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Α. ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

 

Ολοκλθρωμζνοσ άνκρωποσ: ζνασ άνκρωποσ που μπορεί να είναι 
όλο και περιςςότερο οι δυνατότθτζσ του. Carl Rogers 

 

Α1. Θεωρία προςωπικότθτασ του Carl Rogers 

Νικόλαοσ Δοϊρανλισ 

Από τθ ςελίδα: http://e-psychology.gr/psychotherapy/125----carl-rogers  

 

Ειςαγωγι  

Θ κεωρία προςωπικότθτασ του Rogers διαμορφϊκθκε ςταδιακά, μζςα από τθν δουλειά του ωσ 
κλινικόσ ψυχολόγοσ. Ριρε τθν μορφι τθσ μζςα από τθν ςφνκεςθ εμπειριϊν κεραπείασ με πελάτεσ, 
από πειραματικζσ διαδικαςίεσ, αλλά και από τθν βακιά γνϊςθ και τον ςεβαςμό που ο ίδιοσ ο 
Rogers ζτρεφε προσ τισ αρχζσ τθσ φαινομενολογικισ φιλοςοφίασ. Θ προςζγγιςθ του, κοιτάηει τον 
άνκρωπο ωσ «υποκείμενο» και όχι ωσ «αντικείμενο». Συγκεκριμζνα, επικεντρϊνει το ενδιαφζρον 
τθσ ςτον υποκειμενικό τρόπο με τον οποίο το άτομο προςλαμβάνει τον εαυτό του και τουσ άλλουσ. 
Ο ίδιοσ ο Rogers χαρακτθρίηει τον τρόπο με τον οποίο προςεγγίηει τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά, 
ωσ «εξαιρετικά λογικό» (Rogers, 1961). Ακόμθ περιςςότερο, ςφμφωνα με τθ γνϊμθ του «ο 
πυρινασ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ είναι ςτθ βάςθ του κετικόσ (Rogers, 1961). «Είναι ζνασ 
οργανιςμόσ/προςωπικότθτα τον οποίο μποροφμε να εμπιςτευκοφμε» (Rogers, 1977).  

Σάςθ πραγμάτωςθσ (actualizing tendency)  

What I am is good enough if I could only be it openly. 

Θ κεωρθτικι προςζγγιςθ του Rogers ςτθν ανκρϊπινθ προςωπικότθτα αναγνωρίηει ωσ κεμελιϊδθ 
τάςθ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ τθν προςπάκεια του για βελτίωςθ με απϊτερο ςκοπό τθν 
αυτοπραγμάτωςθ. Αυτό είναι και το μοναδικό κίνθτρο που προςδίδει ο Rogers ςτθν ανκρϊπινθ 
φφςθ. (Ιωςθφίδθ & Ιωςθφίδθσ, 1999). Το άτομο δεν αντιδρά πακθτικά ςτο περιβάλλον, αλλά 
προχωράει, με γνϊμονα, ςκοπό και κινθτιρια δφναμθ τθν τάςθ του να πραγματωκεί, να 
διατθριςει και να επεκτείνει τθν εμπειρία του. Θ τάςθ αυτι είναι ζμφυτθ και αν και δφναται να 
καταπιεςτεί, δεν δφναται να καταςτραφεί χωρίσ τθν καταςτροφι του οργανιςμοφ (Rogers, 1977). 
Τθν τάςθ αυτι τθν ζχει ο οργανιςμόσ ςο ςφνολο του, ενϊ δεν τθν ζχουν μεμονωμζνα μζρθ αυτοφ 

http://e-psychology.gr/psychotherapy/125----carl-rogers
http://www.definitions.net/definition/good
http://www.definitions.net/definition/enough
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(πχ. εαυτόσ). Ο Maddi (1996) το περιγράφει αυτό ςαν μια «βιολογικι πίεςθ για να ολοκλθρωκεί το 
γενετικό ςχζδιο δράςθσ. Κάκε άνκρωποσ, ζχει τθ κεμελιϊδθ εντολι να εξελίξει το δυναμικό του».  

Εαυτόσ (self)  

Εξζχουςα κζςθ ςτθν κεωρία του Rogers κατζχει θ ζννοια του «εαυτοφ». Το άτομο, ηει ςε ζνα 
φαινομενολογικό περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει οτιδιποτε ςυμβαίνει γφρω και μζςα ςτον 
ανκρϊπινο οργανιςμό ςε μια δεδομζνθ ςτιγμι και το οποίο μπορεί να γίνει προςιτό ςτθν 
ςυνείδθςθ. Πλο αυτό το ςφςτθμα των αντιλιψεων, των εμπειριϊν και του νοιματοσ που δίνεται 
ςε αυτζσ, αποτελεί το φαινομενολογικό πεδίο του ατόμου. (Ιωςθφίδθ & Ιωςθφίδθσ, 1999). 
Ωςτόςο, κακϊσ προχωρά θ ανάπτυξθ, ζνα κομμάτι αυτοφ του πεδίου διαφοροποιείται και 
ςχθματίηει τον «εαυτό» του ατόμου (Hall & Lindzey, 1985, Rogers, 1959). Ο εαυτόσ, ςυντίκεται 
προοδευτικά, διαμζςου των ςυνδιαλλαγϊν με τα ςθμαντικά πρόςωπα του περιβάλλοντοσ. Το 
άτομο, ςιγά-ςιγά, διαμορφϊνει ζνα ςτακερό και οργανωμζνο ςφςτθμα αντίλθψθσ του εαυτοφ. 
Ραρόλο που το άτομο αλλάηει, θ αυτοαντίλθψθ του διατθρείται.  

