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1. Είναι όλα τα παιδιά χαρισματικά; 
 
Ερώτηση: Είναι όλα τα παιδιά χαρισματικά; 
Το παιδί μου φαίνεται σχετικά προχωρημένο για την ηλικία του. Είναι 
τεσσάρων χρονών και είναι ήδη σε θέση να διαβάζει βιβλία μόνη του. 
Μπορεί επίσης να προσθέτει διψήφιους αριθμούς χωρίς χαρτί και 
μολύβι. Έχω μιλήσει με πολλούς για την εκπαίδευσή του γιατί φοβάμαι 
πως το παιδί μου δεν θα έχει ενδιαφέρον για το σχολείο. Τους έχω 
αναφέρει πως θεωρώ το παιδί μου χαρισματικό και πως τα χαρισματικά 
παιδιά έχουν διαφορετικές ανάγκες στο σχολείο. Αρκετοί μου είπαν πως 
όλα τα παιδιά είναι χαρισματικά. Είναι αλήθεια αυτό?  
 
Απάντηση:  
Όλα τα παιδιά έχουν ικανότητες, οι οποίες τα καθιστούν μοναδικά, αλλά 
η χαρισματικότητα αναφέρεται στις ασυνήθιστες, εξαιρετικές και πέραν 
των φυσιολογικά αναμενόμενων ικανότητες και ταλέντα. Για 
παράδειγμα, έχουμε όλοι σε κάποιο βαθμό μια τάση προς τον αθλητισμό 
και τη μουσική, αλλά δεν μπορούμε όλοι να έχουμε τις ίδιες επιδόσεις 
και επιτυχίες. Αν συνέβαινε αυτό, όλοι θα είχαμε Ολυμπιακές διακρίσεις 
και όλοι θα μπορούσαμε να κάνουμε συναυλίες με διεθνές κοινό. 
 
Τα χαρισματικά παιδιά αντιστοιχούν στο 3% - 5% του πληθυσμού, 
ανάλογα με το IQ που θεωρείται απαραίτητο για τον ορισμό της 
χαρισματικότητας. Σύμφωνα με άλλους ορισμούς της 
χαρισματικότητας, δεν είναι μόνο το IQ το οποίο την ορίζει. Κατά την 
παραδοσιακή θεώρηση της χαρισματικότητας, μια επίδοση στο επίπεδο 
ενός IQ 130 είναι αποδεκτό ως ένα σημείο - όριο από το οποίο και πάνω 
ένα παιδί χαρακτηρίζεται ως χαρισματικό. 
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2. Ποιος είναι χαρισματικός; 
 
"Τα παιδιά μπορεί να είναι εξαιρετικά χαρισματικά στη μουσική ή στην 
τέχνη χωρίς να έχουν εξαιρετικό γενικό IQ. Η καλύτερη ένδειξη πως η 
χαρισματικότητα είναι ανεξάρτητη από το IQ προέρχεται από 
πολυμαθείς, άτομα με πολύ χαμηλό IQ τα οποία όμως είναι ικανά να 
έχουν εξαιρετικές επιδόσεις σε λίγα καλά δομημένα επίσημα πεδία, 
όπως ο υπολογισμός, το πιάνο, η ζωγραφική και το σκάκι" 
 
Το IQ test είναι επί του παρόντος η πιο κοινωνικά αποδεκτή μορφή 
εκτίμησης που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του ποιος είναι ή δεν 
είναι χαρισματικός, μια και παράγει ένα αριθμητικό αποτέλεσμα, το 
οποίο μπορεί να συγκριθεί με στατιστικές του πληθυσμού και επίσης να 
αποδώσει μια θέση μέσα στην πληθυσμιακή κατανομή. Όσοι έχουν 
επιδόσεις στο ανώτερο 2%, IQ 125, χαρακτηρίζονται χαρισματικοί. 
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3. Ποιες είναι οι διαφορές του Έξυπνου με το 
Χαρισματικό παιδί; 

 
 
Έξυπνο Παιδί                                   Χαρισματικό παιδί 
 
Ξέρει τις απαντήσεις                       Ρωτάει τις ερωτήσεις 
 
Απαντάει τις ερωτήσεις                  Ρωτάει τις απαντήσεις 
 
Ενδιαφέρεται                                   Εξαιρετικά περίεργο 
 
Δίνει προσοχή                                  Απασχολείται φυσικά και σωματικά 
 
Δουλεύει σκληρά                            Ενώ παίζει, έχει καλές επιδόσεις στο      
                                                          σχολείο 
 
Διασκεδάζει με συνομήλικους      Προτιμάει ενήλικες ή μεγαλύτερα 
παιδιά 
 
Καλός στην απομνημόνευση         Καλός στο να μαντεύει 
 
Μαθαίνει εύκολα                            Βαριέται. Ήδη ξέρει τις απαντήσεις 
 
Καλός ακροατής                             Επιδεικνύει ισχυρά αισθήματα και  
                                                          απόψεις 
 
Αυτο-ικανοποιημένος                    Έντονα κριτικός απέναντι στον εαυτό  
                                                         του (τελειομανής) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Janice Szabos as quoted in "The Gifted and Talented Child," Maryland Council for 

Gifted & Talented Children, Inc. P.O. Box 12221, Silver Spring, MD 20908 
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4. Τι σημαίνει χαρισματικό παιδί; 
 
 
Υψηλό IQ 
 
1. Ήπια χαρισματικό (Mildly Gifted): IQ 115 - 129 
2. Μέτρια χαρισματικό (Moderately Gifted): IQ 130 - 144 
3. Έντονα χαρισματικό (Highly Gifted): IQ 145 - 159 
4. Εξαιρετικά χαρισματικό (Exceptionally Gifted): IQ 160 - 179 
5. Κορυφαία χαρισματικό (Profoundly Gifted): >IQ 180 
 
Αυτά τα όρια βασίζονται σε μια κανονική στατιστική κατανομή. Οι 
επιδόσεις των περισσοτέρων ανθρώπων εντοπίζονται στο εύρος από IQ 
85 έως IQ 115, με μέσο όρο το IQ 100. Αυτό το εύρος θεωρείται 
φυσιολογικό. Όσο πιο πολύ απέχει η επίδοση ενός παιδιού από το μέσο 
όρο, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη του για ειδική εκπαιδευτική 
προσέγγιση και υποστήριξη, ανεξάρτητα αν η απόκλιση είναι προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω από το μέσο όρο. 
 
Εξαιρετικό ταλέντο 
 
Το εξαιρετικό ταλέντο είναι μια ικανότητα επίτευξης μιας δεξιότητας σε 
ένα επίπεδο το οποίο δεν είναι συνήθως αναμενόμενο παρά μόνο σε πιο 
μεγάλες ηλικίες, ακόμα και αργά στην ενήλικη ζωή. Ένα παιδί 3 χρονών 
μπορεί να διαβάζει σαν έναν 7χρονο ή ένα παιδί 9 ετών μπορεί να παίζει 
πιάνο σαν ένα 18χρονο, ο οποίος μπορεί να σπουδάζει πιάνο για χρόνια. 
Αν το εξαιρετικό ταλέντο δεν άπτεται των αντικειμένων των μαθημάτων 
του σχολείου, μπορεί το παιδί να μην παρουσιάζεται στο σχολείο με 
αντίστοιχα εξαιρετικές επιδόσεις και να μην αναγνωρίζεται από τους 
δασκάλους ως χαρισματικό.  
 
Υψηλές Επιτεύξεις 
 
Τα χαρισματικά παιδιά παρουσιάζουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, υψηλές 
επιδόσεις και επιτυχίες. Ακόμα και όταν δεν έχουν καλούς βαθμούς στο 
σχολείο, τείνουν να έχουν υψηλές επιδόσεις σε δοκιμασίες επίτευξης 
(achievement tests), συνήθως στο εύρος της ανώτερης 95ης - 99ης 
εκατοστιαίας κλίμακας. Τα παιδιά αγαπούν να μαθαίνουν και η αγάπη 
τους για τη μάθηση, η καλή μνήμη και η ικανότητα να μαθαίνουν 
γρήγορα και εύκολα τα οδηγεί στην επιτυχία. Όμως, αν ένα χαρισματικό 
παιδί χάσει τα κίνητρα και την πρόθεση να μαθαίνει, μπορεί να μην τα 
πηγαίνει καλά στο σχολείο. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση οι 
επιδόσεις του στις δοκιμασίες επίτευξης παραμένουν υψηλές. 
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Δυναμικό επιτυχίας ή αριστείας 
 
Ανεξάρτητα αν ένα χαρισματικό παιδί αριστεύει στο σχολείο, έχει τη 
δυναμική να αριστεύσει. Πολλά χαρισματικά παιδιά έχουν εσωτερικά 
κίνητρα, όπως το ενδιαφέρον και η πρόκληση. Όταν αυτά τα παιδιά 
ενδιαφέρονται και καταλλήλως κινητοποιούνται, μπορούν και 
επιτυγχάνουν.Όμως, ακόμα και ένα χαρισματικό παιδί μπορεί να μην 
έχει καλές επιδόσεις στο σχολείο, μπορεί να μαθαίνει και να πετυχαίνει 
πολλά μόνο του στο σπίτι του. 
 
Αυξημένη ευαισθησία 
 
Η αυξημένη ευαισθησία, αν και σπάνια χρησιμοποιείται ως 
αναγνωριστική των χαρισματικών παιδιών στο περιβάλλον του 
σχολείου, είναι τόσο κοινή μεταξύ των χαρισματικών παιδιών, που 
αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά των παιδιών αυτών, τα οποία 
αιτιώνται την αποστασιοποίησή τους από τα υπόλοιπα παιδιά. Τα 
χαρισματικά παιδιά μπορεί να είναι συναισθηματικά ευαίσθητα, να 
κλαίνε για πράγματα που στους άλλους μπορεί να φαίνονται επουσιώδη. 
Μπορεί να είναι σωματικά ευαίσθητα, να ενοχλούνται από σήματα σε 
πουκάμισα ή ετικέτες σε κάλτσες. Αυτές οι διαφορετικές στάσεις 
ονομάστηκαν από τον ψυχολόγο Kazimierz Dabrowski, 
"υπερδιεγερσιμότητες". 
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5. Ποιος είναι ο ορισμός του χαρισματικού; 
 
Πολλοί ορισμοί έχουν προταθεί για τον όρο χαρισματικός. Κανένας από 
τους ορισμούς αυτούς δεν είναι καθολικά ή από την πλειοψηφία 
αποδεκτός. Απόρροια της πληθώρας ορισμών είναι η μη σαφής άποψη 
για τον κόσμο περί της έννοιας της χαρισματικότητας. Ακόμα και 
μεταξύ εκπαιδευτών, αλλά και γονέων η συνεννόηση είναι δύσκολη, μια 
και πολλές φορές χρησιμοποιούνται διαφορετικοί ορισμοί. Για αυτό το 
λόγο και αναφέρουμε τα ακόλουθα στοιχεία για την προέλευση του 
όρου χαρισματικός, αλλά και κάποιες από τις πιο αποδεκτές ερμηνείες 
του. 
 
Προέλευση του όρου Χαρισματικός (Gifted) 
 
Πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε το 1869 από τον Francis Galton για να 
περιγράψει εξαιρετική δεινότητα και ταλέντο, όπως για παράδειγμα 
χαρισματικός χημικός. Τα παιδιά μπορούσαν να κληρονομήσουν το 
ταλέντο και να γίνουν χαρισματικοί ενήλικες, και ο Galton ονόμασε τα 
παιδιά αυτά ως χαρισματικά.  
 
Ο Lewis Terman επέκτεινε την τοποθέτηση του Galton 
συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό το υψηλό IQ. Το 1900, ξεκίνησε μια 
μακρόχρονη μελέτη των χαρισματικών παιδιών, τα οποία όριζε ως τα 
παιδιά με IQ τουλάχιστον 140. Σύμφωνα με τη μελέτη του, το υψηλό IQ 
από μόνο του δε μπορούσε να είναι προγνωστικός δείκτης επιτυχίας 
στην ενήλικη ζωή. 
 
Η Leta Hollingworth επίσης πίστευε πως η χαρισματικότητα μπορούσε να 
κληρονομηθεί. Θεωρούσε όμως σημαντικό και το κατάλληλο 
περιβάλλον στο σπίτι και το σχολείο για την ανάπτυξη του δυναμικού 
του παιδιού. Μετά την έκδοση του βιβλίου της, Gifted Children, Their 
Nature and Nurture, το 1926, ο όρος 'χαρισματικός' χρησιμοποιούνταν 
κυρίως για τα παιδιά με υψηλό δυναμικό. 
 
Διάφοροι ορισμοί του χαρισματικού 
 
Οι πρώτες χρήσεις του όρου 'χαρισματικός' οδήγησαν σε διαφορετικές  
χρήσεις της λέξης και διαφορετικούς τρόπους ορισμού της 
χαρισματικότητας. Η οπτική του Galton είναι πως ένα χαρισματικό 
άτομο, είναι αυτό με ένα χάρισμα, με ένα ειδικό ταλέντο το οποίο 
φάνηκε στην ενήλικη ζωή. Οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να 
χρησιμοποιούν τον όρο 'χαρισματικό παιδί' κατά αντιστοιχία με τον 
τρόπο που ο Galton χρησιμοποιούσε τον όρο 'χαρισματικό ενήλικας', 
δηλαδή το παιδί που έχει επιδείξει ένα εξαιρετικό ταλέντο σε μια ειδική 
κατηγορία. Η οπτική του Terman οδηγεί σε ορισμούς του χαρισματικού, 
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οι οποίοι όχι μόνο συμπεριλαμβάνουν την υψηλή νοημοσύνη, αλλά 
εννοούν πως η χαρισματικότητα πρέπει να είναι οιωνός της επιτυχίας 
στην ενήλικη ζωή. Η οπτική της Hollingworth οδήγησε σε ορισμούς της 
χαρισματικότητας ως του δυναμικού των παιδιών, το οποίο πρέπει να 
καλλιεργηθεί, ώστε να αναπτυχθεί στην ενήλικη ζωή.  
 
