αναλυτικού προγράµµατος 

(δηµοσιεύεται µε άδεια του συγγραφέα) 
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