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Πεπίλητη
θνπόο ηεο εηζήγεζεο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ
πνπ εθαξκόδνληαη ζε επξσπατθέο ρώξεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Αγγιία θαη ηε
Φηλιαλδία αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ. Δηδηθόηεξα,
παξνπζηάδνληαη δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ ζηόρν έρνπλ λα
αληαπνθξηζνύλ ζηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ θαη
λα αλαπηύμνπλ ζην κέγηζην ηα ηαιέληα, θαζώο θαη ηηο δεμηόηεηέο ηνπο ζηελ θάζε κηα
από ηηο δύν πξναλαθεξόκελεο ρώξεο.
Αξρηθά, θαηαγξάθνληαη νη πνιηηηθέο
πνπ έρεη πηνζεηήζεη
ην αγγιηθό
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ. Γίλεηαη
παξνπζίαζε ηνπ "αγγιηθνύ κνληέινπ", ην νπνίν βαζίδεηαη ζε παξαδνζηαθά κνληέια
εθπαίδεπζεο ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ θαη απνηειεί ηε βάζε ηνπ επξύηεξνπ εζληθνύ
πξνγξάκκαηνο πνπ πξνζθέξεηαη ζε καζεηέο όισλ ησλ ειηθηώλ θαη ζε όια ηα ζρνιεία
πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ θπβέξλεζε ηεο Αγγιίαο. Έλα βαζηθό πιενλέθηεκα
ηνπ "αγγιηθνύ κνληέινπ" είλαη όηη ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία από ηα ππάξρνληα κνληέια
εθπαίδεπζεο ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα πξνζέγγηζε πνπ
ηνπνζεηεί ηελ εθπαίδεπζε ραξηζκαηηθώλ κέζα ζηε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή
θαη κέζα ζηνπο επξύηεξνπο ζηόρνπο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, θαζώο δίλεηαη ε
επθαηξία αλάδεημεο θαη θαιιηέξγεηαο ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ πνπ πξνέξρνληαη από
ρακειόηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα.
ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή πνπ αθνξά ζηηο πνιηηηθέο πνπ
πηνζεηνύληαη από
ην θηλιαλδηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη εληζρύνπλ ηε
ραξηζκαηηθόηεηα, ελώ παξάιιεια αλαιύνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ, όπσο ε
απνθέληξσζε θαη ε πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη
δπλαηόηεηεο θάζε καζεηή. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη
γηα ηνπο ραξηζκαηηθνύο καζεηέο ζε θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ελώ παξάιιεια
γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξόπν κε ην νπνίν ην θηλιαλδηθό εθπαηδεπηηθό κνληέιν
ελζσκαηώλεη ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο λνεκνζύλεο πνπ πξνηείλεη ν Gardner.
Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζπγθξηηηθή
κειέηε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ ησλ δύν απηώλ επξσπατθώλ ρσξώλ όζνλ αθνξά
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ.
Λέξειρ-Κλειδιά
εθπαίδεπζε ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ, εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, Αγγιία, Φηλιαλδία
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Abstract
The purpose of the paper is to compare the educational policies applied in
European countries, particularly in England and Finland, with regards to the education
of giftedstudents. In particular, different educational policies are presented in order to
respond to the particular educational needs of the giftedpupils and so as to maximize
their talents and skills in each of the two countries mentioned above.
Initially, the policies adopted by the English education system for the education of
giftedstudents are presented. The "English model" is presented, which is based on
traditional models of giftedstudents’ education, and forms the basis of the wider
national educational program offered to students of all ages and to all schools funded
by the UK government. A key advantage of the "English model" is that it uses
elements from the existing models of gifted students’ education to create an approach
that setsgifted education in the overall educational policy as well aswithin the wider
social policy’s objectives as it gives the opportunity to promote and cultivate
giftedstudents from lower social strata.
Continuously, there is a historical review of the policies adopted by the Finnish
educational system and enhance charismawhile at the same time its basic principles
are being analyzed such as decentralization and adaptation of the teaching procedure
to the particular needs and potentials of each student. The policies pursued for
giftedstudents at each level of education are also being presented, while at the same
time, reference is made to the way in which the Finnish educational model
incorporates the different types of intelligence suggested by Gardner.
Finally, the conclusions from the comparative study of the educational policies of
these two European countries, regarding the training of giftedstudents, are being
presented.
Keywords
Gifted students’ education, educational policies, England, Finland

Ειζαγυγή
Η παξνύζα εξγαζία απνζθνπεί ζηελ ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
ζπζηήκαηνο ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Φηλιαλδίαο, ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο
πνιηηηθέοπνπ

αθνινπζνύλ

Αλαιπηηθόηεξα,

ζηελ

επηζεκαίλεηαη

ε

εθπαίδεπζε
ύπαξμε

ησλ

ραξηζκαηηθώλ

δηαθνξνπνηεκέλσλ

καζεηώλ.

εθπαηδεπηηθώλ

πξνζεγγίζεσλ πνπ ζηόρν έρνπλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ησλ ραξηζκαηηθώλ παηδηώλ θαη λα αλαπηύμνπλ ζην κέγηζην ηα ηαιέληα θαη
ηηο δεμηόηεηεο απηώλ.
Αξρηθά αλαθέξνληαη νη πνιηηηθέο πνπ έρεη αθνινπζήζεη ην Αγγιηθό εθπαηδεπηηθό
ζύζηεκα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ. πγθεθξηκέλα,
πεξηγξάθεηαη ην«Αγγιηθό κνληέιν εθπαίδεπζεο», ην νπνίν απνηειεί ηνλ θνξκό ηνπ
επίζεκνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ πνπ αθνινπζείηαη από όια ηα
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δεκόζηα ζρνιεία ηεο Αγγιίαο. Βαζηθό πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο
είλαη όηη πηνζεηεί ηα ζεηηθά ζηνηρεία παιαηόηεξσλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε
ησλ ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ, πξνζπαζώληαο λα πεξηνξίζεη ηα ειιείκκαηααπηώλ.
Έπεηηα, γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο πνπ
αθνινπζήζεθαλ από ην Φηλιαλδηθό θξάηνο.Δπίζεο, θαηαγξάθνληαη νη πξνζεγγίζεηο
πνπ αθνινπζνύληαη γηα ηνπο ραξηζκαηηθνύο καζεηέο ζε θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο,
ελώ παξάιιεια πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηνΦηλιαλδηθό θξάηνο
ελζσκαηώλεη ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο λνεκνζύλεο πνπ
ππνδεηθλύεη ν Gardner.
Σέινο, αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζπγθξηηηθή κειέηε
ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ αθνινπζεί ε Αγγιία θαη ε Φηλιαλδία γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ.
Σημανηικέρ ημεπομηνίερ για ηην εξέλιξη ηηρ εκπαίδεςζηρ ηυν σαπιζμαηικών
ζηην Αγγλία
Η πξόλνηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ ζηελ Αγγιία μεθηλάεη
από πνιύ λσξίο, ζπγθξηηηθά κε ηηο ρώξεο ηεο ππόινηπεο Δπξώπεο.Ήδε από ην 1944
ηδξύνληαη