α. Η χαρισματικότητα ως προγνωστικός δείκτης της επιτυχίας στην 
ενήλικη ζωή 
 
Σε αυτη την κατηγορία ορισμών της χαρισματικότητας, οι οποίοι 
προσεγγίζουν την ενήλικη επιτυχία, προστίθενται παράμετροι όπως η 
επικέντρωση στο στόχο ή τα κίνητρα. Όσοι ορίζονται χαρισματικοί κατά 
αυτή την έννοια είναι ιδιαίτερα πετυχημένοι στον τομέα τους, όπως ο 
Albert Einstein. Για τους υποστηρικτές αυτού του ορισμού, 
ενδιαφέροντα είναι τα χαρακτηριστικά που είχαν οι χαρισματικοί 
ενήλικες στην παιδική τους ζωή, πέραν του υψηλού IQ. Παιδιά τα οποία 
δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που είχαν οι χαρισματικοί αυτοί ενήλικες, 
δε μπορούν να χαρακτηριστούν χαρισματικά κατά τον ορισμό αυτό. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του ορισμού της χαρισματικότητας 
είναι η θεώρηση των τριών κύκλων χαρισματικότητας του Renzulli. 
 
β. Η χαρισματικότητα ως δυναμικό που πρέπει να καλλιεργηθεί 
 
Σύμφωνα με αυτούς τους ορισμούς, η χαρισματικότητα γίνεται 
αντιληπτή ως ένα δυναμικό το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί. Γίνεται 
επίσης ένας διαχωρισμός του τί μπορεί το παιδί είναι ικανό να πετύχει 
και τι το παιδί θα πετύχει. Το γεγονός ότι το παιδί έχει εξαιρετικό 
δυναμικό είναι τμήμα αυτού που το κάνει χαρισματικό. Το περιβάλλον 
του παιδιού καθορίζει αν το δυναμικό θα οδηγήσει στην επιτυχία. 
Παράδειγμα αυτού του ορισμού της χαρισματικότητας είναι το Gagneʼs 
Differentiated Model of Giftedness and Talent 
 
γ. Η χαρισματικότητα ως ασύγχρονη ανάπτυξη 
 
Η Linda Silverman πρόσθεσε μια νέα διάσταση στον ορισμό του 
χαρισματικού, όταν συμπεριέλαβε την μη συμμετρική ανάπτυξη του 
χαρισματικού παιδιού, την οποία όρισε ως ασύγχρονη ανάπτυξη. 
Σύμφωνα με αυτους τους ορισμούς, πέρα από το IQ και το ταλέντο, 
υπεισέρχονται παράμετροι, όπως τα συναισθηματικά χαρακτηριστικά 
του χαρισματικού παιδιού Τέτοιο χαρακτηριστικό μπορεί να είναι η 
έντονη ευαισθησία του. Παράδειγμα αυτού του ορισμού της 
χαρισματικότητας είναι ο ορισμός που τέθηκε από το Columbus Group το 
1991. Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, "η χαρισματικότητα είναι 
ασύγχρονη ανάπτυξη στην οποία οι αναπτυγμένες γνωστικές 
ικανότητες και η αυξημένη έντασή τους συνδιάζονται και προκαλούν 
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εσωτερικές εμπειρίες και γνώση που είναι ποιοτικά διαφορετικές από το 
μέσο αναμενόμενο. Αυτή η ασυγχρονία επιτείνεται όσο υψηλότερες 
είναι η πνευματική δυναμική. Η μοναδικότητα των χαρισματικών τους 
καθιστά διαίτερα ευαίσθητους και απαιτεί τροποποιήσεις στη τάση των 
γονιών, των δασκάλων, όπως και υποστήριξη και συμβουλές 
προκειμένου να αναπτυχθούν κατά το δυνατόν καλύτερα." 
 
δ. Ορισμοί βασισμένοι στην εκπαίδευση 
 
Τα σχολεία μπορεί να χρησιμοποιούν ένα ορισμό του χαρισματικού, ο 
οποίος είναι βασισμένος στη σχετική ικανότητα. Οι μαθητές 
χαρακτηρίζονται από το πόσο καλές είναι οι επιδόσεις τους συγκριτικά 
με άλλους μαθητές στο σχολείο. Μαθητές στο ανώτερο 5-10% 
αναγνωρίζονται ως χρήζοντες περισσότερο εμπλουτισμένη και ειδική 
εκπαιδευτική προσέγγιση. Κατά αυτό τον ορισμό του χαρισματικού, 
γίνεται αντιληπτή η σχετικότητα του όρου, μια και ένας μαθητής μπορεί 
να χαρακτηριστεί έτσι σε ένα σχολείο, αλλά ίσως όχι σε ένα άλλο 
σχολείο.  
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6. Ποια είναι τα σημάδια χαρισματικότητας στα νεογνά; 
 
 
Μια συχνή παρεξήγηση για τα χαρισματικά παιδιά είναι πως η 
χαρισματικότητά τους δεν διαφαίνεται παρά μόνο αφού ξεκινήσουν το 
σχολείο. Τα χαρακτηριστικά της χαρισματικότητας, όμως, μπορούν να 
αναγνωριστούν ακόμα και σε νεογνά. Αν γνωρίζετε τί να ανιχνεύσετε, 
μπορείτε επίσης να αναγνωρίζετε τη χαρισματικότητα ακόμα και σε 
νεογνά 
 
Χαρακτηριστικά χαρισματικότητας σε νεογνά 
 
1. Υπερβολική εγρήγορση - συνέχεια να κοιτάει τριγύρω 
2. Χρειάζεται λιγότερο ύπνο από τα περισσότερα άλλα μωρά 
3. Χρειάζεται σχεδόν συνεχή διέγερση όταν είναι ξύπνιο 
4. Μπορεί να ξεκινήσει να βγάζει μιμητικούς ήχους νωρίτερα από τα 
άλλα παιδιά 

5. Τείνει να είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε ήχους, μηρωδιές, χρώματα, 
γεύσεις και μπορεί να κλαίει έντονα σε απάντηση μη ευχάριστων ή 
έντονων αισθήσεων (πρώιμες ενδείξεις των υπερ-ευαισθησιών του 
Dabrowski) 

 
Ένα μωρό δεν χρειάζεται να έχει καθένα από τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά προκειμένου να χαρακτηριστεί χαρισματικό, αλλά 
αρκετά μωρά που αργότερα αποδεικνύονται χαρισματικά παρουσιάζουν 
συνήθως ένα ή περισσότερα από  αυτά τα χαρακτηριστικά. 
 
Το πιο αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό είναι η αυξημένη εγρήγορση. Το 
πιο δύσκολα αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό είναι οι υπερευαισθησίες. 
Όταν αυτά τα μωρά κλαίνε ως αποτέλεσμα αυτών των ευαισθησιών, 
μπορεί να φαίνεται σα να κλαίνε για κανένα προφανή λόγο, οπότε οι 
γονείς πιστεύουν πως απλά έχουν ένα "δύσκολο" μωρό. Μερικές φορές, 
οι γονείς μπορεί ακόμα και να πιστέυουν πως το παιδί περνάει κωλικούς. 
Τα μωρά, ωστόσο, μπορεί να κλαίνε επειδή δεν τους αρέσει η αίσθηση 
των ρούχων τους ή της πάνας, ή ίσως γιατί είναι έντονη η οσμή του 
δείπνου. 
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7. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των χαρισματικών 
μωρών; 
 
Ένα τυπικό σχόλιο που γίνεται για τα μωρά, τα οποία αργότερα 
αναγνωρίζονται ως χαρισματικά παιδιά, είναι πως είναι σε εγρήγορση. 
Αν κοιτάξει κάποιος τα μάτια τους, μπορεί σχεδόν να παρατηρήσει πως 
σκέφτονται! 
 
Ανάγκη για πνευματική κινητοποίηση - ερεθίσματα 
 
Άλλη ένδειξη χαρισματικότητας στα νεογνά είναι η ανάγκη για 
πνευματική κινητοποίηση. Δεν είναι ασύνηθες για τα χαρισματικά μωρά 
να γίνονται κάπως ιδιότροπα, όταν δεν τους δίνεται η δυνατότητα 
εγρήγορσης. Η ιδιοτροπία μπορεί να καταλήγει σε κλάματα. Οι γονείς 
αυτών των νεογνών μπορεί να εκνευρίζονται έντονα γιατί τίποτα δε 
δείχνει να μπορεί να τα κάνει να σταματήσουν την ιδιοτροπία και τα 
κλάματα, παρά το ότι έχει ταϊστεί και έχουν αλλαχθεί οι πάνες. Οι 
γονείς μερικές φορές είναι σίγουροι πως πρόκειται για κολικούς. Όμως 
το μωρό μπορεί να ηρεμήσει και να είναι χαρούμενο με μια αλλαγή 
σκηνικού. Τα μωρά δε μπορούν να κινηθούν μόνα τους, οπότε το μόν 
που μπορούν να δουν είναι ακριβώς μπροστά τους. Μπορεί να 
αναστατώνονται όταν βαρεθούν να βλέπουν αυτό που είναι στο οπτικό 
τους πεδίο. 
 
Πώς ξέρουμε πως αυτά τα μωρά αναστατώνονται από έλλειψη 
ερεθισμάτων? Τα μωρά αυτά σταματάνε το κλάμα ή την γκρίνια μόλις 
αλλάξουν πλευρά ή προσανατολισμό  ή αν τους δοθεί κάτι διαφορετικό 
για να βλέπουν. προσανατολισμό. Οι γονείς χαρισματικών παιδιών 
συχνά αναφέρουν πως όταν τα παιδιά τους ήταν νεογνά, έπρεπε να τα 
μετακινούν πολύ συχνά, ακόμα και κάθε 20 λεπτά, προκειμένου να 
σταματήσουν να κλαίνε. 
 
Μελέτες σε νεογνά 
 
Έχουν γίνει αρκετές μελέτες σε νεογνά. Οι Dr. Hillary Hettinger Steiner 
και Dr. Martha Carr αναφέρουν πως έγιναν μελέτες σε νεογνά, οι οποίες 
εστίασαν στην παράμετρο του χρόνου μετά τον οποίο τα νεογνά 
αποστρέφουν το κεφάλι από ένα συγκεκριμένο ερέθισμα και άλλες 
μελέτες προτίμησης ερεθισμάτων, όταν στα νεογνά επιδεικνύονταν δύο 
ερεθίσματα, ένα γνωστό και ένα άγνωστο. 
 
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών συσχετίστηκαν με τα 
αποτελέσματα σε δοκιμασίες νοημοσύνης, όταν τα παιδιά αυτά έγιναν 8 
ετών. Διαπιστώθηκε πως τα παιδιά που χαρακτηρίστηκαν ως 
χαρισματικά με βάση τα IQ tests στην ηλικία των 8 ετών, είχαν πιο 
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σύντομο διάστημα μέσα στο οποίο εξοικειώνονταν με το ερέθισμα και 
γύριζαν το κεφάλι, όπως και έδειχναν μια σαφή προτίμηση βλέμματος 
στο άγνωστο αντικείμενο σε σχέση με το γνωστό. 
 
Οι μελέτες αυτές τείνουν να δείξουν πως η χαρισματικότητα δεν είναι 
απλά το αποτέλεσμα ενός πλούσιου οικιακού περιβάλλοντος σε 
ερεθίσματα, αλλά πως τα χαρισματικά παιδιά γενιούνται με την ανάγκη 
πνευματικής κινητοποίησης και δίεγερσης. 
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8. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των χαρισματικών 
νηπίων; 
 
Για μικρά παιδιά ηλικίας 3,5 - 5,5 ετών, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 
έχουν επισημανθεί ως σχετιζόμενα με τη διανοητική χαρισματικότητα: 
 
- Εκτενές λεξιλόγιο 
- Ικανότητα πολύπλοκης σκέψης 
- Ασυνήθιστη ικανότητα για συμβολική σκέψη (μαθηματικές ικανότητες) 
- Διορατικότητα (ικανότητα να δει σχέσεις και συσχετισμούς) 
- Πρώιμη σωματική και κοινωνική ανάπτυξη 
- Ευαισθησία 
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9. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά χαρισματικότητας 
στην προσχολική ηλικία (2-5 ετών); 
 
- Χρήση αναπτυγμένου λεξιλογίου για την ηλικία του 
- Χρήση αυθόρμητης λεκτικής αναπτυξης με νέες εμπειρίες 
- Ικανότητα κατασκευής ενδιαφερόντων ή ασυνήθιστων σχεδίων με 
διάφορα μέσα: τουβλάκια, κραγιον, παιχνίδια 

- Ικανότητα επίλυσης puzzles που προορίζονται για μεγαλύτερα παιδιά 
- Αίσθηση του χιούμορ που χρησιμοποιεί σε γενικές συζητήσεις 
- Κατανόηση αφηρημένων εννοιών, όπως ο θάνατος και ο χρόνος 
- Απόκτηση δεινότητας σε νεοαποκτηθείσες ικανότητες με λίγες 
επαναλήψεις 

- Επίδειξη αναπτυγμένων σωματικών ικανοτήτων 
- Επίδειξη αναπτυγμένων αναλυτικών ικανοτήτων μέσω εξήγησης των 
γεγονότων 
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10. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των μικρών 
χαρισματικών παιδιών; 
 
Σε τί ηλικία μπορούν να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά της 
χαρισματικότητας? Πολλοί γονείς και δάσκαλοι πιστεύουν πως ένα παιδί 
είναι χαρισματικό όταν μία δοκιμασία στο σχολείο αποδείξει πως είναι. 
Αυτές οι δοκιμασίες μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να αργήσουν ή και 
να μη γίνουν ποτέ (ειδικά στο σύχρονο περιβάλλον της εκπαίδευσης 
στη χώρα μας). Η αλήθεια είναι πως χαρακτηριστικά χαρισματικότητας 
μπορούν να είναι εμφανή και από την πρώτη παιδική ηλικία, κάποια 
ακόμα και κατά τη νεογνική ηλικία. 
 
