
 Τα χαρισματικά παιδιά είναι ΄προβληματικά’ για τους 

γονείς τους. Σε αντίθεση με τους συνομηλίκους τους 

ενδιαφέρονται περισσότερο για γεγονότα,  ευφυή και 

ταχύτατα, ενώ κάποιες φορές είναι δραστήρια ή 

αδρανή. Επομένως οι γονείς αυτών είναι διπλά σε 

εγρήγορση.Είτε θα ακυρώνουν , είτε θα μετρούν και την 

λεπτομέρεια,  θα αρνούνται να κάνουν τις εργασίες 

τους , αναρωτιούνται συχνά για την εκπαιδευτική 

διαδικασία, δυσκολεύονται να δεχτούν πράγματα που 

εντυπωσιάζουν γενικά, κλπ (Ataman, 2011). 

  



 

 Καθήκον της οικογένειας είναι να προετοιμάσει ένα 
περιβάλλον ικανό να συμβάλλει στην ανάπτυξη του 
ΤΧΠ. Γι αυτό τον  λόγο , πρώτα οι γονείς θα  πρέπει να 
περνούν χρόνο με τα παιδιά , και να τα γνωρίσουν [ 
χαρακτηριστικά και ανάγκες]. Θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν το παιδί δίνοντας βάση στις 
συναισθηματικές, κοινωνικές και διανοητικές του 
ανάγκες, έχοντας στενές σχέσεις με δασκάλους, 
συμβούλους του σχολικού περιβάλλοντος. 



 

 Αντί να γίνεται ο  τέλειος γονιός χρειάζεται να γίνεται 
ένας καλός γονιός για το ΤΧΠ. Στην προσπάθεια σας να 
γίνεται τέλειοι , μπορεί να  προκαλέσετε πολλά λάθη 
τόσο σε εσάς όσο και στο παιδί.  

 Καθώς σχεδιάζετε την εκπαίδευση του παιδιού σας 
πρέπει να κάνετε την επιλογή ενός καλού σχολείου 
έχοντας στο νου ότι δεν υπάρχει τέλειο σχολείο.  

 Η κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού θα πρέπει να 
παρακολουθείται προσεκτικά. 

 Μια αποτελεσματική επικοινωνία θα πρέπει να 
εγκαθιδρυθεί μεταξύ εσάς , του παιδιού και της 
υπόλοιπης οικογένειας .  
 

 



 
  

 Τα χαρισματικά παιδιά στην προσχολική ηλικία 
ενδιαφέρονται για πολλά πράγματα που κανονικά 
απασχολούν τους ενήλικες.  

 Ωστόσο αυτά τα παιδιά αναζητούν μια πιο σε βαθος και 
σε λεπτομέρειες γνώση, για να ικανοποιηθεί η 
περιέργειά τους και η ανάπτυξη της ερευνητικής τους 
διάθεσης; 

 Με την ανάγνωση ενός βιβλίου π.χ μπορούν να 
προχωρούν σε ανασκόπηση και σύνθεση. Μπορείτε να 
διαβάζετε μαζί βιβλία κατάλληλα για την ηλικία τους.Αν 
και καποια παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν από το 
νηπιαγωγείο,        όχι χωρίς καθοδήγηση  



Μπορείτε να επεκτείνετε τα ενδιαφέροντά  τους με την 

επιλογή βιβλίων σχετικών με την επιστήμη , τη φύση και το 

περιβάλλον. 

 

Μπορείτε να βοηθήσετε την ικανότητα γραφής με το χέρι 

ασκώντας του στη χρήση χαρτιού και μολυβιού.  

 

Μπορείτε να το ρωτάτε τι θέλει να πει με τις ζωγραφιές του   



 Μπορείτε να του ζητήσετε να ζωγραφίσει μια εικόνα 

οδηγώντας το στις γραμμές που υπάρχουν στο 

χαρτί και να συζητήσετε μαζί του το αποτέλεσμα. 

 Μερικά παιδιά ενδιαφέρονται για χάρτες , χώρες και 

πρωτεύουσες . Με τη βοήθειά μας μπορεί αν 
εξερευνήσει έναν μεγάλου  μεγέθους χαρτη.  



 Μπορείτε να εξετάσετε μαζί , ωκεανούς, λίμνες , ξηρές. 

 Μπορείτε να εξετάσετε μαζί χώρες , σημαίες , 

πρωτεύουσες  

 Μπορείτε να μιλήσετε για το μέγεθος των ωκεανών, των 

θαλασσών, κλπ, τις διαφορές των υδάτων , και τα είδη 

των  όντων., 

  



 Μπορείτε να προμηθευτείτε παιχνίδια όπως οι κύβοι 

ευφυΐας, παζλ, πηγαίνοντας σε καταστήματα 

παιχνιδιών και προωθώντας την ιδεά αγοράς τέτοιων 

παιχνιδιών 

 Μπορείτε να μιλήστε  για φυσικά και κοινωνικά 

φαινόμενα . 

 Προχωράτε σε συγκρίσεις, που ερεθίζουν το 

ενδιαφέρον τους. . 



 Μπορείτε να προχωρήσετε σε διερευνητικές ερωτήσεις 

του τύπου ‘ Εάν συμβαίνει…’ 

 Μπορείτε να κρατάτε ημερολόγια των εργασιών του και 

των συμπεριφορών του. Αυτό μπορεί και να 

χρησιμοποιηθεί στη συνεργασία σας με τους 

εκπαιδευτικούς . 

 



 Μπορείτε να  του ζητάτε την άποψη του και τα 

συναισθήματα του και πως αντιλαμβάνεται τα 

γεωμετρικα  σχήματα.  

 Μπορείτε να το ενθαρρύνετε να κάνει χρήση του 

υπολογιστή αποτελεσματικά και με στόχο  

 Μπορείτε να προετοιμάσετε φαγητό μαζί με ποικιλία 

υλικών . 



o Τα  ΤΧΠ είναι στις ερωτήσεις τους ανικανοποίητα. Μερικά 

ρωτούν σε μια προσπάθεια εξοικείωσης με τις ερωτήσεις. 

Ακόμα μπορεί να αλλάζουν εύκολα θέμα . Ακόμα και να 

αλλάζουν ενδιαφέρον ανά χρονική περίοδο αφού  έχουν 

ξοδέψει χρόνο για συλλογή πληροφοριών. 

o Για να απαντήσει μια οικογένεια σε τόσες ερωτήσεις , και 

μόνο οι ερωτήσεις , τι – γιατί μπορεί  να γεμισουν ένα 

βιβλίο. 



 Ίσως οι ερωτήσεις τους να μείνουν αναπάντητες , 

να σας φέρνουν σε δύσκολη θέση [ π΄χ 

σεξουαλικότητα ] .. Σε κάποιες θα πρέπει να 

απαντήσετε έχοντας προετοιμαστεί  κατάλληλα..  

  για παράδειγμα :  ‘ αυτή είναι μια πραγματικά 

καλή ερώτηση την οποία δεν μπορώ να σου 

δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση.  

 

 Γι αυτό μπορείτε να απαντήσετε 

  ‘ Εσύ τι νομίζεις γι αυτό?  