ηα

πξώηα

“GrammarSchools”,

δίλνληαο

ηε

δπλαηόηεηα

ζηνπο

ραξηζκαηηθνύο καζεηέο λα θνηηήζνπλ ζε απηά. Η ιεηηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ζρνιείσλ κεηέπεηηα ζεσξήζεθε ειηηίζηηθε, κε απνηέιεζκα ηα πεξηζζόηεξα λα
δηαθόςνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. ήκεξα ζηελ Αγγιία παξακέλνπλ αλνηρηά 164 θαη
ζπλερίδνπλ λα δηαηεξνύλ πνιύ απζηεξά θξηηήξηα επηινγήο ησλ καζεηώλ ηνπο(Reid&
Boettger,2015). Σν 1967ηδξύεηαη ν ΝAGC (NationalAssociationforGiftedChildren)
πνπ απνηειεί ηελ πξώηε Μ.Κ.Ο. πνπ κεξίκλεζε γηα απηή ηελ νκάδα ηνπ καζεηηθνύ
πιεζπζκνύ. Η δξάζε ηεο ζπλερίδεηαη έσο θαη ζήκεξα, ζηεξίδνληαο θνηλσληθά,
ζπλαηζζεκαηηθά θαη καζεζηαθά ηνπο ραξηζκαηηθνύο καζεηέο, θαζώο θαη ηνπο γνλείο
απηώλ(Reid& Boettger,2015). Υαξαθηεξηζηηθό είλαη επίζεο, όηη ην πξώην Παγθόζκην
πλέδξην γηα ηε Υαξηζκαηηθόηεηα ιακβάλεη ρώξα ην 1975 ζην Λνλδίλν (Λόμα,2004).
Κιείλνληαο, αμίδεη λα ηνληζηεί όηη από ην 1999 ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα αιιάδεη.
Σνλ 21ν αη. ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ. Δπνκέλσο,
δηαπηζηώλεηαη όηη ην ηόηε εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ήηαλ αλεπαξθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε
ησλ ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ, θαζώο αθελόο απεπζπλόηαλ ζε απηνύο πνπ είραλ ηελ
νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα ιακβάλνπλ εθπαίδεπζε θαιύηεξεο πνηόηεηαο θαη
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αθεηέξνπ θπξηαξρνύζε ε άπνςε όηη ηα ραξηζκαηηθά παηδηά κπνξνύλ λα ηα
θαηαθέξνπλ από κόλα ηνπο(Eyre,2009).
Ππογενέζηεπερ κςπίαπσερ εκπαιδεςηικέρ πποζεγγίζειρ
Η κελ νλνκαδόκελε «παξαδνζηαθή» κέζνδνο, εζηίαδε πξώηα ζηνλ εληνπηζκό ησλ
ραξηζκαηηθώλ θαη έπεηηα ζηελ παξνρή επηπιένλ επθαηξηώλ εθπαίδεπζεο, έρνληαο
όκσο, δπν βαζηθνύο πεξηνξηζκνύο. Από ηε κηα πιεπξά, ν εληνπηζκόο ησλ
ραξηζκαηηθώλ βαζηδόηαλ ζηε ρνξήγεζε ηεζη λνεκνζύλεο, ρσξίο ηελ αμηνιόγεζε ηεο
επίδξαζεο

ησλ

πξνζσπηθόηεηαο.

πεξηβαιινληηθώλ
Από

ηελ

παξαγόλησλ

άιιε,

ε

θαη

ραξαθηεξηζηηθώλ

εθπαίδεπζε

ησλ

ηεο

ραξηζκαηηθώλ

πξαγκαηνπνηνύληαλ θπξίσο εθηόο ηεο ηαθηηθήο ηάμεο, κε απνηέιεζκα νη ραξηζκαηηθνί
λα εθπαηδεύνληαη ζε μερσξηζηέο δνκέο, νη νπνίεο ειάρηζηε ζρέζε είραλ κε ηε βαζηθή
εθπαίδεπζε(Eyre, 2009).
Η δε, «πξόβιεςε», ήηαλ κηα λέα πξνζέγγηζε πνπ θπξηάξρεζε ζηα κέζα ηνπ 20νπ
αη.

ε απηή ν εθπαηδεπηηθόο ηεο ηάμεο αλαιακβάλεη ηνλ εληνπηζκό ησλ

ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ, κέζσ ηεο παξνρήο θαηάιιεισλ επθαηξηώλ κάζεζεο ζην
πιαίζην ηνπ βαζηθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ θαη κέζα ζηελ ηαθηηθή ηάμε.
Παξαδείγκαηνο ράξε, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζύκπηπμεο ηεο ύιεο (Renzulli,1983),
θαζώο θαη επίιπζεο δύζθνισλ πξνβιεκάησλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζε απηή ηελ
πξνζέγγηζε, ελώ επηδηώθεηαη ν εληνπηζκόο ησλ ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ, δε δίλεηαη ζε
απηόλ ε έκθαζε, θαζώο ζεσξείηαη όηη κέζα από ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο κάζεζεο ε
ραξηζκαηηθόηεηα ζα «απνθαιπθζεί». Κάηη ηέηνην όκσο, κεηέπεηηα θξίζεθε σο
«νπηνπηθό», θαζώο βαζηδόηαλ απνθιεηζηηθά ζηηο δεμηόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, από
ηε ζηηγκή πνπ δελ ππήξραλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Βαζηθό
έιιεηκκα θαη ησλ δπν πξνζεγγίζεσλ απνηέιεζε ην γεγνλόο όηη δε δηλόηαλ έκθαζε
ζηνλ εληνπηζκό ησλ ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ πνπ πξνέξρνληαλ από θησρό
νηθνγελεηαθό ππόβαζξν (Eyre,2009).
Το Αγγλικό Μονηέλο Εκπαίδεςζηρ
Σν 1999 αξρίδεη λα θπξηαξρεί κηα λέα πξνζέγγηζε. Σν «Αγγιηθό Μνληέιν»
εθπαίδεπζεο