Μπορείτε να δείτε την ακόλουθη λίστα χαρακτηριστικών και να 
εντοπίσετε πόσα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν στο παιδί σας. 
Ας έχετε υπόψη σας πως προκειμένου το παιδί σας να θεωρηθεί 
χαρισματικό, δεν είναι απαραίτητο να διαθέτει όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά 
 
Χαρακτηριστικά χαρισματικότητας σε μικρά παιδιά 
 
1. Ακόμα και στη νεογνική ηλικία, μπορεί να ασχολούνταν υπερβολικά 
αν κοίταζε προς μία κατεύθυνση για μεγάλο χρονικό διάστημα 

2. Ως νεογνά, παρουσιάζεται σε εγρήγορση 
3. Χρειάζεται λιγότερο ύπνο, ακόμα και ως νεογνά 
4. Συνήθως επιτυγχάνει αναπτυξιακούς στόχους (developmental 

milestones), όπως το περπάτημα και η πρώτη ομιλία, νωρίτερα από το 
μέσο όρο 

5. Μπορεί να μιλήσει σχετικά πιο αργά, αλλά μιλάει μετά με πλήρεις 
προτάσεις 

6. Δυνατή επιθυμία για εξερεύνηση, έρευνα και έλεγχο του 
περιβάλλοντος (ανοίγει ντουλάπια, κατατέμνει ή διαλύει πράγματα) 

7. Αποκτά γρήγορα εξοικείωση και έλεγχο στα παιχνίδια και μετά αμελεί 
για αυτά 

8. Πολύ ενεργητικός (αλλά ενεργητικός με σκοπό, όχι όπως στο ADHD) 
9. Μπορεί να διακρίνει μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας 

(ερωτήσεις για τον Αη Βασίλη ή τις νεράιδες ανακύπτουν πολύ νωρίς) 
 
Τα ιδιαίτερα χαρισματικά νήπια μπορεί ακόμα να δείχνουν ένα έντονο 
ενδιαφέρον στους αριθμούς ή στα γράμματα. Συνήθως αυτά τα νήπια  
αρχίζουν να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις ή μαθαίνουν μόνα τους 
να διαβάζουν από την ηλικία των 3 ετών. Αλλά, και ένα παιδί που δεν 
ξεκινά νωρίς να κάνει μαθηματικές πράξεις ή να διαβάζει, μπορεί να 
είναι χαρισματικό. Τα παιδιά που αρχίζουν νωρίς να κάνουν 
μαθηματικές πράξεις ή να διαβάζουν, είναι σχεδόν σίγουρα 
χαρισματικά, αλλά, όπως είπαμε, δεν έχουν αυτές τις συμπεριφορές όλα 
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τα χαρισματικά παιδιά. 
 
Μελέτες σε χαρισματικά νεογνά (τα οποία αργότερα έγιναν νήπια με 
υψηλό δείκτη IQ) έδειξαν πως ως νεογνά έχουν λίγη υπομονή με ότι 
θεωρούν γνωστό και έχουν μια προτίμηση στο καινούριο και στο 
καινοτόμο. Στις συγκεκριμένες μελέτες, στα νεογνά παρουσιάζονταν 
διαφορετικά αντικείμενα για κάποιο χρονικό διάστημα. Τα νεογνά, τα 
οποία αργότερα αποδείχθηκαν χαρισματικά νήπια και παιδιά, έχασαν πιο 
γρήγορα το ενδιαφέρον τους για τα αντικείμενα και γύρισαν το κεφάλι 
τους μακριά από τα αντικείμενα πιο νωρίς  από τα υπόλοιπα. Στην 
επίδειξη ενός γνωστού αντικειμένου και ενός καινούριου, τα 
χαρισματικά νεογνά προτιμούσαν το καινούριο αντικείμενο.  
 
Η παρατήρηση αυτή είναι χρήσιμη γιατί δείχνει πως τα χαρισματικά 
παιδιά χρειάζονται νέες πληροφορίες για να μάθουν και πως χάνουν το 
ενδιαφέρον τους, βαριούνται, με την επανάληψη της ίδιας 
πληροφορίας. Η αναστάτωσή τους στην επιταγή μάθησης και 
επαναμάθησης της ίδιας πληροφορίας οφείλεται στην έμφυτη ανάγκη 
τους για καινοτομία και όχι στο ότι είναι κακομαθημένα, όπως μερικοί 
ισχυρίζονται. 
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11. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των χαρισματικών 
παιδιών; 
 
Για το εκπαιδευμένο μάτι, είναι εύκολη η αναγνώριση του χαρισματικού 
παιδιού. Ακόμα και για το όχι πολύ εκπαιδευμένο μάτι, είναι σχετικά 
εύκολο να γίνει αντιληπτό πως το παιδί διαφέρει από τα άλλα παιδιά. 
Συχνά όμως οι γονείς ρωτούν για τις διαφορές αυτές και τη σημασία 
τους. Ξέρουν πως το παιδί τους είναι έξυπνο, αλλά είναι χαρισματικό? 
Γι'αυτό διαμορφώσαμε την ακόλουθη ομάδα χαρακτηριστικών, 
προκειμένου να διευκολύνουμε την εύκολη αναγνώριση του 
χαρισματικού παιδιού. 
 
Γνωστικά χαρακτηριστικά 
 
1. Πολύ παρατηρητικό 
2. Υπερβολικά περίεργο 
3. Έντονα ενδιαφέροντα 
4. Εξαιρετική μνήμη 
5. Αδιάλειπτη για μεγάλα διαστήματα ικανότητα συγκέντρωσης  
6. Εξαιρετικές ικανότητες ανάλυσης 
7. Καλά αναπτυγμένες δυνατότητες αφαίρεσης, θεώρησης σε πλαίσια 
και σύνθεσης 

8. Εύκολη και γρήγορη αντίληψη των συσχετισμών σε ιδέες, πράγματα 
και γεγονότα 

9. Γρήγορη και ευέλικτη σκέψη 
10. Εμπλουτισμένη και πρωτότυπη σκέψη 
11. Εξαιρετικές ικανότητες επίλυσεις προβλημάτων 
12. Γρήγορη μάθηση με λιγότερες ασκήσεις και επαναλήψεις 
13. Ασυνήθιστη και/ή ζωηρή φαντασία 
 
Κοινωνικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά 
 
1. Ενδιαφέρον για φιλοσοφικά και κοινωνικά θέματα 
2. Πολύ ευαίσθητο, συναισθηματικά, αλλά ακόμα και σωματικά 
3. Ειδικό ενδιαφέρον για τη δικαιοσύνη και την αδικία 
4. Τελειομανής 
5. Ενεργητικός 
6. Καλά αναπτυγμένη αίσθηση του χιούμορ 
7. Συνήθως με εσωτερικά κίνητρα 
8. Σχετίζεται και συνδέεται καλά με γονείς, δασκάλους και άλλους 
ενήλικες 

 
 
Γλωσσικά χαρακτηριστικά 
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1. Εκτεταμένο λεξιλόγιο 
2. Μπορεί να διαβάζει νωρίς 
3. Διαβάζει γρήγορα και ευρέως 
4. Κάνει υποθετικές ερωτήσεις 
 
Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά 
 
1. Απολαμβάνει την καινούρια γνώση 
2. Απολαμβάνει την πνευματική δραστηριότητα 
3. Προτιμάει βιβλία και περιοδικά, που αρμόζουν σε μεγαλύτερα παιδιά 
4. Σκεπτικός, κριτικός και αξιολογητικός 
5. Ασύγχρονη ανάπτυξη 
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12. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 
χαρισματικότητας; 
 
Σύμφωνα με την αναπτυξιακή θεώρηση, τα χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται με τη χαρισματικότητα γίνονται εμφανή από μικρή ηλικία. Η 
ακόλουθη λίστα χαρακτηριστικών χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία για 
περίπου 19 χρόνια στο Gifted Development Center για να προβλέψει την 
επίδοση στα ανώτερα και χαρισματικά επίπεδα των δοκιμασιών Stanford-
Binet Intelligence Scale (Silverman, Chitwood & Waters, 1986), WISC-III και 
άλλων αναγνωρισμένων δοκιμασιών. Η λίστα αυτή διαμορφώθηκε ειδικά 
για γονείς και μπορεί να αποτελέσει και τμήμα μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης ακόμα και τηλεφωνικής.  
 
Συγκριτικά με άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας με το παιδί σας, πόσες από 
τις παρακάτω ενδείξεις εντοπίζονται στο παιδί σας? 
 
1. Αναλύει καλά (καλή σκέψη) 
2. Μαθαίνει γρήγορα 
3. Έχει εκτενές λεξιλόγιο 
4. Έχει εξαιρετική μνήμη 
5. Έχει μεγάλα διαστήματα συγκέντρωσης χωρίς διακοπή (όταν 

ενδιαφέρεται) 
6. Ευαισθησία (εύκολα μπορεί να επηρεαστεί συναισθηματικά) 
7. Δείχνει εμπάθεια και συμπόνοια 
8. Τελειομανεία 
9. Ένταση 
10. Ηθικά ευαίσθητος 
11. Έντονη περιέργεια 
12. Επίμονος με τα ενδιαφέροντά του 
13. Υψηλά αποθέματα ενέργειας 
14. Προτίμηση σε πιο μεγάλης ηλικίας φίλους ή ενήλικες 
15. Ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων 
16. Πολύ καλή αίσθηση χιούμορ 
17. Έναρξη από νωρίς και έντονη τάση για ανάγνωση (στην περίπτωση 

που είναι πολύ μικρός για να διαβάζει, του αρέσει να του διαβάζουν) 
18. Τον απασχολεί η δικαιοσύνη και η αδικία 
19. Ώριμος για την ηλικία του ως προς την κρίση του κατά περιόδους 
20. Ένθερμος παρατηρητής 
21. Ζωηρή φαντασία 
22. Υπερβολικά δημιουργικός 
23. Τάση για να απαυθύνει πολλές ερωτήσεις 
24. Ευκολία με τους αριθμούς 
25. Καλός στα puzzle με ανίχνευση λέξεων 
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Αν ένα παιδί επιδεικνύει περισσότερα από 3/4 από αυτά τα 
χαρακτηριστικά, είναι πιθανό ότι είναι χαρισματικό. (Rogers, 1986), 
(Silverman, Rogers, & Waters, 1982) 
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13. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του χαρισματικού; 
 
Οι χαρισματικοί άνθρωποι μπορεί να παρουσιάζουν μερικά από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά. Πρέπει να υπογραμμιστεί πως οι 
χαρισματικοί δεν είναι μία ομοιογενής ομάδα, οπότε μπορεί να 
παρουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά σε ποικίλο βαθμό και ποιότητες. 
Δεν είναι απαραίτητο ένα χαρισματικό παιδί να επιδεικνύει όλα αυτά τα 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται, ούτε πως η παρουσία κάποιου από 
αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι αποδεικτική της 
χαρισματικότητας του παιδιού. 
 
Τα χαρακτηριστικά ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
.1. Γενική Διανοητική Ικανότητα 
.2. Ειδική Ακαδημαϊκή Ικανότητα 
.3. Δημιουργική Ικανότητα 
.4. Ηγετική Ικανότητα 
.5. Συναισθηματικά - Κοινωνικά Χαρακτηριστικά 
.6. Ψυχοκινητικά Χαρακτηριστικά 

 
 

.1. Γενική Διανοητική Ικανότητα 
 
1. Ποικίλα ενδιαφέροντα και περιέργεια, έντονη περιέργεια. Ερωτήσεις 
για τα πάντα και όλα. Περιέργεια, ακόμα και αδιακρισία (Clark, 2002; 
Silverman, 1997-2004, Renzulli, Smith, White, Callahan, Hartman, & 
Westberg, 2002; Bloom, 1982; Terman & Oden, 1951).  

 
2. Επίδειξη ενός υψηλού επιπέδου γλωσσικής ανάπτυξης και λεκτικής 
ικανότητας. Εκτενές λεξιλόγιο. Ανάγνωση από νωρίς και έντονη 
(Clark, 2002; Silverman, 1997-2004; Terman & Oden, 1947; Renzulli, 
Smith, White, Callahan, Hartman, & Westberg, 2002; Gross, 1993).  

 
3. Ασυνήθιστη ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών (Clark, 2002).  
 
4. Ικανότητα σκέψης και γρήγορης επεξεργασίας πληροφοριών. 
Γρήγορη μάθηση (Clark, 2002; Silverman, 1997-2004).  

 
5. Περιεκτική σύνθεση προβλημάτων. Καλή αναλυτική ικανότητα (Clark, 

2002; Silverman, 1997-2004; Sternberg, 1986).  
 
