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 ΚΕΙΜΕΝΟ 

Για πολλούς μαθητές που θέλουν να έχουν υψηλή βαθμολογία είναι αναγκαίο να μάθουν το 
μάθημα απ’ έξω. Αυτό διαιωνίζεται εδώ και δεκαετίες, ώστε να έχει ενταχθεί στον 
αυτοματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. Όχι µόνο οι μαθητές µας αλλά και εμείς οι 
εκπαιδευτικοί και οι γονείς µε αυτήν τη νοοτροπία και τη συνακόλουθη πρακτική 
διαπαιδαγωγηθήκαμε: «να μαθαίνουμε το μάθημα απ έξω» - «από στήθους, όπως το 
διατύπωναν παλαιότερα. Δικαιολογημένα, λοιπόν, εφαρμόζουν πολλοί γονείς την 
αποστήθιση στην κατ οίκον μελέτη του παιδιού τους. 

 Η πρακτική της αποστήθισης έχει ταλανίσει βάναυσα αμέτρητα ελληνόπουλα, εδώ και 
πολλές γενιές, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο αλλά και στο λύκειο και όχι µόνο. Είναι τόσο 
κοινότοπη και αυτονόητη αυτή η πρακτική, ώστε αποτυπώνεται ανάγλυφα και στη σχετική 
φρασεολογία μαθητών αλλά και γονιών: «Είπα το μάθημα νεράκι», λέει ο επιμελής μαθητής. 
«Ξέρω το μάθημα µε το νι και µε το σίγμα», «Δεν παρέλειψα ούτε μια λέξη».  

Ας δούμε όμως πώς υλοποιείται αυτή η εκμάθηση του μαθήματος «από στήθους». Ο 
μαθητής ξεκινά µε μια ανάγνωση -συνήθως μεγαλόφωνη, προπάντων για τους προέφηβους 
μαθητές- του κεφαλαίου που πρέπει να μάθει. Στη συνέχεια, επανέρχεται αρχίζοντας από την 
πρώτη παράγραφο, που τη διαβάζει παλίνδρομα, επαναλαμβάνοντας δυο και τρεις φορές 
κάθε πρόταση ή περίοδο. Την επαναλαμβάνει, µεγαλόφωνα ή όχι, ώστε να τη συγκρατήσει 
στη μνήμη του, να την αποστηθίσει. Ανάλογα µε την ικανότητά του να αποστηθίζει, η 
διαδικασία αυτή προχωρεί διαδοχικά στις επόμενες παραγράφους ή ενότητες, μέχρι να 
ολοκληρωθεί η εκμάθηση του κεφαλαίου «απ έξω».  

Ο μαθητής που αποστηθίζει, απομνημονεύει πληροφορίες μηχανικά: είτε δεν τις κατανοεί 
καθόλου ή τις κατανοεί ελλιπώς και, σε κάθε περίπτωση, τις απομνημονεύει μεμονωμένες, 
αποσπασματικές, χωρίς να τις συνδέει σημασιολογικά µε προγενέστερες γνώσεις. Στην 
αποστήθιση η μνημονική επεξεργασία των πληροφοριών δεν γίνεται σε βαθύτερα επίπεδα, 
διότι ο στόχος δεν είναι η κατανόηση, η ερμηνεία και η συσχέτισή τους µε άλλες 
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προϋπάρχουσες γνώσεις, ώστε να παραχθεί νέα γνώση. Η αποστήθιση αποσκοπεί στην 
παθητική απομνημόνευση: να συγκρατηθεί στη μνήμη η πληροφορία µε αλλεπάλληλες 
επαναλήψεις, όπως τη διατυπώνει το σχολικό βιβλίο ή έστω µε κάποιες τροποποιήσεις στη 
διατύπωση και στη συνέχεια να «κατατεθεί» στον δάσκαλο/ καθηγητή, ο οποίος θα σπεύσει 
να ανταμείψει το αποτέλεσμα µε έναν προνομιακό βαθμό...  

Μια κατηγορία μαθητών, οι λιγότερο μελετηροί κι αυτοπειθαρχημένοι, διεκπεραιώνουν τη 
διαδικασία αυτή αρκετά βεβιασμένα, χωρίς να έχουν απομνημονεύσει επαρκώς µε 
επαναλήψεις το κεφάλαιο που διάβασαν. Σε αυτήν την περίπτωση είναι συχνό το φαινόμενο, 
όταν εξετάζονται, να ακροβατούν. Κάποιες φράσεις ή προτάσεις του κεφαλαίου τις 
θυμούνται επί λέξει, κάποιες άλλες τις παραχαράσσουν εντελώς και συνήθως 
απομνημονεύουν κάποιες πληροφορίες αποσπασματικές, οι οποίες αιωρούνται χωρίς καμιά 
οργανική σύνδεση και συνέχεια µε τα προηγούμενα. Όταν ερωτώνται, προσπαθούν να 
αρθρώσουν λόγο, ακροβατώντας ανάμεσα στα ράκη της απομνημόνευσης και σε ό,τι έχουν 
κατανοήσει. 

 Αυτός ο τρόπος μελέτης δεν μπορεί βέβαια να είναι ευχάριστος στον μαθητή. Διαπιστώστε 
το µε μια απλή δοκιμασία: Βάλτε τον εαυτό σας να απομνημονεύσει μια παράγραφο 5-6 
σειρών. Θα συνειδητοποιήσετε ότι σας είναι αφόρητα καταπιεστικό και, το χειρότερο, 
δοκιµασία-βουνό! Μάλλον δεν θα τα καταφέρετε (αν κρίνω από τη δική µου εμπειρία), εκτός 
αν εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια της υπομονής σας!  