βαζίδεηαη

ζηα

ζεηηθά

ζηνηρεία

ησλ

αλσηέξσ

πξνζεγγίζεσλ,

πξνζπαζώληαο λα πεξηνξίζεη ηα αξλεηηθά απηώλ (Eyre,2009). Πξεζβεύεη ινηπόλ, ηελ
«πςειήο πνηόηεηαο εθπαίδεπζε γηα όινπο», ελζσκαηώλνληαο ηελ εθπαίδεπζε ησλ
ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ ζηελ επξύηεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, θαζώο κε απηόλ ηνλ
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ηξόπν ππνζηεξηδόηαλ όηη ην επίπεδν ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ζα αλαβαζκηζηεί
(Eyre,2004).Σέινο, ζεσξεί ηελ αλαγλώξηζε ησλ ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ κηα ζηαδηαθή
δηαδηθαζία, ώζηε λα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζε όινπο ηνπο καζεηέο, εηδηθά ζε απηνύο
πνπ πξνέξρνληαη από θησρά νηθνλνκηθάζηξώκαηα, λα δείμνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο
δπλαηόηεηεο. Η ελ ιόγσ δηαδηθαζία δηελεξγείηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο βαζηθήο
εθπαίδεπζεο, ηόζν από ηνλ βαζηθό πάξνρό ηεο, δειαδή ην ζρνιείν, όζν θαη από ηνπο
εμσηεξηθνύο παξόρνπο απηήο, όπσο ηα παλεπηζηήκηα (Eyre,2009). Αμηνζεκείσην
είλαη όηη 5-10% ησλ καζεηώλ ζε θάζε ζρνιείν ηεο Αγγιίαο ζεσξείηαη όηη κπνξεί λα
αλήθεη ζηνπο ραξηζκαηηθνύο καζεηέο(Reid& Boettger,2015).ηόρνο ινηπόλ, ηνπ
«Αγγιηθνύ Μνληέινπ» είλαη ε θαηά ην δπλαηόλ πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
ζπζηήκαηνο από θάζε καζεηή, αλεμάξηεηα από ην νηθνλνκηθό ηνπ ππόβαζξν θαη ηηο
καζεζηαθέο ηνπ ηθαλόηεηεο (Reid&Boettger,2015).
Βαζικά σαπακηηπιζηικά
Σξία είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλσηέξσ πξνζέγγηζεο. Πξώηνλ,
παξέρεη έλα βαζηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πςειήο πνηόηεηαο, ην νπνίν ελζσκαηώλεη
επθαηξίεο κάζεζεο κέζα θαη έμσ από ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, κε ηνλ εθπαηδεπηηθό λα
απνηειεί ηνλ θύξην παξάγνληα γηα ηελ νξζή πινπνίεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο
(Eyre,2009). Αλαιπηηθόηεξα, ζε ειηθία 6-11 εηώλ, νη καζεηέο πεξλνύλ ην κεγαιύηεξν
κέξνο ηεο εκέξαο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Κύξηνο ζηόρνο ηεο ελδνζρνιηθήο
εθπαίδεπζεο απνηειεί ε θαιιηέξγεηα γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηεο ζθέςεο,
πξνζθέξνληαο ζηνπο καζεηέο έλα πινύζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ θη
επηπιένλ, ζηνπο πηζαλώο ραξηζκαηηθνύο καζεηέο, ηε δπλαηόηεηα λα θηλεζνύλ
επέιηθηα ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, πξνρσξώληαο πην γξήγνξα
ηελ ύιε (Eyre,2004). Μεηέπεηηα, ζηελ ειηθία ησλ 12-18 εηώλ, ην ζρνιείν απνηειεί
κελ ηνλ βαζηθό πάξνρν ηεο εθπαίδεπζεο. Ωζηόζν, ην βάξνο κεηαηνπίδεηαη ζηελ
άκεζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εμσηεξηθνύο παξόρνπο απηήο, όπσο ηα παλεπηζηήκηα θαη
ηνπο νξγαληζκνύο γηα ραξηζκαηηθά παηδηά, ώζηε λα ππάξμεη κέγηζηε αληηζηνηρία
κεηαμύ ησλ πξνζσπηθώλ αλαγθώλ θαη ησλ κειινληηθώλ επθαηξηώλ εθπαίδεπζεο ηνπ
θάζε ραξηζκαηηθνύ καζεηή(Reid& Boettger,2015).Δπηπιένλ, ζε απηό ην ζηάδην
πξνβιέπεηαη θαη ε «καζεηεία» δίπια ζε εηδηθνύο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ άπηεηαη ησλ
ελδηαθεξόλησλ ηνπο, κε ζηόρν ηώξα ηεο εθπαίδεπζεο ηελ αλάπηπμε ηεοΣερλνγλσζίαο
(Eyre,2009).Ο εθπαηδεπηηθόο, όπσο πξναλαθέξζεθε, θαηέρεη βαζηθό ξόιν ζηε λέα
απηή πξνζέγγηζε θαη νθείιεη αξρηθά λα αλαγλσξίδεη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ
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θάζε καζεηή. ηε ζπλέρεηα, λα ζρεδηάδεη ηε δηδαζθαιία, κε ηελ πξνζδνθία όηη
θάπνηνη καζεηέο ζα αληαπνθξηζνύλ ζηηο πην απαηηεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ρσξίο όκσο
λα μέξεη εθ ησλ πξνηέξσλ πνηνη ζα είλαη απηνί. εκαληηθό είλαη λα ηνληζηεί όηη νη
δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα είλαη ελδηαθέξνπζεο, ώζηε λα θηλεηνπνηήζνπλ ην
ελδηαθέξνλ ησλ ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ. Έπεηηα, ν εθπαηδεπηηθόο είλαη ππεύζπλνο λα
εληνπίδεη κέζα ζηελ ηάμε ηνπο πηζαλώο ραξηζκαηηθνύο καζεηέο θαη ηέινο, λα
ρξεζηκνπνηεί ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, δηαρσξίδνληαο ηελ ηάμε ζε νκάδεο κε
βάζε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο (Reid& Boettger, 2015).
Γεύηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ «Αγγιηθνύ κνληέινπ» είλαη ν θεληξηθόο ξόινο πνπ
απνδίδεη ζηε ζπλεξγαζία κε εμσζρνιηθνύο θνξείο. Σα εμσζρνιηθά πξνγξάκκαηα γηα
ηνπο ραξηζκαηηθνύο καζεηέο απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο επξύηεξεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Μέζσ απηώλ επηηπγράλεηαη ε παξνρή θηλήηξσλ θαη
πςειόηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο, κε ζηόρν λα εληζρπζνύλ νη γλώζεηο, θαζώο θαη ε
απηνεθηίκεζε όισλ ησλ καζεηώλ. Βαζηθό πιενλέθηεκα απνηειεί ην γεγνλόο όηη κε
απηό ηνλ ηξόπν δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο ραξηζκαηηθνύο καζεηέο λα
αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα ζπλεξγαζηνύλ κε καζεηέο αλάινγνπ δπλακηθνύ. Δπνκέλσο,
νη ραξηζκαηηθνί απνηεινύλ ηαπηόρξνλα κέξνο δύν θνηλνηήησλ. Από ηε κία, ηεο
ηαθηηθήο ηνπο ηάμεο ζην ζρνιείν θαη από ηελ άιιε, ηεο εμσζρνιηθήο ηνπο ηάμεο, ε
νπνία απνηειείηαη από καζεηέο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη θηινδνμίεο (Eyre,2009).
Σειεπηαίν θαη πνιύ βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο είλαη
όηη πξνσζεί ηελ ηζόηεηα, θαζώο θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε. Αλαιπηηθόηεξα,
δίλεηαη έκθαζε ζηνλ εληνπηζκό θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηώλ πνπ πξνέξρνληαη
από θησρό νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, κε παξάιιειε παξέκβαζε όπνπ θξίλεηαη
αλαγθαίν(Eyre,2009). Απηό επηηπγράλεηαη θαηαξράο, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ καζεηώλ πνπ δηαζέηεη ην θάζε ζρνιείν (όπσο ε
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ), επηπιένλ, κέζσ ηεο πςειήο πνηόηεηαο
εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεηαη ζε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο θαη ηέινο, κέζσ
ησλ επξύηεξσλ παξόρσλ εθπαίδεπζεο (όπσο Παλεπηζηεκηαθώλ πξνγξακκάησλ), νη
νπνίνη επηηξέπνπλ ηελ πξόζβαζε ζε επθαηξίεο επξύηεξεο εθπαηδεπηηθήο θαηάξηηζεο
θαη κεηέπεηηα επαγγεικαηηθήο πνξείαο. Δπνκέλσο, αμίδεη λα ηνληζηεί όηη γηα πξώηε
θνξά δίλεηαη ε επθαηξία θαη ζηνπο ραξηζκαηηθνύο καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη από
ρακειόηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα, λα εμειηρζνύλ ζηνλ καζεζηαθό θαη επαγγεικαηηθό
ηνκέα(Eyre,2004).
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Οπγανιζμοί πος δημιοςπγήθηκαν για να ζηηπίξοςν ηην εκπαίδεςζη ηυν
σαπιζμαηικών.
Κιείλνληαο, είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζνύλ νη νξγαληζκνί πνπ ηδξύζεθαλ κε
ζθνπό λα δξάζνπλ επηθνπξηθά πξνο ηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ.
Έλαο από ηνπ πην ζεκαληηθνύο αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνύο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
ραξηζκαηηθώλ