6. Έντονη δυνατότητα αναγνώρισης ποικίλων συσχετισμών και 
θεώρηση ιδεών που υπεισέρχονται στις αρχές που διέπουν τους 
συσχετισμούς. Κατανόηση νοημάτων, αντίληψη και ανάλυση 
δεδομένων και ικανότητα λογικών συσχετισμών (Renzulli, Smith, 
White, Callahan, Hartman, & Westberg, 2002).  
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7. Πρώιμη χρήση διαφοροποιημένων προτύπων στην επεξεργασία 
σκέψης (Clark, 2002).  

 
8. Ένθερμη παρατήρηση και εγρήγορση (Silverman 1997-2004, Renzulli, 

Smith, White, Callahan, Hartman, & Westberg, 2002; Rogers, 1986; Witty, 
1958).  

 
 
.2. Ειδική Ακαδημαϊκή Ικανότητα 
 
1. Ικανότητα απορρόφησης ασυνήθιστης ποσότητας πληροφορίας με 
επίσης ασυνήθιστη δυνατότητα συγκράτησης της πληροφορίας. 
Εξαιρετική μνήμη (Clark, 2002; Silverman, 1997-2004).  

 
2. Ικανότητα κατανόησης της ουσίας των πραγμάτων σε προσωρημένα 
επίπεδα (Clark, 2002).  

 
3. Ευκολία με αριθμούς (Silverman 1997-2004; Gottfried, Gottfried, 

Bathurst, & Guerin, 1994; Hildreth, 1966; Hollingworth, 1931; Robinson, 
Roedell, & Jackson, 1979; Rogers, 1986)  

 
4. Γρήγορη ανάκληση και έλεγχος των δεδομένων. Ικανότητα γρήγορης 
μάθησης (Bloom, 1982; Hollingworth, 1942; Terman & Oden, 1947; 
Renzulli, Smith, White, Callahan, Hartman, & Westberg, 2002).  

 
5. Ασυνήθιστη ένταση. Επίμονη και επικεντρωμένη σε στόχο. Εμμονή 
στα ενδιαφέροντά του (Clark, 2002; Silverman, 1997-2004; Renzulli, 
Smith, White, Callahan, Hartman, & Westberg, 2002; Rogers, 1986; Witty, 
1958). 

 
6. Διατήρηση προσοχής και συγκέντρωσης για μεγάο χρονικό διάστημα. 
Εμμονή όταν ενδιαφέρεται (Feldhusen, 1986; Rogers, 1986; Witty, 
1958).  

 
 
.3. Δημιουργική Ικανότητα 
 
1. Ελαστικές διαδικασίες και οδοί σκέψεις κατά την επίλυση 

προβλημάτων (Clark, 2002).  
 
2. Πρώιμη ικανότητα καθυστέρησης διακοπής (Clark, 2002).  
 
3. Παραγωγή πρωτότυπων ιδεών και λύσεων. Υψηλή δημιουργικότητα. 

Απόδοση ασυνήθιστων, μοναδικών ή έξυπνων απαντήσεων. 
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Πρωτοτυπία στη γραπτή, προφορική ή καλλιτεχνική έκφραση. 
Ανεξαρτησία σκέψης (Clark, 2002; Silverman, 1997-2004; Renzulli, 
Smith, White, Callahan, Hartman, & Westberg, 2002; Lovecky, 1993; 
Rogers, 1986).  

 
4. Ζωηρή φαντασία (Silverman 1997-2004; J. Gallagher, 1966; S. Gallagher, 

1985; Piechowski & Colangelo, 1984; Piechowski, Silverman, & Falk, 
1985; Terman & Oden, 1959; Renzulli, Smith, White, Callahan, Hartman, 
& Westberg, 2002).  

 
5. Έντονη αίσθηση του χιούμορ. Κωμική τάση (Silverman, 1997-2004; 

Renzulli, Smith, White, Callahan, Hartman, & Westberg, 2002; 
Hollingworth, 1926; Terman, 1925; Kanevsky, Maker, Nielsen, & Rogers, 
1994).  

 
6. Ριψοκίνδυνος. Περιπετειώδης και θεωρητικός (Renzulli, Smith, White, 

Callahan, Hartman, & Westberg, 2002).  
 
7. Ανάμειξη με τις μετα-ανάγκες της κοινωνίας (ομορφιά, δικαιοσύνη, 

αλήθεια); ιδιαίτερη ευαισθησία στην ομορφιά (Clark, 2002; Renzulli, 
Smith, White, Callahan, Hartman, & Westberg, 2002).  

 
8. Μη συμμορφωτικός. Ανεξαρτητοποιημένος (Renzulli, Smith, White, 

Callahan, Hartman, & Westberg, 2002).  
 
9. Χρήση προηγηθέντων γνώσεων σε νέα πλαίσια (Smutney, 1998).  
 
 
.4. Ηγετική Ικανότητα 
 
1. Στάση αξιολόγησης απέναντι στον εαυτό τους και τους άλλους (Clark, 

2002). 
 
2. Ενισχυμένες απαιτήσεις από τον εαυτό τους και τους άλλους. 
Τελιομανείς. Αυτοκριτικοί (Clark, 2002; Silverman, 1997-2004, Renzulli, 
Smith, White, Callahan, Hartman, & Westberg, 2002; Adderholdt-Elliott, 
1987; J. Gallagher, 1990; Kerr, 1991; Robinson & Noble, 1991; Whitmore, 
1980).  

 
3. Αναπτυγμένη γνωστική και συναισθηματική ικανότητα στην γενική 
θεώρηση κοινωνικών προβλημάτων (Clark, 2002).  

 
4. Εμπιστοσύνη στον εαυτό του με άλα παιδιά της ηλικίας τους, αλλά και 
με ενήλικες (Renzulli, Smith, White, Callahan, Hartman, & Westberg, 
2002).  
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5. Υπευθυνότητα στην οποία μπορεί να στηρίζεται (Renzulli, Smith, White, 

Callahan, Hartman, & Westberg, 2002).  
 
6. Συνεργασία με τον δάσκαλο και τους συμμαθητές (Renzulli, Smith, 

White, Callahan, Hartman, & Westberg, 2002).  
 
7. Τάση επικράτησης έναντι των άλλων. Καθοδηγεί τις δραστηριότητες 

(Renzulli, Smith, White, Callahan, Hartman, & Westberg, 2002).  
 
8. Συχνά προσφέρει λύσεις σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
προβλήματα (Clark, 2002). 

 
9. Τάση αμφισβήτησης της εξουσίας. Αχαλίνωτη εκφορά απόψεων 

(Silverman 1997-2004; Renzulli, Smith, White, Callahan, Hartman, & 
Westberg, 2002; Hollingworth, 1940; Meckstroth, 1991; Whitmore, 1979).  

 
 
.5. Συναισθηματικά - Κοινωνικά Χαρακτηριστικά 
 
1. Μεγάλη συσσώρευση συναισθημάτων για τα οποία δεν έχει επίγνωση 

(Clark, 2002).  
 
2. Ασυνήθιστη ευαισθησία στα συναισθήματα και στις απαιτήσεις των 
άλλων. Ευαισθησία (Clark, 2002; Silverman, 1997-2004).  

 
3. Έντονη αυτογνωσία (Clark, 2002).  
 
4. Αναπτυγμένη αίσθηση δικαιοσύνης και ιδεαλισμού από μικρή ηλικία. 
Ενδιαφέρον για τη δικαιοσύνη και το σωστό (Clark, 2002; Roeper, 
1988; Rogers, 1986; Silverman & Ellsworth, 1980).  

 
5. Ανάπτυξη εσωτερικού ελέγχου σε πιο πρώιμα στάδια (Clark, 2002).  
 
6. Ασυνήθιστο συναισθηματικό βάθος και ένταση. Επίδειξη συμπάθειας. 
Ευαισθησία (Clark, 2002; Silverman, 1997-2004; Piechowski, 1979, 1991; 
Webb, Meckstroth, & Tolan, 1982; Torrance, 1977; Dabrowski, 1972; S. 
Gallagher, 1985; Piechowski & Colangelo, 1984; Whitmore, 1980).  

 
7. Μεγάλη ανάγκη για ακολουθία μεταξύ αξιών και προσωπικών 
ενεργειών (Clark, 2002).  

 
8. Προχωρημένα επίπεδα ηθικής κρίσης. Ηθική ευαισθησία (Clark, 2002; 

Silverman, 1997-2004; Gross, 1993; Hollingworth, 1942; Passow, 1988; 
Roeper, 1988; Silverman & Ellsworth, 1980; Terman, 1925).  



	  
	  
	  

	   26	  

 
9. Ισχυρό κίνητρο είναι οι ανάγκες αυτοπραγμάτωσης (Clark, 2002).  
 
 
.6. Ψυχοκινητικά Χαρακτηριστικά 
 
1. Ασυνήθιστη ποσότητα εισερχόμενων από το περιβάλλον μέσα από μια 
ενισχυμένη αίσθηση επίγνωσης (Clark, 2002).  

 
2. Ασυνήθιστη ανακολουθία μεταξύ σωματικής και διανοητικής 
ανάπτυξης (Clark, 2002).  

 
3. Υψηλή ενεργητικότητα (Clark, 2002; Feldhusen, 1986; Whitmore, 1980).  
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14. Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι ανά ηλικία (3 
μηνών - 5 ετών); 
 
Μερικές φορές δεν είναι αρκετό να οριστεί τί είναι κάτι, αλλά 
χρειάζεται να εξηγηθεί και τί δεν είναι. Αυτό είναι σίγουρα αλήθεια για 
τα χαρισματικά παιδιά. Δεν είναι πάντα αρκετό να εξηγηθεί το τί είναι 
ένα χαρισματικό παιδί. Χρειάζεται να εξηγηθεί και τί δεν είναι το 
χαρισματικό παιδί. Με άλλα λόγια, οι γονείς των χαρισματικών παιδιών 
πρέπει να ξέρουν τους αναπτυξιακούς στόχους των παιδιών ανά ηλικία 
προκειμένου να μπορούν να κατανοήσουν την αναπτυγμένη ανάπτυξη 
των χαρισματικών τους παιδιών. 
 
Ακολουθεί μια λίστα με μερικούς βασικούς αναπτυξιακούς στόχους για 
τις ηλικίες από 3 μηνών έως 5 ετών. Παρόλο που τα περισσότερα παιδιά 
επιτυγχάνουν αυτούς τους αναπτυξιακούς στόχους περίπου στην ηλικία 
που αναφέρεται, υπάρχει σημαντική ποικιλία στην ηλικία επίτευξης 
αυτών των στόχων ανά παιδί. Μερικά παιδιά τους επιτυγχάνουν λίγο 
νωρίτερα και κάποια άλλα παιδιά λίγο αργότερα. Τα χαρισματικά παιδιά, 
όμως, τείνουν να επιτυγχάνουν αρκετούς από αυτούς τους στόχους 
εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια νωρίτερα από τα μέσα παιδιά. 
 
 
.1. Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι στους 3 Μήνες; 
 
1. Σηκώνει και στρέφει το κεφάλι προς κάθε πλευρά, όταν είναι 
ξαπλωμένο με την κοιλιά  

2. Αρπάζει την κουδουνίστρα, όταν αυτή τοποθετείται στο χέρι του 
3. Χαμογελάει, όταν του χαμογελάνε 
4. Ακολουθεί με τα μάτια κινούμενα αντικείμενα ή ανθρώπους 
5. Στρέφει το κεφάλι προς τα ζωηρά χρώματα και φώτα και προς τον 
ήχο της ανθρώπινης φωνής 

6. Παράγει ήχους σαν γουργούρισμα και γαργάρες 
7. Αντιδράει σε απλούς ήχους στα πλαίσια παιχνιδιού 
 
 
.2. Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι στους 6 Μήνες; 
 
1. Κρατάει το κεφάλι σταθερό, όταν κάθεται (με λίγη βοήθεια) 
2. Πλησιάζει και αρπάζει αντικείμενα 
3. Βοηθάει στη στήριξη του μπουκαλιού, όταν τρώει 
4. Ανακαλύπτει τα αντικείμενα με το στόμα και το χτύπημα 
5. Ανασηκώνεται στην καθιστή θέση, όταν του κρατάνε τα χέρια 
6. Ανοίγει το στόμα για το κουτάλι 
7. Βγάζει ασυνάρτητους ήχους και ήχους σα μουσική 
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8. Αναγνωρίζει γνωστά πρόσωπα 
 
 
.3. Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι στους 12 Μήνες; 
 
1. Πίνει από το ποτήρι με βοήθεια 
2. Αρπαζει μικρά αντικείμενα με τον αντίχειρα και το μεγάλο δάχτυλο 
3. Τοποθετεί μικρά τουβλάκια μέσα και έξω από ένα κουτί 
4. Κάθεται χωρίς υποστήριξη 
5. Μπουσουλάει με τα χέρια και τα γόνατα 
6. Σπρώχνει τον εαυτό του προκειμένου να σηκωθεί 
7. Κάνει βήματα όσο κρατιέται από κάποιο έπιπλο 
8. Στέκεται όρθιο στιγμιαία 
9. Περπατάει με στήριξη από το ένα χέρι 
10. Μετακινεί το σώμα προς τη μουσική 
11. Αρχίζει να χρησιμοποιεί αντικείμενα, όπως η χτένα, με ακρίβεια 
12. Βγάζει ασυνάρτητους ήχους με διακύμανση του τόνου φωνής, που 