Πώς λοιπόν απαιτούμε να επιδίδεται το παιδί µας σε μια τόσο άχαρη και επίπονη διαδικασία 
και μάλιστα µε θετική διάθεση; Προλαβαίνω μια εύλογη αντίρρηση: «Ένα παιδί μπορεί να 
απομνημονεύσει πολύ πιο εύκολα και γρήγορα από έναν ενήλικα». Αυτό αληθεύει. Το ίδιο 
όμως αληθεύει και η θεμελιακή παρατήρηση της νευροεπιστήμης, ότι ο εγκέφαλος του 
παιδιού είναι ένα όργανο που μπορεί να αναπτυχθεί µόνο όταν λειτουργεί φυσιολογικά. Και 
η αποστήθιση στην οποία εγκλωβίζουμε τα παιδιά µας δεν συνιστά φυσιολογική λειτουργία 
του εγκεφάλου, εντέλει δεν συνιστά δημιουργική αξιοποίηση του νοητικού δυναμικού του 
νέου ανθρώπου. Επιμένω στο «δημιουργική αξιοποίηση», διότι η αποστήθιση όχι µόνο δεν 
προσφέρει καμιά γόνιμη γνώση, αλλά το χειρότερο, αποδιοργανώνει τον εγκέφαλο του 
παιδιού και -εφόσον εθιστεί σ αυτήν τη μέθοδο μελέτης- ευνουχίζει το νοητικό του δυναμικό.  

[ ] Αν οι γονείς και προπάντων εμείς οι εκπαιδευτικοί δεν αντιμετωπίζουμε με την αναγκαία 
ετοιμότητα αυτήν την στρέβλωση, θα προχωράμε με κριτήρια τυποποιημένα, ερήμην των 
αναγκών του μαθητή: να καλύψουμε την ύλη, να ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο, να 
διεκπεραιώσουμε την προετοιμασία για την επόμενη μέρα. Το ουσιαστικό όμως κριτήριο, να 
οικειοποιηθεί ο μαθητής τη νέα γνώση, θα παραμένει ζητούμενο.  

Δημήτρης Σφακιανάκης, «Μαμά, φτάνει πια η παπαγαλία», εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2010, 
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 Α. Να γραφεί η περίληψη του κειμένου σε 100-120 λέξεις. 

 Μονάδες 25  

Β1. «Η αποστήθιση όχι µόνο δεν προσφέρει καμιά γόνιμη γνώση, αλλά το χειρότερο, 
αποδιοργανώνει τον εγκέφαλο του παιδιού και -εφόσον εθιστεί σ αυτήν τη μέθοδο μελέτης- 
ευνουχίζει το νοητικό του δυναμικό»: Να αναπτύξετε το  περιεχόμενο του παραπάνω 
αποσπάσματος   σε 80-100 λέξεις. Μονάδες 10  

Β2. Να επισημάνετε τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα επιστημονικού λόγου στο κείμενο που  
διαβάσατε. Μονάδες 6  

Β3. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η 4η  παράγραφος του κειμένου (Ο μαθητής που 
αποστηθίζει προνομιακό βαθμό); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 3 

Β4. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: Δικαιολογημένα, 
ελλιπώς , παθητική , ευχάριστος, εγκλωβίζουμε.   Μονάδες 5  

Β5. Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: αναγκαίο, ταλανίσει, 
επίπονη, θεμελιακή, οικειοποιηθεί. Μονάδες 5 

 Β6. «Αν οι γονείς και προπάντων εμείς οι εκπαιδευτικοί δεν αντιμετωπίζουμε με την 
αναγκαία ετοιμότητα αυτήν την στρέβλωση, θα προχωράμε με κριτήρια τυποποιημένα, 
ερήμην των αναγκών του μαθητή»:  

Να χαρακτηριστεί το είδος της σύνταξης και να μετατραπεί στην αντίθετή της. Τι πετυχαίνει 
με τη σύνταξη αυτή ο συγγραφέας; Μονάδες 4  

Β7.Να αιτιολογήσετε τη χρήση : 

   των εισαγωγικών :«Είπα το μάθημα νεράκι»… «Ξέρω το μάθημα µε το νι και µε το 

σίγμα», «Δεν παρέλειψα ούτε μια λέξη».₍ 2η §₎ 

  της παρένθεσης :Μάλλον δεν θα τα καταφέρετε (αν κρίνω από τη δική µου εμπειρία), 

εκτός αν εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια της υπομονής σας!₍ 6η §₎ 

                                                                                                       Μονάδες 2 
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Γ. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει πολλές φορές κατηγορηθεί για τη μέθοδο της αποστήθισης 
που ακολουθείται. Όλες οι παιδαγωγικές έρευνες συνηγορούν ότι δεν είναι αποτελεσματική, 
ενώ κατά καιρούς οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις τη στοχοποιούν. Ποιοι είναι, κατά τη 
γνώμη σας, οι λόγοι που καθιστούν την αποστήθιση αναποτελεσματική και με ποιους 
τρόπους μπορεί ο μαθητής να αφομοιώσει γόνιμα και ουσιαστικά τη γνώση; Υποθέστε ότι 
στέλνετε επιστολή στην Υπουργό Παιδείας ( λέξεις). Μονάδες 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