καζεηώλ

απνηειεί

ν

NACE

(NationalAssociationforAbleChildreninEducation), ν νπνίνο ηδξύζεθε ην 1983 θαη
δξα κέρξη ζήκεξα έρνληαο αλαιάβεη ηε ζηήξημε, ηελ θαζνδήγεζε αιιά θαη ηελ
εθπαίδεπζε ησλ ελ ιόγσ καζεηώλ(Reid& Boettger, 2015). Άιινο έλαο νξγαληζκόο
κε πινύζηα δξάζε ππήξμε ν NAGTY(NationalAcademyforGiftedandTalentedYouth).
Ιδξύζεθε ην 2002 από ην παλεπηζηήκην ηνπ Warwick κε θπβεξλεηηθή πξσηνβνπιία,
έρνληαο σο ζηόρν ηε ζηήξημε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Οη δξάζεηο ηνπ
απεπζύλνληαλ ζε καζεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη πεξηειάκβαλαλ
εθπαηδεπηηθά summercamps θαη πξνγξάκκαηαγηα ηα κέιε ηνπ, ηα νπνία επηιέγνληαλ
κε πνιύ απζηεξά θξηηήξηα (Monks&Pfluger,2005). Δπίζεο, ππήξρε άκεζε
ζπλεξγαζία κε ηα ζρνιεία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηέινο,
δηεμήγαγε έξεπλα γηα ηελ εύξεζε θαιύηεξσλ ηξόπσλ εθπαίδεπζεο ησλ ραξηζκαηηθώλ
καζεηώλ. Όκσο, παξά ηε ζεηηθή αμηνιόγεζε πνπ έιαβε από ηελ Κπβέξλεζε,
ζηακάηεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 2010 (Reid& Boettger, 2015).
αξγόηεξα,

ην

2012,

ηδξύεηαη

από

ην

ίδην

Γύν ρξόληα

παλεπηζηήκην

ν

IGGY(InternationalGatewayforGiftedYouth), ν νπνίνο ζπλερίδεη ηε δξάζε ηνπ κέρξη
ζήκεξα. πγθεθξηκέλα, απνηειεί έλαλ δηαδηθηπαθό ηόπν γηα ραξηζκαηηθνύο λένπο 1318 εηώλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε
καζήκαηα παλεπηζηεκηαθνύ επηπέδνπ (Παλεπηζηήκην Warwick), λα επηθνηλσλήζνπλ
κε ζπλνκειίθνπο κε ηα ίδηα ελδηαθέξνληα,θαζώο θαη λα δερζνύλ ζπκβνπιέο γηα
επαγγεικαηηθή εμέιημε.
Το θινλανδικό μονηέλο εκπαίδεςζηρ ηυν σαπιζμαηικών μαθηηών
Σν θηλιαλδηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα παξέρεη πςειή πνηόηεηα εθπαίδεπζεο, ε
νπνία είλαη εκθαλήο ζηα απνηειέζκαηα ησλ δηεζλώλ εμεηάζεσλ PISA ηνπ
ΟΟΑ,όπνπ θαηαιακβάλεη ηηο πξώηεο ζέζεηο (OECD).
Πξνηεξαηόηεηα ηνπ θηλιαλδηθνύ θξάηνπο είλαη ε παξνρή πςειήο πνηόηεηαο
δσξεάλ εθπαίδεπζεο γηα όινπο αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
γεπκάησλ ζην ζρνιείν θαη γξαθηθήο ύιεο) (Laine,2016). Γηα απηό ηνλ ιόγν, παξέρεη
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πνιύ πςειή ρξεκαηνδόηεζε ζηα ζρνιεία, θαζώο επίζεο θαη ζηε δηελέξγεηα εξεπλώλ
γηα λέεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο(Tirri, & Kuusisto, 2013).
Ιζηοπική αναδπομή
Σν 1970 γίλεηαη εζληθόο ζηόρνο ε εθπαίδεπζε γηα όινπο κέζα από ηελ ηζόηεηα
επθαηξηώλ γηα όινπο ηνπο καζεηέο αλεμαξηήησο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ηε
ζπκπεξίιεςε ησλ αλσηέξσ ζην γεληθό ζρνιείν, ζηελ ηππηθή ηάμε. Η εθπαίδεπζε
ζεσξείηαη επέλδπζε ζε αλζξώπηλν δπλακηθό, πνπ ζα νδεγήζεη κειινληηθά ηε ρώξα
ζε επεκεξία. Απηή ηελ πεξίνδν ππάξρεη επίζεο, κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά πνπ
αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαη θαη’ επέθηαζε ιακβάλεηαη κεγάιε κέξηκλα
γηα λα κπνξνύλ λα ζηεξηρηνύλ θαηάιιεια, ώζηε λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο
θαη λα θαηαθέξνπλ λα αθνινπζήζνπλ ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ. ε έλα
ηέηνην πιαίζην, ζεσξείηαη ειηηίζηηθε ε ελαζρόιεζε κε ηνπο ραξηζκαηηθνύο καζεηέο,
νη νπνίνη απνηεινύλ κηθξό πνζνζηό ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ ζε αληίζεζε κε ηνπο
καζεηέο κε δπζθνιίεο νη νπνίνη ρξεηάδνληαη ακέζσο ελίζρπζε γηα λα θηάζνπλ ηνλ
κέζν καζεηή(Tirri & Kuusisto, 2013).
Σν 1980 εηζάγεηαη κηα κεγάιε θαηλνηνκία ζην θηλιαλδηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα,
θαζώο επηηπγράλεηαη ε απνθέληξσζε. Η επζύλε γηα ηνλ ζρεδηαζκό ησλ Αλαιπηηθώλ
Πξνγξακκάησλ πνπδώλ όζνλ αθνξά ζην πεξηερόκελν θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο
κεηαβηβάδεηαη από ην θξάηνο ζηνπο δήκνπο. Πιένλ, κόλν γεληθέο θαηεπζύλζεηο
δίλνληαη από ην θξάηνο, ελώ ππεύζπλνη είλαη νη δήκνη πνπ γλσξίδνπλ ηηο
ηδηαηηεξόηεηεο θάζε πεξηνρήο θαη θαη’ επέθηαζε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηώλ
ηεο. Με απηό ηνλ ηξόπν, νη δάζθαινη έρνπλ κεγάιε ειεπζεξία επηινγήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ησλ κεζόδσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Σα
λέα Α.Π.. γηα ην δεκνηηθό, ην γπκλάζην θαη ην ιύθεην εγθξίζεθαλ ην 1994 (Tirri,&
Kuusisto,2013).
Σν 1998 ζπληάζζεηαη ν θώδηθαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηνλ νπνίν γίλεηαη
πξώηε θνξά αλαθνξά ζηελ επηηάρπλζε κε ηε δπλαηόηεηα έλαξμεο ηνπ δεκνηηθνύ
ζρνιείνπ ζηα 6 ρξόληα αληί γηα ηα 7 θαη ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ηνπ
“ungradedschool” (Tirri,& Kuusisto, 2013). Η πξώηε είλαη εθηθηή ύζηεξα από ηε
ρνξήγεζε ζην παηδί, ηνπ νπνίνπ νη γνλείο ζεσξνύλ όηη είλαη έηνηκν λα μεθηλήζεη ην
ζρνιείν έλαλ ρξόλν λσξίηεξα από ην ζπλεζηζκέλν, ηαηξηθώλ θαη ςπρνινγηθώλ ηεζη
εηνηκόηεηαο ρξεκαηνδνηνύκελσλ από ηνποίδηνπο(Laine, 2016). Σν δεύηεξν,
αλαθέξεηαη ζε έλα ζρνιείν, θπξίσο ιύθεην, ρσξίο θαζνξηζκέλεο ηάμεηο (π.ρ. πξώηε,
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δεπηέξα θιπ.), κηα ηαθηηθή πνπ όκσο ζηελ πξάμε δε θαίλεηαη λα αθνινπζήζεθε
(Tirri& Kuusisto, 2013).
Σν 2000, σο εμηζνξξόπεζε ηεο ηζόηεηαο επθαηξηώλ γηα όινπο ηνπο καζεηέο, ε
νπνία είρε δηαηαξαρζεί από ηελ αιιαγή ηεο απνθέληξσζεο, νξίζηεθε όηη ζα έπξεπε
λα είλαη πην ζαθή ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, θαζνξηζκέλα κε πεξηζζόηεξεο
ιεπηνκέξεηεο, ώζηε λα κελ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο από ζρνιείν ζε
ζρνιείν(Tirri & Kuusisto, 2013).
Σν 2007 ζεσξήζεθε εζληθόο ζηόρνο ε ελζάξξπλζε ηαιέλησλ θαη ε ελίζρπζε ηεο
δεκηνπξγηθόηεηαο,