μοιάζει με ομιλία 
13. Λέει την πρώτη του λέξη 
14. Ανταποκρίνεται στη λύπη των άλλων δείχνοντας λύπη 
15. Καταλαβαίνει απλές εντολές 
 
 
.4. Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι στους 18 Μήνες; 
 
1. Αλλάζει σελίδες σε ένα βιβλίο 
2. Τοποθετεί ένα τουβλάκι πάνω σε άλλο τουβλάκι 
3. Περπατάει χωρίς βοήθεια 
4. Μουτζουρώνει με μαρκαδόρους 
5. Αναγνωρίζει ένα αντικείμενο σε μια φωτογραφία βιβλίου 
6. Αρχίζει να ταξινομεί ανάλογα με το σχήμα και το χρώμα 
7. Ακολουθεί απλές, ενός σταδίου εντολές 
8. Λέει 8-10 λέξεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως λέξεις από άλλους 
9. Επαναλαμβάνει λέξεις που ακούει σε μια συζήτηση 
10. Κοιτάει το πρόσωπο που του μιλάει 
11. Χρησιμοποιεί λέξεις, όπως 'γεια' και 'ναι' όταν του υπενθυμίζονται 
12. Ρωτάει για κάτι δείχνοντας ή χρησιμοποιώντας μια λέξη 
13. Υποδίδεται γνωστές δραστηριότητες στο παιχνίδι (όπως το να τρώει) 
14. Αναγνωρίζει τον εαυτό του στον καθρέφτη ή σε φωτογραφίες 
 
 
 
.5. Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι στα 2 Έτη; 
 
1. Πίνει με καλαμάκι 
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2. Τρέφεται μόνο του με κουτάλι 
3. Χτίζει πύργους με 3-4 τουβλάκια 
4. Ανοίγει συρτάρια, ντουλάπες και κουτιά 
5. Ανεβαίνει σκαλοπάτια με βοήθεια 
6. Του αρέσει να αποκολλάει αντικείμενα  
7. Ανακαλύπτει τον περιβάλλοντα χώρο 
8. Μπορεί και ακολουθεί οδηγίες 
9. Διασκεδάζει κοιτώντας τα ίδια βιβλία ξανά και ξανά 
10. Έχει λεξιλόγιο μερικών εκατοντάδων λέξεων 
11. Χρησιμοποιεί προτάσεις 2-3 λέξεων 
12. Παρηγορεί  ένα λυπημένο φίλο των γονιών του 
13. Αναφέρεται στον εαυτό του με το όνομα και χρησιμοποιεί το "εγώ" 

και το "δικό μου" 
14. Δείχνει τα μάτια, τα αυτιά ή τη μύτη όταν του ζητείται 
15. Αρχίζει να επινοεί παιχνίδια ρόλων με το μυαλό του 
 
.6. Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι στα 3 Έτη; 
 
1. Χτίζει πυργάκια με 4-5 τουβλάκια 
2. Ανεβαίνει σκαλοπάτια αλλάζοντας πόδι 
3. Γυρνάει σελίδες σε ένα βιβλίο, μία τη φορά 
4. Προσηλώνει την προσοχή του για περίπου 3 λεπτά 
5. Θυμάται τί συνέβει την προηγούμενη μέρα 
6. Γνωρίζει κάποιους αριθμούς, αλλά όχι πάντα στη σωστή σειρά 
7. Κοιτάει ένα βιβλίο μόνο του 
8. Του αρέσει να του διαβάζουν 
9. Μετράει 2-3 αντικείμενα 
10. Ακολουθεί απλές, ενός σταδίου εντολές 
11. Χρησιμοποιεί προτάσεις 3-5 λέξεων 
12. Ρωτάει σύντομες ερωτήσεις 
13. Ονοματίζει σωστά τουλάχιστον ένα χρώμα 
14. Γνωρίζει όνομα και το επώνυμο  
15. Αναγνωρίζει και καταλαβαίνει πολλά κοινά αντικείμενα και 

φωτογραφίες 
 
.7. Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι στα 4 Έτη; 
 
1. Αρχίζει να αντιγράφει γράμματα 
2. Προσπαθεί να γράψει το όνομά του 
3. Χτίζει πυργάκια από 7-9 τουβλάκια 
4. Μπορεί να ολοκληρώσει παζλ των 4-12 κομματιών 
5. Κατεβαίνει σκαλοπάτια στηριζόμενο με το χέρι και αλλάζοντας πόδι 
6. Γνωρίζει μερικά βασικά χρώματα 
7. Ταξινομεί ανάλογα με το σχήμα και το χρώμα 
8. Μετράει μέχρι και 5 αντικείμενα 



	  
	  
	  

	   30	  

9. Ακολουθεί 3 οδηγίες που του δίνονται όλες μαζί 
10. Έχει μεγάλο λεξιλόγιο 
11. Θέλει να ξέρει το "γιατί" και το "πώς" 
12. Γνωρίζει την ηλικία του και το όνομα της πόλης 
13. Κάνει άμεσες ερωτήσεις 
14. Μιλάει αρκετά καλά, ώστε να το καταλαβαίνουν και ξένοι 
15. Χρησιμοποιεί προτάσεις με 5 ή και παραπάνω λέξεις 
 
.8. Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι στα 5 Έτη; 
 
1. Χρησιμοποιεί καλά το μαχαίρι και το πιρούνι 
2. Κατεβαίνει σκαλοπάτια χωρίς να στηρίζεται με το χέρι και αλλάζοντας 
πόδι 

3. Κρατάει ισορροπία στο ένα πόδι για πέντε δευτερόλεπτα 
4. Γράφει μερικά γράμματα 
5. Αντιγράφει σχήματα και σχέδια 
6. Γνωρίζει τα περισσότερα βασικά χρώματα 
7. Θέλει να ξέρει τί σημαίνουν οι λέξεις 
8. Μπορεί να πει τη διεύθυνσή του και τον τηλεφωνικό αριθμό 
9. Αντιγράφει το όνομά του 
10. Αναγνωρίζει μερικά γράμματα της αλφαβήτου 
11. Μετράει μέχρι και 10 αντικείμενα 
12. Ενδιαφέρεται για την αιτία και το αποτέλεσμα 
13. Χρησιμοποιεί προτάσεις 6 λέξεων 
14. Χρησιμοποιεί το "και", "αλλά" και το "μετά" για να κάνει μεγαλύτερες 

προτάσεις 
15. Δημιουργεί παιχνίδια ρόλων με απλούς κανόνες 
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15. Ποια είναι η θεώρηση τριών κύκλων της 
χαρισματικότητας του Renzulli; 
 
Η χαρισματική συμπεριφορά προκύπτει, 
    σε συγκεκριμένους ανθρώπους, 
    σε συγκεκριμένους χρόνους, 
    υπό συγκεκριμένες συνθήκες 
 
   Joe Renzulli 
 
Ο Renzulli θεωρεί τρεις παράγοντες σημαντικούς για την ανάπτυξη της 
χαρισματικής συμπεριφοράς:  
1. Ανώτερη του μέσου ικανότητα  
2. Δημιουργικότητα 
3. Αφοσίωση στη διαδικασία 
 

 
 
Με τον όρο ανώτερες των μέσων ικανότητες ο Renzulli διαφοροποιεί τις 
γενικές ικανότητες (επεξεργασία πληροφορίας, ενσωμάτωση εμπειριών 
και αφηρημένη σκέψη) από τις ειδικές ικανότητες (όπως η ικανότητα 
απόκτησης γνώσης, απόδοσης σε μια δραστηριότητα). 
 
Με τον όρο δημιουργικότητα ο Renzulli εννοεί την ευχέρεια και 
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ευφράδεια λόγου, την ελαστικότητα και πρωτοτυπία της σκέψης, την 
ανοιχτή στάση απέναντι στην εμπειρία, την ευαισθησία σε ερεθίσματα 
και την επιθυμία ανάληψης ρίσκων. 
 
Με τον όρο αφοσίωση στη διαδικασία εννοούνται η κινητοποίηση που 
γίνεται πράξη (επιμονή, αντοχή, σκληρή δουλειά, εμπιστοσύνη στον 
εαυτό μας, αντιληπτικότητα και ένας ειδικός ενθουσιασμός με ένα 
ειδικό θέμα). Ο Renzulli πιστεύει πως χωρίς προσήλωση και αφορσίωση 
στη διαδικασία είναι απλά ανέφικτη η υψηλού επιπέδου επιτυχία. 
 
Μόνο αν χαρακτηριστικά και από τις τρεις προαναφερθέντες κύκλους 
λειτουργήσαν συνεργατικά μπορεί να πραγματωθεί η επιτυχία υψηλού 
επιπέδου ή η χαρισματική συμπεριφορά. 
 
Τελευταία ο Renzulli τονίζει τους παράγοντες που υποστηρίζουν το 
μοντέλο του, όπως η προσωπικότητα και το περιβάλλον, οι οποίοι 
επηρεάζουν την χαρισματική συμπεριφορά. 
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16. Υπάρχει κάποιο συνθετικό μοντέλο για τη 
Χαρισματικότητα; 
 
Είναι σημαντικό να γίνουν σαφείς οι τρόποι υποστήριξης των 
χαρισματικών μαθητών. Με το προτεινόμενο μοντέλο μπορεί να 
προσεγγιστούν οι ανάγκες των χαρισματικών μαθητών μέσα σε μια 
κανονική τάξη. Με τα 10 αυτά στάδια τονίζονται οι στρατηγικές με τις 
οποίες μπορούν να παρουσιαστούν δυνατότητες προώθησης της 
μάθησης. 
 
1. Πάντα να παρέχονται επιλογές. Να δίνεται η ευκαιρία να δείξουν την 
κατανόησή τους με παραπάνω από ένα τρόπο. Για παράδειγμα αν το 
θέμα είναι η παρουσίαση μιας χώρας, μπορούν να ρωτηθούν οι 
μαθητές για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρουσιάσουν τις 
πληροφορίες, με την κατασκευή ενός ενημερωτικού φυλλαδίου, ενός 
διαφημιστικού με το οποίο θα προσελκύουν τουρίστες, με ένα 
διαφημιστικό μήνυμα προώθησης της χώρας, με την κατασκευή ενός 
καταλόγου με τοπικά φαγητά ή κάτι άλλο. Πρέπει με τις επιλογές που 
παρέχονται να μεγιστοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών. 

 
2. Να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να επιλέγουν τους στόχους 
της μαθησιακής διαδικασίας και τις στρατηγικές για την εκτίμηση της 
επίδοσής τους από τους ίδιους. Οι χαρισματικοί μαθητές χρειάζονται 
ευκαιρίες προκειμένου οι ίδιοι να ασκήσουν κριτική και εκτίμηση της 
δουλειάς τους. 

 
3. Να απομακρύνονται από τις κοινότυπες και παραδοσιακές μαθησιακές 
τεχνικές και διαδικασίες. Ερωτήσεις χρήσιμες σε αυτή τη διαδικασία 
είναι: Πώς μπορείς να μάθεις για αυτό?, Πού μπορείς να βρεις αυτή 
την πληροφορία? Πώς το ξέρεις? 

 
4. Πάντα να διερευνάται τί ξέρουν ήδη τα παιδιά. Αν η γνώση δεν είναι 
καινούρια για τα παιδιά, δεν έχει κάποιο σκοπό η διαδικασία για τα 
παιδιά. Χρήσιμο μπορεί να είναι το KWL Chart για τη διερεύνηση τω 
γνώσεων των παιδιών. 

 
5. Αν ένα παιδί ήδη κατανοεί το θεμα, μπορεί να προχωρήσει η 
διαδικασία σε επόμενο θέμα. Πάντα να επιβραβεύεται το παιδί για ό,τι 
ήδη γνωρίζει. 

 
6. Να είναι υπόψη του παιδαγωγού πως τα χαρισματικά παιδιά 
αντιλαμβάνονται τα δεδομένα πιο γρήγορα, οπότε να υπάρχουν 
δραστηριότητες - προκλήσεις γα αυτά έτοιμες. 

 
7. Πάντα να επικεντρώνεται και να βασίζεται η διαδικασία μάθησης στα 
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ενδιαφέροντά τους. Χρήσιμο μπορεί να είναι το KWL Chart για τη 
διερεύνηση των ενδιαφερόντων σε ένα συγκεκριμένο θέμα. 

 
8. Η συναδελφική υποστήριξη είναι σημαντική. Να παρέχεται η ευκαιρία 
στους χαρισματικούς μαθητές να δουλεύουν με τους χαριματικούς 
συναδέλφους τους.  

 
9. Να αποφεύγονται οι ασκήσεις και οι καταγραφές σημειώσεων, οι 
οποίες μπορούν να κάνουν τους μαθητές να βαριούνται και μη 
αποδεκτές συμπεριφορές. Να τους κρατάτε σε εγρήγορση με 
προκλήσεις. Να παρέχονται συνεχείς δραστηριότητες που 
προσφέρουν εγρήγορη με στόχους επίλυσης προβλημάτων. Για 
παράδειγμα αντί να ρωτήσει κάποιος ποια είναι η περίμετρος ενός 
παραλληλογράμμου 4x3, μπορεί να ρωτήσει πόσα διαφορετικά 
παραλληλόγραμμα μπορούν οι μαθητές να σκεφτούν με περίμετρο 
14? Προκειμένου να διευκολυνθούν οι μαθητές μπορούν να τους 
δοθούν χαρτιά με τελείες. 