ελώ

ην

2009

ην

FinnishNationalBoardofEducation

νξγάλσζεProject γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ραξηζκαηηθώλ θαη ηαιαληνύρσλ καζεηώλ πνπ
ζπκπεξηειάκβαλε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, παξνρή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη
forum γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεηαμύ ηνπο θαη ηελ αληαιιαγή
απόςεσλ θαη ηδεώλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ (Tirri & Kuusisto,
2013).
Βαζικέρ απσέρ θινλανδικού εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ
Οη πξναλαθεξζείζεο αιιαγέο νδήγεζαλ ζε έλα εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πνπ
ζηεξίδεηαη ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία όζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
αθνινπζνύλ νη καζεηέο - νη νπνίεο άπηνληαη ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπο - θαη ηνλ ρξόλν
πνπ αθηεξώλνπλ ζε απηέο(Reid & Boettger, 2015). Δπίζεο, ζηελ εμαηνκηθεπκέλε
δηδαζθαιία θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ ζηόρσλ θαη ηεο επίηεπμεο ή κε απηώλ κε βάζε ηηο
δπλαηόηεηεο θάζε καζεηή. Με ηα δύν παξαπάλσ, θαζώο θαη κε ηε ζπκπεξίιεςε όισλ
ησλ καζεηώλ (είηε ζπλαληνύλ δπζθνιίεο είηε ζεσξνύληαη ραξηζκαηηθνί) ζην γεληθό
ζρνιείν επηηπγράλεηαη θαη ε ηζόηεηα επθαηξηώλ (Laine, 2016).
Δπηπιένλ, βαζηθό ζηνηρείν ηνπ θηλιαλδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, όπσο
αλαιύζεθε, είλαη ε απνθέληξσζε, ε νπνία δίλεη κεγάιε ειεπζεξία ζηνπο
εθπαηδεπηηθνύο λα επηιέμνπλ κε ηη ζα αζρνιεζνύλ νη καζεηέο ηνπο θαη κε πνην
ηξόπν(Laine, 2016). Μεγάιε έκθαζε αθόκε, δίλεηαη ζηελ πνιύπιεπξε αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ, κέζσ ηεο πξνώζεζεο ηεο ζθέςεο, ηεο θνηλσληθόηεηαο,
ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο, θαζώο επίζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ δηαβάζκαηνο.
Κάζε παηδί ζεσξείηαη κνλαδηθό θαη πξέπεη λα ππάξρεη ζεβαζκόο ζηα δηθαηώκαηα
όισλ ησλ παηδηώλ.
πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαλεξό όηη, ελώ δελ αλαθέξεηαη πνπζελά σο
βαζηθόο ζηόρνο ηνπ θηλιαλδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ε αλάπηπμε ηεο
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ραξηζκαηηθόηεηαο, ε ηειεπηαία εληζρύεηαη κέζα από όιεο ηηο άιιεο αξρέο ηνπ (Reid
& Boettger, 2015).
Βαθμίδερ εκπαίδεςζηρ και σαπιζμαηικόηηηα
Έσο 6 ρξνλώλ ηα παηδηά παξαθνινπζνύλ ην “pre-school” ην νπνίν έγηλε
ππνρξεσηηθό από ην 2015. ηα 7 έηε (ή ζηα 6 γηα θάπνηνπο πνπ πέξαζαλ ηα ηεζη
εηνηκόηεηαο) μεθηλάεη ην “comprehensiveschool”, πνπ απνηειεί ηελ ελληάρξνλε
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη ρσξίδεηαη ζην δεκνηηθό (primary) γηα ειηθίεο 7 έσο 12
εηώλ θαη ην γπκλάζην (upperstage) γηα ειηθίεο 13 έσο 15 εηώλ (Laine, 2016).
ην δεκνηηθό νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη δηαζέηνπλ όινηκεηαπηπρηαθή εηδίθεπζε,
δηδάζθνπλ όια ηα καζήκαηα εθηόο από ηα μελόγισζζα. Σα δηδαζθόκελα αληηθείκελα
αγγίδνπλ όινπο ηνπο γλσζηηθνύο ηνκείο θαη είλαη: Φηλιαλδηθά ή νπεδηθά (αλάινγα
κε

ηε κεηξηθή γιώζζα ηνπ παηδηνύ), κηα μέλε γιώζζα (ζπλήζσο Αγγιηθά),

Μαζεκαηηθά, Ιζηνξία, Μειέηε Πεξηβάιινληνο, Γεσγξαθία, Φπζηθή Ιζηνξία, Γίθαην,
Θξεζθεπηηθά, Φπζηθή Αγσγή, Μνπζηθή, Σέρλε, Υεηξνηερλίεο θαη Κνηλσληθέο
Δπηζηήκεο (Tirri & Kuusisto, 2013).ε όια ηα καζήκαηα γίλνληαη δξαζηεξηόηεηεο κε
βάζε ηνπο ηύπνπο λνεκνζύλεο ηνπ Gardner(Tirri, 1997), ελώ ππάξρνπλ θαη
μερσξηζηέο ηάμεηο κνπζηθήο, καζεκαηηθώλ, εηθαζηηθώλ ηερλώλ, ειεθηξνληθώλ
ππνινγηζηώλ θαη δεμηνηήησλ ζθέςεο γηα όζνπο καζεηέο δείρλνπλ λα έρνπλ θιίζε ή
ελδηαθέξνλ πξνο απηνύο ηνπο ηνκείο. Δπηπξόζζεηα, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα
επηιέμνπλ νη γνλείο καδί κε ην παηδί λα κε θνηηήζεη ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπ,
αιιά ζε θάπνην δίγισζζν ζρνιείν, όπνπ ηα καζήκαηα γίλνληαη ζηα Φηλιαλδηθά θαη
ζε κηα δεύηεξε γιώζζα (Αγγιηθά, Γεξκαληθά, Γαιιηθά ή Ρώζηθα). Σα ζρνιεία απηά
είλαη ηδησηηθά ή ρξεκαηνδνηνύκελα από ην θξάηνο θη επηιέγνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο κε
δηθά ηνπο θξηηήξηα (π.ρ. βαζκνί)(Tirri& Kuusisto, 2013).
ην γπκλάζην νη εθπαηδεπηηθνί είλαη θαζεγεηέο εηδηθνηήησλ. Σα δηδαζθόκελα
καζήκαηα αγγίδνπλ πάιη δηάθνξνπο γλσζηηθνύο ηνκείο θαη είλαη ίδηα κε απηά ηνπ
δεκνηηθνύ, κόλν πνπ πξνζηίζεληαη ε δεύηεξε μέλε γιώζζα (ζπλήζσο νπεδηθά), ε
Υεκεία, ε Φπζηθή, ε Αγσγή Τγείαο θαη ε Οηθηαθή Οηθνλνκία. Οη καζεηέο έρνπλ
αθόκε ηε δπλαηόηεηα λα θάλνπλ κηα επηπιένλ ηξίηε μέλε γιώζζα ή
Τπνινγηζηέο.(Tirri

&

Kuusisto,

2013).Καη

ζε

απηό

ην

επίπεδν

γίλνληαη

δξαζηεξηόηεηεο κε βάζε ηνπο ηύπνπο λνεκνζύλεο ηνπ Gardner (Tirri, 1997),ελώ
ππάξρεη ε δπλαηόηεηα νη καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζε ηάμεηο κνπζηθήο αλ έρνπλ
ηαιέλην ή ελδηαθέξνληαη γηα ηε κνπζηθή.
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Σν “comprehensiveschool” αθνινπζεί ην Λύθεην (uppersecondary) γηα λένπο 15
έσο 18 εηώλ, ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε Γεληθό θαη Δπαγγεικαηηθό(Tirri& Kuusisto,
2013).Οη καζεηέο απηήο ηεο βαζκίδαο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ
εθηόο από ην σξνιόγην πξόγξακκά ηνπο θαη εληαηηθά καζήκαηα ζε θάπνην γλσζηηθό
αληηθείκελν ηεο αξεζθείαο ηνπο ή ζύκθσλα κε ηελ θιίζε ηνπο, ηα νπνία δηεμάγνληαη
ηα απνγεύκαηα ή ηα αββαηνθύξηαθα(Reid & Boettger, 2015).ε απηνύο ηνπο
θύθινπο

καζεκάησλ

γίλνληαη

ζπλεξγαζίεο

θαη

κε

άιινπο

θνξείο,

όπσο

γηαπαξάδεηγκα κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Σάκπεξε γηα καζήκαηα ζηε Φπζηθή θαη ηα
Μαζεκαηηθά. Δπηπιένλ, κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ “summer camps” πάιη ζε
ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, όπσο κε ην Αλνηρηό Παλεπηζηήκην, ην νπνίν δίλεη
ζηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ Πηζησηηθέο Μνλάδεο γηα ην Παλεπηζηήκην, ζηελ
Άιγεβξα θαη ηε Φπζηθή(Tirri& Kuusisto, 2013).
Δθηόο από ην γεληθό ζρνιείν, ππάξρνπλ θαη “specialschools”, ηα νπνία
εμεηδηθεύνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη ζηα νπνία θνηηνύλ κόλν ηαιαληνύρνη ή
ραξηζκαηηθνί καζεηέο, θαζώο ην επίπεδν δπζθνιίαο ζηελ είζνδν ζε απηά είλαη πνιύ
πςειό (δηελεξγνύληαη εμεηάζεηο). Σα ζρνιεία απηά, όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα, έρνπλ απμεζεί από 37 ην 1992 ζε 56 ην 2012 θαη ηα πεξηζζόηεξα
εμεηδηθεύνληαη ζηηο ηέρλεο (16) θαη ηνλ αζιεηηζκό (12), ελώ θάπνηα άιια ζηηο
Φπζηθέο

Δπηζηήκεο

θαη

ηηο

Γιώζζεο.

ηα

IB

ζρνιεία

(παξέρνπλ

InternationalBaccalaureate) όια ηα καζήκαηα γίλνληαη ζηα αγγιηθά, θαζώο ζηόρνο
ησλ καζεηώλ ηνπο είλαη λα ζπνπδάζνπλ ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύή λα
αζρνιεζνύλ κε δηεζλείο ππνζέζεηο(Tirri& Kuusisto, 2013).
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(Tirri & Kuusisto,2013)
Τπάξρεη αθόκε ην “Päivölä boardingschool”, ην νπνίν είλαη έλα νηθνηξνθείν
ρξεκαηνδνηνύκελν θαηά 60% από ηε Nokia θαη θαηά 40% από ην θξάηνο. Κάζε
ρξόλν πεξίπνπ 20 καζεηέο ραξηζκαηηθνί ζηα Μαζεκαηηθά,νη νπνίνη επηιέγνληαη κε
εμεηάζεηο, θνηηνύλ ζε απηό θαη κπνξνύλ λα απνθνηηήζνπλ ζε δύν ρξόληα αληί γηα
ηξία. Η Nokia δελ εκπιέθεηαη ζην Α.Π.., όκσο ην ToijalaNokiaResearchCenter
ρξεκαηνδνηεί εξεπλεηηθά project γηα εθαξκνγέο ζε θηλεηά, παηρλίδηα θαη ξνκπνηηθή,
κε ηα νπνία αζρνινύληαη νη καζεηέο παξάιιεια κε ηα δηθά ηνπο project. Οη καζεηέο
ηνπ ζρνιείνπ απηνύ ζπκκεηέρνπλ επίζεο, ζε δηεζλείο δηαγσληζκνύο Μαζεκαηηθώλ,
Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ζθαθηνύ, ελώ ύζηεξα από ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην
Παλεπηζηήκην ην 10% απηώλ ζα εξγαζηεί γηα ηε Nokia (Tirri, & Kuusisto, 2013).
Οη ραξηζκαηηθνί λένη έρνπλ επίζεο, από ην 2010, ηε δπλαηόηεηα λα
ζπκκεηέρνπλζην
MilleniumYouthCampηνπLUMAScienceEducationCentre(νξγαληζκόο