 
10. Να παρέχονται όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες για μάθηση 
βασισμένη σε επίλυση προβλημάτων (PBL)  
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17. Γιατί να εξεταστεί το παιδί; 
 
Από τους βασικούς λόγους που το παιδί σας πρέπει να εξεταστεί είναι ο 
προγραμματισμός της εκπαίδευσής του και ο εμπλουτισμός και η 
διαμόρφωση αυτής. Οι περισσότεροι ειδικοί συστήνουν μια επισταμένη 
και σε βάθος εκτίμηση των ικανοτήτων του παιδιού και όχι μόνο μια 
απλή δοκιμασία νοημοσύνης (IQ). Η λογική της εκτίμησης εστιάζει στην 
ανάγκη κατανόησης των σχετικών δυνατοτήτων και αδυναμιών του 
παιδιού και στον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται αυτές με τις 
εκπαιδευτικές και κοινωνικές συνθήκες. 
 
Σύμφωνα με τις τρέχουσες συστάσεις των ειδικών για την πιο 
κατάλληλη ηλικία διενέργειας της λεπτομερούς εκτίμησης των 
ικανοτήτων και δυνατοτήτων του παιδιού, αναφέρεται πως η πιο 
αξιόπιστη και με προγνωστική σημασία ηλικία εξέτασης είναι μεταξύ 6 - 
9 ετών. Αν και πολλές σύγχρονες έρευνες έχουν εγκριθεί για εξετάσεις 
παιδιών ηλικίας από 2 ετών, η γενική γνώμη των ειδικών είναι πως 
σπάνια υπάρχει η ανάγκη για εκτίμηση των ικανοτήτων του παιδιού πριν 
αυτό μπει στο σχολείο και πως στις περιπτώσεις αυτές τα αποτελέσματα 
της εξέτασης μπορεί να μην είναι αξιόπιστα (Deirdre V. Lovecky, Ph.D.) 
 
Ειδικότερα δεν ενδείκνυται η διενέργεια δοκιμασιών σε ηλικίες κάτω 
των 4,5 ετών, μια και τα αποτελέσματα κρίνονται ιδιαίτερα αναξιόπιστα. 
Θεωρείται πως σε πολύ μικρές ηλικίες είναι πολύ μεγάλη η επίδραση 
της παραμέτρου της ανάπτυξης του νευρικού συστήματος, το οποίο σε 
μερικά παιδιά μπορεί να μην έχει ωριμάσει με αποτέλεσμα να 
παρουσιάζεται μια απουσία χαρισματικότητας, η οποία όμως να μην 
ευσταθεί. Συστήνεται η λήψη αναπτυξιακού ιστορικού με παραδείγματα, 
η εστίαση της εκτίμησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιδεξιοτήτων, 
η παρουσίαση (portfolio) της δουλειάς του παιδιού από τους γονείς, όπως 
και η συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων από αυτούς. 
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18. Ποια δοκιμασία εξέτασης είναι η καλύτερη; 
 
Αφού οι γονείς αποφασίσουν να προχωρήσουν στην εξέταση του 
παιδιού, η επόμενη ερώτηση είναι ποια είναι η καλύτερη δοκιμασία. 
Συστήνεται καταρχήν μια αναζήτηση των κατάλληλων δοκιμασιών από 
τους ίδιους τους γονείς, ώστε να αποκτήσουν και οι ίδιοι κάποιες 
γνώσεις για τις διαθέσιμες δοκιμασίες νοημοσύνης, επιτευγμάτων και 
προσαρμογής. Αναμένεται βέβαια να καταλήξουν και οι γονείς στο 
συμπέρασμα πως όχι μόνο υπάρχουν πολλές και ποικίλες δοκιμασίες, 
αλλά και πως δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ειδικών για το ποιες 
από τις δοκιμασίες αυτές είναι οι πιο κατάλληλες και αξιόπιστες, ειδικά 
στις περιπτώσεις ιδιαίτερα ευφυών νέων ατόμων. 
 
Οι πιο κοινώς χρησιμοποιούμενες δοκιμασίες νοημοσύνης έχουν δεχθεί 
έντονη κριτική από τους ειδικούς της χαρισματικότητας. Οι δοκιμασίες 
νοημοσύνης δεν αναπτύχθηκαν για να αποτυπώνουν επίπεδα 
νοημοσύνης στα όριά της. Σύμφωνα με τους ορισμούς, επιδόσεις πολύ 
υψηλής νοημοσύνης προκύπτουν σε αναλογία μικρότερη του ενός στα 
χίλια άτομα. Η δε σπανιότητα αυτών των επιδόσεων αιτιάται τη 
δυσκολία ακριβούς εκτίμησης της εξαιρετικής ευφυίας. Λίγες μόνο 
δοκιμασίες νοημοσύνης έχουν συνταχθεί ωστε να μπορούν να 
προσφέρουν μια εκτίμηση τέτοιων επιπέδων ευφυίας. Απότοκη είναι και 
η διαμάχη ως προς την ταυτότητα της δοκιμασίας που είναι η πιο 
κατάλληλη για την εκτίμηση της εξαιρετικής ευφυίας στα παιδιά. Οι 
συστάσεις των ειδικών είναι η χρησιμοποίηση ποικιλίας δοκιμασιών 
προκειμένου να αποτυπωθούν οι ικανότητες με τον καλύτερο δυνατό 
συνδιασμό εκτιμήσεων. Σύμφωνα με την πιο επικρατή σύγχρονη 
θεώρηση για τη χρήση των δοκιμασιών νοημοσύνης στα παιδιά, 
συστήνεται πως πρωταρχικός στόχος της εκτίμησης των παιδιών είναι η 
προσέγγιση του συνόλου και του συνδιασμού ικανοτήτων σε ποικίλα 
πεδία, η αποκάλυψη των τεχνικών τις οποίες χρησιμοποιούν 
προκειμένου να λύσουν προβλήματα, η ειδική ανάπτυξη καθεμιάς από 
αυτές τις ικανότητες και η παρατήρηση της αντίδρασης - απάντησης 
του παιδιού σε προκλήσεις. 
 
Από τις πιο καταξιωμένες και ευρέως χρησιμοποιούμενες δοκιμασίες 
είναι το Scholastic Aptitude Test (SAT), το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί 
συμπληρωματικά σε παιδιά τα οποία έχουν εξαιρετικές επιδόσεις σε 
προηγηθείσες δοκιμασίες νοημοσύνης. Ειδικότερα για παιδιά ηλικίας 
11- 14 ετών, το SAT είναι πολύτιμο εργαλείο, μια και σχεδιάστηκε για 
μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, οπότε και δύναται να αποτυπώσει πολύ 
υψηλές επιδόσεις. Αν και δεν αποτελεί δοκιμασία νοημοσύνης, μπορεί 
να δείξει σε γονείς και εκπαιδευτές τις συγκριτικές δυνατότητες ενός 
παιδιού σε σχέση με άλλα παιδιά και το μέσο όρο. Το SAT έχει 
χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα σε πολλές μελέτες ανίχνευσης 
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χαρισματικότητας και ταλέντων παγκοσμίως.  
 
Πέραν του SAT, οι δοκιμασίες που αποτελούν το Woodcock-Johnson 
αποτελούν εξίσου πολύτιμο εργαλείο, μια και αποδίδουν αποτελέσματα 
ως προς την πνευματική ηλικία του παιδιού. 
 
Στην ανίχνευση της χαρισματικότητας σημαντικές επίσης είναι και οι 
δοκιμασίες Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Third 
Edition (WPPSI-III), η Wechsler Intelligence Scale for Children- Fourth 
Edition (WISC-IV) και η Stanford-Binet, Fifth Edition (SB-5).  
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19. Ποιες ερωτήσεις πρέπει να απευθύνω στον 
εξεταστή; 
 
 
Σχετικά με τις δοκιμασίες 
 
1.  Ποιες δοκιμασίες συνήθως εφαρμόζεται προκειμένου να 

πραγματοποιήσετε μια πλήρη εκτίμηση? 
2. Ποια είναι η τακτική σας όταν δεν λαμβάνεται τις πληροφορίες που 
χρειάζεστε από μία αξιόλογη δοκιμασία? 

3. Πώς συλλέγεται άλλους τύπους πληροφοριών για το παιδί? 
4. Πώς αποφασίζεται για το ποιες δοκιμασίες θα εφαρμόσεται σε κάθε 
ειδική περίπτωση? 

5. Αν ένα παιδί ολοκληρώσει μια δοκιμασία ή ένα τμήμα μιας δοκιμασίας 
χωρίς να αποκαλυφθεί μια εξαιρετική - κορυφαία επίδοση, πώς 
μεταφράζεται αυτήν την επίδοση και πως θα την περιγράψετε στην 
εκτίμησή των ικανοτήτων του? 

6. Πόσο ευρεία μπορεί να είναι η εκτίμηση των ικανοτήτων του παιδιού 
μας? 

7. Τί γνωρίζετε για τις ποικίλες δοκιμασίες που είναι διαθέσιμες για την 
εκτίμηση ενός χαρισματικού παιδιού? 

8. Πώς εκτιμάται περιπτώσεις χαμηλών επιδόσεων σε χαρισματικά 
παιδιά? 

9. Ποια είναι η εμπειρία σας σε δοκιμασίες στα ανώτερα επίπεδα? 
 
 
Σχετικά με τις πληροφορίες που χρειάζονται για το παιδί 
 
1. Ποιες είναι οι διαθέσιμες δοκιμασίες και οι πληροφοριές που έχετε ή 

χρειάζεται να έχετε προκειμένου να εκτιμήσετε το παιδί μου? 
2. Θέλετε να ενημερωθείτε για προηγούμενες δοκιμασίες στις οποίες 

έχει υποβληθεί το παιδί μου? 
 
Ο γονέας πρέπει να ενημερώσει τον εξεταστή για προηγούμενες 
δοκιμασίες στις οποίες το παιδί υποβλήθηκε και για τις επιδόσεις του σε 
αυτές. Αν οι επιδόσεις είναι διφορούμενες, ο γονέας πρέπει να ρωτήσει 
τον εξεταστή για την ερμηνεία των διαφορετικών επιδόσεων. Θα ήταν 
επίσης χρήσιμο ο γονέας να μοιραστεί με τον εξεταστή κάποιες 
αποδείξεις των ταλέντων και ικανοτήτων του παιδιού, τόσο 
εκπαιδευτικών, όσο και κοινωνικών. 
 
 
Σχετικά με την προετοιμασία του παιδιού 
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1. Πώς πρέπει να προετοιμάσω καλύτερα το παιδί μου? 
2. Πώς εσείς προετοιμάζεται το παιδί για τη δοκιμασία? 
3. Πόσο διαρκεί η δοκιμασία? 
4. Υπάρχουν διαλείματα κατά τη δοκιμασία? 
 
 
Σχετικά με την περαιτέρω παρακολούθηση μετά τη δοκιμασία 
 
1. Πώς θα εξηγηθούν τα αποτελέσματα στο παιδί μου? Θα το κάνετε 
εσείς ή θα μας συμβουλέψετε να το κάνουμε εμείς? 

2. Αν τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα, υπάρχει και ποια θα 
είναι η επόμενη ενέργεια? 

3. Θα μας δοθεί εν γραπτώ το αποτέλεσμα της δοκιμασίας και αν ναι, 
πότε? 
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20. Πώς να δώσετε κίνητρα σε χαρισματικά παιδιά; 
 
Οι γονείς χαρισματικών παιδιών συχνά εκπλήσονται και απογοητεύονται 
αν τα παιδιά τους δεν τα πάνε καλά στο σχολείο. Μαθησιακές δυσκολίες 
στα χαρισματικά παιδιά μπορούν μερικές φορές να οδηγήσουν σε 
χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο, αλλά συνήθως αιτιάται έλλειψη 
κινήτρων. Το να δώσεις κίνητρα σε χαρισματικά παιδιά μπορεί να είναι 
δύσκολο. Ούτε οι ανταμοιβές, ούτε οι τιμωρίες είναι αποτελεσματικές, 
ειδικά για τα παιδιά που λειτουργούν με εσωτερικά κίνητρα. Τι μπορούν, 
λοιπόν, να κάνουν οι γονείς? Εδώ παρουσιάζουμε 10 ιδέες: 
 
.1. Καλλιεργήστε τα ενδιαφέροντα του παιδιού 
 
Για να καλλιεργήσετε τα ενδιαφέροντα του παιδιού, πρέπει να δώσετε 
ευκαιρίες να μάθει και να ανακαλύψει τα ενδιαφέροντά του. Για 
παράδειγμα, αν το παιδί σας λατρεύει τους δεινόσαυρους, αγοράστε 
του σχετικά βιβλία και επισκευθείτε μαζί του μουσεία φυσικής ιστορίας. 
Αν το παιδί σας λατρεύει τη μουσική, αγοράστε του μουσικά όργανα και 
ξεκινήστε μουσικά μαθήματα.  Αν το παιδί σας ενδιαφέρεται για την 
επιστήμη, πάρτε του επιστημονικά βιβλία και επισκευθείτε μουσεία 
επιστήμης. Τα παιδιά που μπορούν να ανακαλύψουν και να 
διερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους είναι πιο πιθανό να κρατήσουν 
ζωντανή την αγάπη τους για τη μάθηση. 
 
.2. Εκθέστε το παιδί σας σε νέες ιδέες και τομείς 
 
Μερικές φορές ένα παιδί χάνει τα κίνητρά του γιατί δεν έχει εκτεθεί σε 
μια αληθινή δραστηριότητα, σε μια ζωντανή διαδικασία. Ένα παιδί, του 
οποίου η μουσική είναι το αληθινό του πάθος, αλλά ποτέ δεν είχε την 
ευκαιρία να την ανακαλύψει, δεν είναι σε θέση να ξεκλειδώσει αυτό το 
πάθος. Αναζητήστε προγράμματα κοινότητας, όχι μόνο προγράμματα 
που προσφέρονται στο σχολείο. Μην υποτιμάτε τις παραδοσιακά 
γυναικείες δραστηριότητες, όπως η γυμναστική και ο χορός, για τα 
αγόρια. Πρέπει να είστε ανοιχτόμυαλοι. Εξάλλου το πιο σημαντικό είναι 
τα ενδιαφέροντα του παιδιού σας. 
 