γηα

ηε

ζπλεξγαζία ζρνιείσλ, Παλεπηζηεκίσλ θαη αγνξάο πνπ πξνσζεί ηηο Φπζηθέο
Δπηζηήκεο, ηα Μαζεκαηηθά θαη ηνπο Ηιεθηξνληθνύο Τπνινγηζηέο). ε απηό
επηιέγνληαη γηα λα ζπκκεηέρνπλ πεξίπνπ 30 λένη 16-19 ρξνλώλ, από όιν ηνλ θόζκν,
ραξηζκαηηθνί ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ζηνπο νπνίνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα, εθηόο
ησλ άιισλ, λα ζπλδεζνύλ δηαδηθηπαθά κε καζεηέο κε θνηλά ελδηαθέξνληα (Tirri &
Kuusisto, 2013).
Σέινο, ε εθπαίδεπζε γηα ην 1/3 ησλ επηηπρόλησλ ζηηο εμεηάζεηο ζε δηάθνξα
γλσζηηθά αληηθείκελα ζηε ιήμε ηνπ ιπθείνπ ζπλερίδεηαη ζην Παλεπηζηήκην. Οη
ππόινηπνη λένη ή κπαίλνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή αθνινπζνύλ επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε (Tirri & Kuusisto, 2013).
Τύποι νοημοζύνηρ Gardner πος ππουθούνηαι ζηο θινλανδικό εκπαιδεςηικό
ζύζηημα
Με βάζε ηα παξαπάλσ, δηαπηζηώλεηαη όηη ζην θηλιαλδηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα
πξνσζνύληαη θπξίσο ε ινγηθν-καζεκαηηθή λνεκνζύλε(κέζσ ησλ εληαηηθώλ
καζεκάησλ ζηα Μαζεκαηηθά ηα απνγεύκαηα ή ηα αββαηνθύξηαθα, ησλ
“summercamps” ζηα Μαζεκαηηθά,ησλ “specialschools” ζηηο Δπηζηήκεο, ηνπ “Päivölä
boardingschool”, ηνπ “MilleniumYouthCamp”ηνπ LUMAScienceEducationCentre),
θαζώο επίζεο θαη ε γισζζηθή λνεκνζύλε κε ηα δίγισζζα ζρνιεία. Δπηπξόζζεηα,
πξνσζείηαη ε κνπζηθή λνεκνζύλε κε ηηο μερσξηζηέο ηάμεηο κνπζηθήο, ε θηλαηζζεηηθή
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κε ηα αζιεηηθά ζρνιεία θαη ηηο αζιεηηθέο ηάμεηο θαη ε ρσξηθή κε ηα
“specialschools”Σέρλεο θαη ηηο μερσξηζηέο ηάμεηο Σέρλεο (Tirri, 1997).
Παξόιν όκσο, πνπ βαζηθόο ζθνπόο ηνπ θηλιαλδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο,
όπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ε νιόπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ,
δελ

αλαπηύζζνληαη

επαξθώο

ε

λαηνπξαιηζηηθή,

ε

δηαπξνζσπηθή

θαη

ε

ελδνπξνζσπηθή λνεκνζύλε, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθόηεηα θαη ηε
ζπλαηζζεκαηηθή

αλάπηπμε

(Tirri,

1997).Δλ

ηνύηνηο,ε

ελίζρπζή

ηνπο

από

εθπαηδεπηηθνύο, ςπρνιόγνπο θαη ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο ζα ήηαλ πνιύ ρξήζηκε (Tirri
& Kuusisto, 2013), θαζώο πνιιέο θνξέο νη ραξηζκαηηθνί καζεηέο ηηο ζηεξνύληαη,ελώ
ηαπηόρξνλα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζσζηή ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο πξνο όθεινο
δηθό ηνπο, αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο(Tirri,1997).
Πποβλημαηιζμοί
Κιείλνληαο,
εθπαηδεπηηθέο