.3. Χρησιμοποιήστε βραχύχρονους στόχους και ανταμοιβές 
 
Μερικές φορές ένα παιδί καταβάλλεται από μεγάλη διαδικασία. Αυτό 
μπορεί να συμβαίνει όχι γιατί η διαδικασία είναι δύσκολη, αλλά γιατί το 
παιδί μπορεί να μη μπορεί να δει τη σκοπιμότητα της διαδικασίας, το 
φως στην άκρη του τούνελ. Μπορεί το παιδί να μην ξεκινήσει καν τη 
διαδικασία. Μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας με το να κατατμήσετε 
την εκτενή διαδικασία σα μια σειρά από μικρότερες διαδικασίες. Δώστε 
σε κάθε μικρή διαδικασία ένα στόχο και προσπαθήστε να ορίσετε μια 
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ανταμοιβή για κάθε τέτοιο στόχο. Μερικές φορές οι ανταμοιβές δεν 
είναι απαραίτητες όταν το παιδί είναι ικανό να δει τη διαδικασία ως 
διαχειρίσιμη. 
 
.4. Βοηθήστε το παιδί σας να μάθει να διαχειρίζεται το χρόνο 
 
Όταν ξεκινάνε το σχολείο, τα χαρισματικά παιδιά συνήθως έχουν 
μερικά προβλήματα με την διεκπεραίωση της εργασίας τους. 
Μαθαίνουν γρήγορα και εύκολα. Ενώ αυτό μπορεί να ακούγεται ως 
πραγματικό πλεονέκτημα, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. Αυτά τα 
παιδιά μπορεί ποτέ να μην έχουν μάθει να διαχειρίζονται το χρόνο τους 
προκειμένου να επιτελέσουν μια εργασία. Σε κάποιο στάδιο, είτε στο 
γυμνάσιο είτε στο λύκειο, μπορεί να νιώσουν καταβεβλημένα από τη 
δουλειά που χρειάζεται να ολοκληρώσουν και δε γνωρίζουν πώς να 
καθορίσουν τους χρόνους ολοκλήρωσης των εργασιών τους. Διδάξτε 
το παιδί σας πώς να δημιουργεί και να χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα 
διαχείρισης χρόνου. 
 
.5. Επαινείτε τις προσπάθειες του παιδιού 
 
Τα χαρισματικά παιδιά μερικές φορές έχουν πρόβλημα να συνδέσουν 
την προσωπική προσπάθεια με την επιτυχία. Πολλά από αυτά που 
κάνουν και μαθαίνουν είναι εύκολα για αυτά, οπότε μπορούν να 
πετύχουν με λίγο κόπο. Για να βοηθήσετε ένα παιδί να πετύχει, 
επαινείτε τις προσπάθειες που οδηγούν στην επιτυχία και κάντε τον 
έπαινο συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, αντί να πείτε "καλά τα 
κατάφερες" είναι καλύτερα να πείτε "εργάστηκες σκληρά στο 
συγκεκριμένο θέμα και πραγματικά αξίζεις το Α που πήρες". Από την 
άλλη, αποφεύγετε το αντίστροφο, μην πείτε στο παιδί σας "αν δούλευες 
πιο πολύ, θα μπορούσες να τα πας καλύτερα". 
 
.6. Βοηθήστε το παιδί να πάρει τον έλεγχο 
 
Χαρισματικά παιδιά με χαμηλές επιδόσεις μερικές φορές 
αντιλαμβάνονται την επιτυχία ως κάτι πέραν του ελέχου τους. Αν 
επιτύχουν, αυτό οφείλεται στην τύχη ή σε κάποιο εξωτερικό παράγοντα. 
Αυτή η στάση τα κάνει να νιώθουν ότι η προσπάθεια δεν έχει νόημα. 
Επαινώντας τις προσπάθειές τους, μπορείτε να τα βοηθήσετε, αλλά 
αυτά τα παιδιά επίσης χρειάζονται να καταλάβουν το ρόλο που παίζει η 
προσωπική ευθύνη στην επιτυχία. Ο τρόπος που μιλάτε για τη δική σας 
ζωή επίσης στέλνει ένα μήνυμα στο παιδί. Αν παραπονιέστε για το 
αφεντικό σας ή κατηγορείτε το αφεντικό σας για την απουσία επιτυχίας 
στη δουλειά σας στέλνετε το λάθος μήνυμα στο παιδί. 
 
.7. Κρατήστε μια θετική στάση για το σχολείο 
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Τα παιδιά χρειάζονται να δουν πως οι γονείς εκτιμούν την εκπαίδευση. 
Ακόμα και αν τα προβλήματα ενός παιδιού στο σχολείο είναι 
αποτέλεσμα σφάλματος του σχολείου ή του καθηγητή, πρέπει να είστε 
προσεκτικοί για το τί θα πείτε. Αρνητικές συμπεριφορές απέναντι στο 
σχολείο γενικά θα ματαφερθούν στο παιδί σας. Ακόμα και αν το σχολείο 
είναι το πρόβλημα, μπορείτε να επισημάνετε πως ακόμα και αν 
προβλήματα μπορούν να προκύπτουν, η εκπαίδευση είναι σημαντική και 
η προσπάθεια θα οδηγήσει εν τέλει στην επιτυχία. Κατηγορώντας το 
σχολείο θα επιτρέψει στο παιδί να αποφύγει την προσωπική ευθύνη. 
 
.8. Βοηθήστε το παιδί να κάνει συνδέσεις των σχολικών 
εργασιών με τα ενδιαφέροντά του. 
 
Μερικές φορές τα παιδιά χάνουν το ενδιαφέρον τους γιατί δε βλέπουν 
μια σύνδεση μεταξύ της δουλειάς που τους ζητάνε να κάνουν με τους 
στόχους και τα ενδιαφέροντά τους. Ένα παιδί που θέλει να γίνει 
αστροναύτης πρέπει να ξέρει πως τα μαθηματικά και η επιστήμη είναι 
σημαντική σε αυτήν την δουλειά. Μια μικρή αναζήτηση σχετική με τη 
δουλειά και τα ενδιαφέροντά του μπορεί να είναι απαραίτητη για να 
ανακαλύψει τις προϋποθέσεις διαφόρων επαγγελμάτων. Από την άλλη, 
παιδιά που έχουν χάσει τα ενδιαφέροντά τους γενικά δεν εστιάζουν σε 
τίποτα παρά το παρόν. Σε μερικές περιπτώσεις είναι δύσκολο για αυτά 
να φανταστούν ακόμα και για μετά από 2 εβδομάδες. 
 
.9. Μετατρέψτε τη δουλειά στο σπίτι σε δημιουργικά παιχνίδια 
 
Τα χαρισματικά παιδιά λατρεύουν τις προκλήσεις, οπότε μετατρέποντας 
μια κατά τα άλλα βαρετή δουλειά που έχουν να κάνουν στο σπίτι, θα 
καταφέρετε να πείσετε το παιδί σας να την κάνει. Σε μερικά παιδιά, 
αρέσει η ταχύτητα, οπότε μπορείτε να τα προκαλέσετε ρωτώντας τα 
πόσο γρήγορα μπορούν να κάνουν κάτι χωρίς να κάνουν λάθη. 
Επιθεωρώντας τη δουλειά τους, τους δείχνετε πως ενδιαφέρεστε για 
αυτήν. Άλλη δημιουργική προσέγγιση της δουλειάς στο σπίτι είναι η 
σύνδεσή της με ένα ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, μια βαρετή 
ενασχόληση με τα μαθηματικά μπορεί να παρουσιαστεί ως η αποστολή 
αποκωδικοποίησης ενός αστροναύτη σε μια διαστημική αποστολή στον 
Άρη. Μόνο αν η δουλειά γίνει σωστά, η αποστολή θα πετύχει. Ακόμα και 
το παραμικρό λάθος μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα και να 
προκαλέσει την αποτυχία της αποστολής. 
 
.10. Έχετε στο μυαλό σας πως τα βασικά κίνητρα δεν είναι 
πάντα σχετικά με την επιτυχία στο σχολείο 
 
Πολλές φορές εξισώνουμε τα βασικά κίνητρα ενός παιδιού με την 
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επιτυχία στο σχολείο. Όμως, είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως 
ορισμένα παιδιά έχουν υψηλά κίνητρα να πετύχουν στόχους, οι οποίοι 
δεν είναι σχετικοί με το σχολείο. Ένας χαρισματικός έφηβος, για 
παράδειγμα, μπορεί να δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον στη δημιουργία 
ενός εθελοντικού κοινωνικού προγράμματος για τους ηλικιωμένους ή 
για τους κοινωνικά περιθωριοποιημένους. 
 
Η Επιτυχία δεν είναι βασικό κίνητρο 
 
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως ενώ μπορεί να καταφέρετε το παιδί 
σας να κάνει τις σχολικές εργασίες του, μπορεί το παιδί να μην θεωρεί 
την διεκπεραίωση αυτών των εργασιών βασικό κίνητρο για τον εαυτό 
του. 
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21. Ποιες μπορεί να είναι κάποιες μη συμβατικές 
δουλειές για μη συμβατικούς ανθρώπους; 
 
Για πολλούς χαρισματικούς ανθρώπους, η ιδέα μιας δουλειάς από τις 9 
έως τις 5 σε ένα γραφείο είναι απογοητευτική. Η η ιδέα του να 
δουλεύουν για κάποιον άλλο να είναι δυσάρεστη. Η μπορεί να μην τους 
αρέσει και η ιδεά του εσωτερικού περιορισμού. Η δε μπορούν να 
αποφασίσουν σε ποιο από τα ενδιαφέροντά τους να επενδύσουν και 
επιζητούν ένα τρόπο να συνδυάσουν τα ενδιαφέροντά τους. Η 
αναζήτηση της κατάλληλης επαγγελματικής επιλογής δεν είναι πάντα 
εύκολη για τους χαρισματικούς εφήβους και μερικές φορές 
απαιτούνται μερικοί μη συμβατικοί τρόποι σκέψης. 
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22. Τί είναι η Ασύγχρονη Ανάπτυξη; 
 
Ορισμός 
 
Ο όρος ασύγχρονη ανάπτυξη αναφέρεται στην άνιση διανοητική, 
σωματική και ψυχολογική ανάπτυξη. Σε ένα κοινό παιδί, η διανοητική, 
σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη εξελίσσεται με περίπου κοινούς 
ρυθμούς. Υπάρχει ένας συγχρονισμός ανάπτυξης, λοιπόν. Σε ένα κοινό 
παιδί ηλικίας τριών ετών, οι διανοητικές και σωματικές ικανότητές του, 
όπως και η συναισθηματική του ωρίμανση βρίσκονται περίπου στο 
αναμενόμενο επίπεδο για ένα παιδί ηλικίας τριών ετών. Όμως, στα 
χαρισματικά παιδιά, η ανάπτυξη αυτών των διαστάσεων είναι 
ασύγχρονη, δεν εξελίσσεται συγχρονισμένα. Για παράδειγμα, ένα παιδί 
ηλικίας 3 ετών μπορεί να έχει διανοητικές ικανότητες που αντιστοιχούν 
σε παιδί ηλικίας 6 ετών, σωματικές ικανότητες που αντιστοιχούν σε ένα 
παιδί ηλικίας 3 ετών και συναισθηματική ωρίμανση που αντιστοιχεί σε 
ένα παιδί ηλικίας 4 ετών. Όπως και κάθε άλλο συνδιασμό αντίστοιχων 
ηλικιών, αν και η διανοητική ικανότητα είναι πάντα αναπτυγμένη. Από 
την άλλη, κάποιοι πιστεύουν πως είναι δυνατό να αναπτύσσεται ένα 
παιδί σωματικά, αλλά όχι διανοητικά. Όσο υψηλότερο είναι το IQ του 
παιδιού, τόσο πιο ασύγχρονη είναι πιθανό να είναι η ανάπτυξή του. 
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23. Ποια τα κοινωνικά και συναισθηματικά 
προβλήματα των χαρισματικών παιδιών; 
 
Τα χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών συχνά οδηγούν σε 
κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα, τα οποία μπορούν να 
επηρεάσουν τη συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Για να 
καταλάβετε πλήρως το χαρισματικό σας παιδί, μια καλή ιδέα είναι να 
δείτε πώς η χαρισματικότητα του παιδιού σας μπορεί να επιδράσει στη 
συμπεριφορά του. 
 
Προβλήματα απότοκα της ασύγχρονης ανάπτυξης 
 
1. Τα χαρισματικά παιδιά μπορούν διανοητικά να κατανοήσουν 

αφηρημένες έννοιες, αλλά μπορεί να έχουν δυσκολίες να 
διαχειριστούν αυτές τις έννοιες συναισθηματικά. Αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε έντονη ανησυχία για το θάνατο, το μέλλον, το σεξ, 
όπως και πολλά άλλα. 

 
2. Η σωματική ανάπτυξη των χαρισματικών παιδιών μπορεί να 

προκαλέσει μια αδυναμία ολοκλήρωσης μιας εργασίας, την οποία 
μπορούν όμως διανοητικά να συλλάβουν (η τελειομανία μπορεί 
επίσης να έχει κάποια συμμετοχή σε αυτή την αναστάτωση) 

 
3. Ένα χαρισματικό παιδί μπορεί να είναι ικανό να συμμετέχει σε 

συζητήσεις ενηλίκων για θέματα όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη 
ή η πείνα σε παγκόσμιο επίπεδο τη μια στιγμή και μια επόμενη στιγμή 
να αρχίσει να κλαίει και να παραπονιέται γιατί ο αδερφός του πήρε 
ένα αγαπημένο του παιχνίδι. 

 
Προβλήματα απότοκα της αναπτυγμένης λεκτικής και 
αναλυτικής ικανότητας 
 
1. Τα χαρισματικά παιδιά μπορεί να είναι εριστικά ή/και χειριστικά. (οι 

ενήλικες συχνά επισημαίνουν πως αυτά τα παιδιά είναι μικροί 
δικηγόροι!) Οι γονείς και άλλοι ενήλικες πρέπει πάντα να έχουν 
υπόψη τους, αν και συνίσταται να αποδίδεται έπαινος για τα λογικά 
και πειστικά επιχειρήματα, πως ένα παιδί είναι ακόμη παιδί και 
απαιτεί κατάλληλη πειθαρχία ανεξάρτητα από το πόσο έξυπνη ή 
χαριτωμένη μπορεί να δείχνει η συμπεριφορά του. Τα παιδιά που 
μπορούν να διακρίνουν πως μπορούν να χειριστούν ενήλικες μπορεί 
να νιώσουν ιδιαίτερα ανασφαλή. 

 
2. Τα χαρισματικά παιδιά μπορεί να είναι χειριστικά (Οι γονείς και οι 

άλλοι ενήλικες πρέπει να φορντίζουν πως δε θα επιτρέπουν το 
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χειρισμό τους από τα παιδί) 
 
3. Ένα χαρισματικό παιδί μπορεί να προσπαθεί να αποδειχθεί 

εξυπνότερο από γονείς και δασκάλους. 
 
4. Το εξεζητημένο λεξιλόγιο και η αναπτυγμένη αίσθηση του χιούμορ 

του χαρισματικού παιδιού μπορεί να προκαλέσουν παρεξηγήσεις, οι 
οποίες με τη σειρά τους μπορούν να το κάνουν να νιώσει κατώτερο 
και πως έχει απορριφθεί (Αυτός είναι ένας λόγος που τα χαρισματικά 
παιδιά προτιμούν να συναναστρέφονται παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας 
και ενήλικες) 

 
Προβλήματα απότοκα της τελειομανίας και των 
συναισθηματικών ευαισθησιών 
 
1. Η τελειομανία μπορεί να οδηγήσει στο φόβο της αποτυχίας. Κατά 

επέκταση αυτού, το χαρισματικό παιδί προκειμένουνα αποφύγει την 
αποτυχία μπορεί να αρνηθεί ακόμα και να δοκιμάσει να κάνει κάτι 
(συμπεριλαμβανομένης και της σχολικής προετοιμασίας στο σπίτι!) 

 
2. Η έντονη παρατηρητικότητα, η φαντασία και η ικανότητα να 

αντιλαμβάνονται πέραν του προφανούς μπορεί να προκαλέσουν στο 
χαρισματικό παιδί να παρουσιάζεται ως ντροπαλό, ως διστακτικό σε 
νέες καταστάσεις προκειμένου να εκτιμήσει όλες τις συνεκδοχές 
και επιπτώσεις. 

 
3. Ένα χαρισματικό παιδί μπορεί να απαιτεί όλες τις λεπτομέρειες πριν 

απαντήσει σε ερωτήσεις ή να προσφέρει βοήθεια, το οποίο μπορεί να 
το κάνει να φαίνεται κοινωνικά ντροπαλό. 

 
4. Η έντονη ευαισθησία μπορεί να προκαλέσει στα χαρισματικά παιδιά 

να αντιλαμβάνονται την κριτική ή ένα γενικό θυμό ως ένα θέμα που 
τα αφορά προσωπικά. Ακόμα και τα ελάχιστης σημασίας συμβάντα 
της παιδικής ηλικίας δεν αφήνουν τα χαρισματικά παιδιά 
ανεπηρέαστα. 

 
5. Η ευαισθησία και η καλά αναπτυγμένη αίσθηση του σωστού και του 

λάθους μπορεί να οδηγήσουν σε ανησυχία για θέματα, όπως οι 
πόλεμοι, τα παιδιά που πεινάνε, η μόλυνση, η αδικία και η βία. Αν τα 
χαρισματικά παιδιά υπερεκτίθενται σε εικόνες και συζητήσεις με την 
προαναφερθείσα θεματολογία, μπορεί να γίνουν εσωστρεφή και να 
αποσυρθούν ή ακόμα και να υποφέρουν από κατάθλιψη λόγω της 
ύπαρξής τους. 

 
Εικονικά, όλα τα χαρακτηριστικά της χαρισματικότητας μπορεί να 
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προκαλέσουν στα χαρισματικά παιδιά την αίσθηση του να είναι 
"διαφορετικά" ακόμα και σε πολύ πρώιμα στάδια. Εϊναι σημαντικό, 
λοιπόν, να έρθουν σε επαφή με άλλα παιδιά τα οποία είναι σαν αυτά και 
με ανθρώπους που μπορούν να τα καταλάβουν. 
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24. Ποιες είναι οι υπερευαισθησίες των χαρισματικών 
παιδιών κατά τον Dabrowski; 
 
Παραπονιέται το παιδί σας για τις ραφές στις κάλτσες? Βάζει τα χέρια 
του στα αυτιά του όταν ξεκινάει η ταινία στον κινηματογράφο? Έχει 
δυσκολία να κάθεται ακίνητο? Μπορεί ακόμα και να κλαίει με ένα 
μουσικό κομμάτι ή ένα έργο τέχνης? Αυτοί είναι μερικοί τύποι 
εντάσεων που μπορεί να παρατηρηθούν στα χαρισματικά παιδιά. 
 
Ο Πολωνός ψυχολόγος Kamiriez Dabrowski αναγνώρισε πέντε από 
αυτούς τους τύπους εντάσεων, τους οποίους αποκάλεσε 
"υπερευαισθησίες":  
 
1. Ψυχοκινητική Υπερευαισθησία 
2. Αισθησιακή Υπερευαισθησία 
3. Διανοητική Υπερευασθησία 
4. Φαντασιακή Υπερευασθησία 
5. Συναισθηματική Υπερευασθησία 
 
Τα χαρισματικά παιδιά τείνουν να έχουν παραπάνω από έναν από 
αυτούς τους τύπους εντάσεων, αν και συνήθως ένα τύπος είναι 
κυρίαρχος. 
 
Οι γονείς μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τα χαρισματικά παιδιά 
τους συγκρίνοντας τη συμπεριφορά του παιδιού τους με τα 
χαρακτηριστικά καθενός από τους παραπάνω τύπους εντάσεων. Το να 
πει κανείς σε ένα παιδί με συναισθηματική υπερευαισθησία να αγνοήσει 
ένα πείραγμα ή να μην αφήνει το πείραγμα να το ενοχλεί είναι μια 
αδύνατη να πραγματοποιηθεί συμβουλή. Η κατανόηση του τί κρύβεται 
πίσω από τη συμπεριφορά ενός χαρισματικού παιδιού θα βοηθήσει τους 
γονείς να ανταποκριθούν καλύτερα σε αυτήν τη συμπεριφορά. 
 
.1. Τί είναι η Ψυχοκινητική Υπερευαισθησία κατά τον 
Dabrowski; 
 
Η κύρια ένδειξη αυτής της έντασης είναι μια περίσσεια ενέργειας. Στα 
παιδιά με μια κυρίαρχη ψυχοκινητική υπερευαισθησία συχνά δίνεται η 
λάθος διάγνωση συνδρόμου Υπερκινητικότητας και Ελλειμματικής 
Προσοχής (ADHD), μια και τα χαρακτηριστικά είναι κοινά.  
 
1. Γρήγορος λόγος 
2. Παρορμητική συμπεριφορά 
3. Ανταγωνιστικότητα 
4. Ψυχαναγκαστική ομιλία 
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5. Ψυχαναγκαστική οργάνωση 
6. Νευρικές συνήθειες και τικς 
7. Προτίμηση για γρήγορη δράση και αθλήματα 
8. Σωματική έκφραση συναισθημάτων 
9. Αϋπνία 
 
.2. Τί είναι η Αισθησιακή Υπερευαισθησία κατά τον 
Dabrowski; 
 
Η κύρια ένδειξη αυτής της έντασης είναι μια αυξημένη αντίληψη και 
των πέντε αισθήσεων: όραση, όσφρηση, γεύση, αφή και ακοή. Τα παιδιά 
με κυρίαρχη αισθησιακή υπερευαισθησία μπορούν να αρρωστήσουν από 
την οσμή ορισμένων φαγητών ή σα νήπια δε θα θέλουν να περπατούν 
ξιπόλυτα στο γρασίδι. Η ευχαρίστηση που παίρνουν από τις γεύσεις και 
την υφή ορισμένων φαγητών μπορεί να τα κάνει να καταναλώνουν 
περισσότερο φαγητό. 
 
1. Εκτίμηση της ομορφιάς, είτε στα γραπτά, είτε στη μουσική, την τέχνη 
ή τη φύση. Συμπεριλαμβάνεται και η αγάπη των αντικειμένων όπως τα 
κοσμήματα 

2. Ευαισθησία σε οσμές, γεύσεις ή υφή των τροφών. 
3. Ευαισθησία στη μόλυνση 
4. Απτική ευαισθησία (ενοχλούνται από την αίσθηση υλικών στο δέρμα, 
ετικέτες ρούχων) 

5. Σφοδρός πόθος για την ευχαρίστηση 
6. Ανάγκη ή επιιθυμία για άνεση 
 
.3. Τί είναι η Διανοητική Υπερευαισθησία κατά τον Dabrowski; 
 
Αυτή η ένταση είναι η πιο αναγνωρίσιμη στα χαρισματικά παιδιά. 
Χαρακτηρίζεται από δραστηριότητες του μυαλού και σκέψεις. Τα παιδιά 
που διαθέτουν αυτήν την υπερευαισθησία φαίνονται να σκέφτονται 
συνεχώς και επιζητούν απαντήσεις στις βαθειές τους σκέψεις. Μερικές 
φορές η ανάγκη τους για απαντήσεις μπορεί να δημιουργήσει 
προβλήματα στο σχολείο, όταν για παράδειγμα οι ερωτήσεις που 
απευθύνουν προς το δάσκαλο μπορεί να φαίνονται αγενώς 
προκλητικές. 
 
1. Βαθειά περιέργεια 
2. Αγάπη για γνώση και μάθηση 
3. Αγάπη για επίλυση προβλημάτων 
4. Ενθουσιώδης ανάγνωση 
5. Διερευνητικές ερωτήσεις 
6. Θεωρητική σκέψη 
7. Αναλυτική σκέψη 
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8. Ανεξάρτητη σκέψη 
9. Συγκέντρωση, ικανότητα να συντηρεί στο χρόνο διανοητικές 

εργασίες 
 
.4. Τί είναι η Φαντασιακή Υπερευαισθησία κατά τον 
Dabrowski; 
 
Η κύρια ένδειξη αυτής της έντασης είναι το ελεύθερο παιχνίδι με τη 
φαντασία. Η ζωηρή τους φαντασία μπορεί να προκαλέσει ακόμα και την 
αντίληψη της χειρότερης δυνατής πιθανότητας σε κάθε περίπτωση. 
Μπορεί να κρατάει τα παιδιά μακριά από το να ρισκάρουν ή να 
συμμετέχουν σε νέες καταστάσεις. 
 
1. Έντονα όνειρα 
2. Φόβος του αγνώστου 
3. Καλή αίσθηση του χιούμορ 
4. Μαγική σκέψη 
5. Αγάπη για την ποίηση, τη μουσική και το θέατρο 
6. Αγάπη για το φαντασιακό 
7. Ονειροπόληση 
8. Φανταστικοί φίλοι 
9. Λεπτομερείς οπτικές αναπαραστάσεις 
 
.5. Τί́ είναι η Συναισθηματική Υπερευαισθησία κατά τον 
Dabrowski 
 
Η κύρια ένδειξη αυτής της έντασης είναι η εξαιρετική συναισθηματική 
ευαισθησία. Παιδιά με μια έντονη συναισθηματική υπερευαισθησία 
μπορεί μερικές φορές να θεωρηθούν πως πάσχουν από διπολική 
διαταραχ΄ή άλλα συναισθηματικά προβλήματα και διαταραχές. Για τα 
παιδιαί αυτά κάποιοι μπορεί να λένε πως "είναι πολύ ευαίσθητα για το 
δικό τους καλό" 
 
1. Οριακά συναισθήματα 
2. Άγχος 
3. Αισθήματα ενοχής και αίσθηση ευθύνης 
4. Αισθήματα ανεπάρκειας και κατωτερότητας 
5. Έλλειψη τόλμης και ντροπή 
6. Μοναχικότητα 
7. Έγνοια για τους άλλους 
8. Αυξημένη αίσθηση του σωστού και του λάθους, της αδικίας και της 
υποκρισίας 

9. Δυνατή μνήμη συναισθημάτων 
10. Προβλήματα προσαρμογής στην αλλαγή 
11. Κατάθλιψη 
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12. Ανάγκη για ασφάλεια 
13. Σωματική απάντηση στα συναισθήματα (π.χ. στομαχόπονοι που 
προκαλούνται από ένα άγχος) 
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