παξαηίζεληαη
πνιηηηθέο

γηα

θάπνηνη
ηνπο

πξνβιεκαηηζκνί

ραξηζκαηηθνύο

πνπ

καζεηέο

αθνξνύλ
ζην

ζηηο

θηλιαλδηθό

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Καη’ αξράο, θαζώο δελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε εθπαίδεπζε
γηα ηνπο ραξηζκαηηθνύο, δελ ππάξρεη θαη ζύκπλνηα απόςεσλ κεηαμύ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ γηα ην πνηνο καζεηήο ζεσξείηαη ραξηζκαηηθόο, ελώ παξάιιεια
ππάξρνπλ θαη παξαλνήζεηο γηα ηε ραξηζκαηηθόηεηα. Γελλάηαη έηζη ην εξώηεκα αλ
όινη νη εθπαηδεπηηθνί, πνπ πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθά Παλεπηζηήκηα ηα νπνία
αθνινπζνύλ δηαθνξεηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ, είλαη ζε ζέζε αξρηθά λα
αλαγλσξίζνπλ όινπο ηνπο ραξηζκαηηθνύο καζεηέο(Laine, 2016)(θη όρη κόλν ηνπο
εκθαλείο πνπ απνηεινύλ ηελ θνξπθή ηνπ παγόβνπλνπ),θαζώο εθείλνη είλαη νη
ππεύζπλνη γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπο θη ύζηεξα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο
πξαθηηθέο γηα απηνύο.Έξεπλα ηεο Laine(2016) επηβεβαηώλεη ηηο ακθηβνιίεο γηα ηελ
ύπαξμε ή κε ηειηθώο ηζόηεηαο επθαηξηώλ γηα όινπο ηνπο καζεηέο, όηαλ ην 23% ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζρεδηάδεη θαζεκεξηλά ηε δηδαζθαιία ηνπ, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη
ζηνπο ραξηζκαηηθνύο καζεηέο (πεξηζζόηεξε ύιε θαη πην πςεινύ βαζκνύ δπζθνιίαο,
επίιπζε πξνβιεκάησλ, αλεμαξηεζία ζην δηάβαζκα θαη ζηελ επηινγή ηεο ύιεο, ξόινο
ραξηζκαηηθνύ καζεηή σο βνεζόο εθπαηδεπηηθνύ), ην 40% κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, ην
23% κηα θνξά ηνλ κήλα θαη ην ππόινηπν 14% πην ζπάληα (Laine, 2016).
Έλαο αθόκε πξνβιεκαηηζκόο, από ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ όκσο, είλαη
γηαηί λα ππάξρνπλ μερσξηζηέο ηάμεηο γηα ραξηζκαηηθνύο από ηε ζηηγκή πνπ δελ
ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή κεζνδνινγία ή Α.Π.. πνπ λα ιεηηνπξγεί κόλν
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γηα ραξηζκαηηθνύο,ελώ ακθηβάιινπλ γηα ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο νκαδνπνίεζεο.
Γηα απηό ηνλ ιόγν, πξνηηκνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε δηαθνξνπνηεκέλε θη
εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία ζηα πιαίζηα ηεο γεληθήο ηάμεο, παξόηη είλαη πην δύζθνιν
ιόγσ ηνπ πιήζνπο ησλ καζεηώλ θαη ηνπ επηπιένλ ρξόλνπ πνπ απαηηείηαη (Laine,
2016). Δπίζεο, εμαηηίαο ηνπ όηη ε Φηλιαλδία έρεη αξθεηέο αξαηνθαηνηθεκέλεο
πεξηνρέο (αραλείο εθηάζεηο κε κηθξό πιεζπζκό), δελ είλαη δπλαηό εθ ησλ πξαγκάησλ
λα ππάξρνπλ παληνύ μερσξηζηά ζρνιεία γηα ραξηζκαηηθνύο καζεηέο.Σέινο, ζηε
δεκόζηα ζπδήηεζε πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ ππάξρεη γηα ηνπο καζεηέο πνπ
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο παξά γηα ηνπο ραξηζκαηηθνύο, ελώ παξάιιεια ππάξρνπλ
θαη παξαλνήζεηο γηα ηε ραξηζκαηηθόηεηα, όπσο ην όηη όια ηα παηδηά είλαη
ραξηζκαηηθά ή ην όηη ηα ραξηζκαηηθά παηδηά κπνξνύλ λα ηα θαηαθέξνπλ θαη κόλα
ηνπο (Tirri& Kuusisto, 2013).
Σύγκπιζη θινλανδικού-αγγλικού εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ για ηοςρ
σαπιζμαηικούρ μαθηηέρ
Σα δύν εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ αλαιύζεθαλ έρνπλ σο ζηόρν λα παξέρνπλ
πςειήο πνηόηεηαο εθπαίδεπζε ζε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο. Σν παξαπάλσ
πξνζπαζνύλ λα ην επηηύρνπλ κε ηελ παξνρή ηζόηεηαο επθαηξηώλ γηα όιαηα παηδηά,είηε
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο, είηε βξίζθνληαη πάλσ από ηνλ κέζν όξν, λα αλαπηπρζνύλ
θαη λα εμειηρζνύλ,όπσο επίζεο θαη κε ηε ζπκπεξίιεςε όισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ
ζην πιαίζην ηεο ηαθηηθήο ηάμεο. Έλα αθόκε βαζηθό θνηλό ηνπο ζηνηρείν είλαη όηη
ρξεζηκνπνηνύλ ηε δηαθνξνπνηεκέλε θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία πξνθεηκέλνπ
λα θαιύςνπλ ηα δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη ηηο μερσξηζηέο δπλαηόηεηεο θάζε
καζεηή.
Δπηπιένλ, θαη ζηα δύν εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ν εληνπηζκόο ησλ ραξηζκαηηθώλ
καζεηώλ είλαη επζύλε ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Αθόκε, θαη ζηηο δύν
ρώξεο ζεσξήζεθε αξρηθά ειηηίζηηθε ε ελαζρόιεζε κε ηνπο ραξηζκαηηθνύο καζεηέο,
κηαο θαη απνηεινύζαλ κηθξό πνζνζηό ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ, ελώ παξάιιεια
ππήξραλ καζεηέο πνπ αληηκεηώπηδαλ ζνβαξέο δπζθνιίεο. Σέινο, ζηνπο λένπο 15 έσο
18 ρξνλώλ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ζπλδεζνύλ δηαδηθηπαθά θαη λα ζπλεξγαζηνύλ κε
καζεηέο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, ελώ ηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθώλ καζεηώλ
απηώλ ησλ ειηθηώλ αλαιακβάλεη όρη κόλν ην ζρνιείν, αιιά θαη Παλεπηζηήκηα ή
Οξγαληζκνί κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ην ίδην.
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Η βαζηθή δηαθνξά ησλ δύν εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ όκσο, είλαη όηη ελώ ζηελ
Αγγιία ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη πξόλνηα γηα ηνπο
ραξηζκαηηθνύο καζεηέο θαη κάιηζηα ήδε από ην 1944, ζηε Φηλιαλδία ε εθπαίδεπζε
ησλ ραξηζκαηηθώλ δελ είλαη ζεζκνζεηεκέλε. Από ηελ άιιε πιεπξά, ζηε Φηλιαλδία ε
εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθώλ δε γίλεηαη κόλν ζην πιαίζην ηεο γεληθήο ηάμεο, αιιά
θαη ζε μερσξηζηέο ηάμεηο κνπζηθήο, εηθαζηηθώλ ηερλώλ, καζεκαηηθώλ, ειεθηξνληθώλ
ππνινγηζηώλ θαη ζε “specialschools” πνπ εμεηδηθεύνληαη ζηηο Δπηζηήκεο, ηελ Σέρλε,
ηνλ Αζιεηηζκό θιπ. Δπηπξόζζεηα, ζην θηλιαλδηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ππάξρεη ε
δπλαηόηεηα γηα επηηάρπλζε κε έλαξμε ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζηα 6 αληί γηα ηα 7
ρξόληα ύζηεξα από ρνξήγεζε ηαηξηθώλ θαη ςπρνινγηθώλ ηεζη εηνηκόηεηαο ζην παηδί.
Βιβλιογπαθία
Eyre D. (2009). The English Model of Gifted Education. In: Shavinina L.V. (eds)
International Handbook on Giftedness (pp. 1045-1059). Springer, Dordrecht.
Eyre, D. (2004). Gifted education: The English Model in full, working paper. The National
Academy for Gifted and Talented Youth, University of Warwick.
Laine, S. (2016). Finnish Elementary School Teachers’ Perspectives on Gifted
Education.Academic dissertation, University of Helsinki, Department of Teacher
Education, 2016. Retrievedfromhttps://helda.helsinki.fi/handle/10138/168133
Λόμα, Γ. (2004).Οδηγός για μαθηηές με ιδιαίηερες νοηηικές ικανόηηηες και ηαλένηα. Οδηγίες
για ηοσς εκπαιδεσηικούς ηης πρωηοβάθμιας και δεσηεροβάθμιας εκπαίδεσζης.
ΤΠ.Δ.Π.Θ., Π.Ι. Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο.
Monks, F. J. & Pfluger, R. (2005). Gifted Education in 21 European Countries: Inventory and
Perspective. Radboud University Nijmegen,
2005.Retrievedfromhttp://www.templetonfellows.org/projects/docs/gifted_education_
europe.pdf
OECD (2015).Reading Performance PISA. Retrieved from https://data.oecd.org/pisa/readingperformance-pisa.htm#indicator-chart
Reid, E. & Boettger, H. (2015). Gifted Education in Various Countries of Europe.
Slavonic Pedagogical Studies Journal. 4 (2), 159-171.doi:10.18355/PG.2015.4.2.158171
Renzulli, J. S. (1983). Curriculum compacting: An essentialstrategy for working with gifted
students. Gifted EducationInternational, 1, 97–102.
Tirri, K. & Kuusisto, E. (2013). How Finland Serves Gifted and Talented Pupils. Journal for
the Education of the Gifted. XX(X), 1-13. doi:10.1177/0162353212468066
Tirri, K. (1997). How Finland Meets the Needs of Gifted and Talented Pupils. High Ability
Studies. 8:2, 213-222. doi:10.1080/1359813970080206

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 02/03/2020 21:04:08 |
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