Σάςθ αυτοπραγμάτωςθσ (self actualizing tendency)  

Μια ευδιάκριτθ ψυχολογικι μορφι τθσ τάςθσ πραγμάτωςθσ που ςχετίηεται με τθν ζννοια του 
εαυτοφ, είναι θ «τάςθ αυτοπραγμάτωςθσ». Κάκε οργανιςμόσ κακϊσ αναπτφςςεται, 
διαφοροποιείται, ςυμβολοποιεί ζνα κομμάτι τθσ πραγματικότθτασ του ωσ εαυτόσ (Rogers, 1959). 
Το εξωτερικό περιβάλλον αςκεί ςθμαντικι επίδραςθ ςτον εαυτό. Οι αξιολογιςεισ του εξωτερικοφ 
περιβάλλοντοσ προςδίδουν ςτον εαυτό ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά. Ο οργανιςμόσ αξιολογεί 
κάκε νζα εμπειρία για το κατά πόςο ταιριάηει ι όχι ςτον εαυτό. Ζτςι, απορρίπτει κάκε εμπειρία 
που είναι πζρα από εκείνα τα χαρακτθριςτικά που αξιολογεί ωσ εαυτό και ενςωματϊνει αυτά τα 
ερεκίςματα του περιβάλλοντοσ που φαίνεται να ταιριάηουν με τθν αυτοεικόνα του. Ρολλζσ φορζσ, 
οι ανάγκεσ του οργανιςμικοφ εαυτοφ βρίςκονται ςε αντίκεςθ με τισ ανάγκεσ τθσ αυτοεικόνασ. 
Πταν θ τάςθ πραγμάτωςθσ ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν τάςθ αυτοπραγμάτωςθσ, τότε 
δθμιουργείται το φαινόμενο τθσ αςυμβατότθτασ το οποίο εάν παραμείνει εισ μάκροσ, αποτελεί 
κατά τον Rogers τθν αιτία των ψυχοπακολογικϊν καταςτάςεων. Οι ζννοιεσ του εαυτοφ και τθσ 
τάςθσ αυτοπραγμάτωςθσ φαίνεται να είναι δευτερεφουςεσ ανάγκεσ που αναπτφςςονται κατά τθν 
παιδικι θλικία: Θ ανάγκθ για αποδοχι από τουσ ςθμαντικοφσ άλλουσ και θ ανάγκθ για κετικι 
αυτοαποδοχι, αποτελοφν τθν εςωτερικευμζνθ εκδοχι όλων των παραπάνω και φαίνεται να 
οδθγοφν ςε εκείνεσ τισ ςυμπεριφορζσ που είναι ςυνεπείσ με τθν ζννοια του εαυτοφ ενόσ ατόμου 
(Maddi, 1996).  

Η οργανιςμικι διαδικαςία αξιολόγθςθσ και οι όροι αξίασ  

Πταν οι ςθμαντικοί άλλοι ςτθν ηωι ενόσ ανκρϊπου (ςυνικωσ οι γονείσ), προβάλουν κετικι 
αποδοχι μόνο κάτω από ςυγκεκριμζνουσ όρουσ παρά άνευ όρων, τότε το άτομο ενδοβάλλει 
(introjects), εςωτερικεφει αυτζσ τισ αξίεσ κάνοντασ τεσ δικζσ του. Ζτςι, «παίρνει» τουσ όρουσ αξίασ 
(Rogers, 1959). Βαςίηεται πια ςε αυτά τα δεδομζνα αξίασ παρά ςτθν οργανιςμικι διαδικαςία 
εξζλιξθσ. Αυτοί οι όροι αξίασ "ενοχλοφν" τθν οργανιςμικι διαδικαςία εξζλιξθσ θ οποία είναι μια 
ρευςτι, ευμετάβλθτθ και ςυνεχισ διαδικαςία όπου οι εμπειρίεσ ςυμβολοποιοφνται με ακρίβεια 
και ενςωματϊνονται με ςκοπό τθν μζγιςτθ ενίςχυςθ του οργανιςμοφ και του εαυτοφ (Rogers, 
1959). Θ ανάγκθ για κετικι αποδοχι οδθγεί ςε μια επιλεκτικι αντίλθψθ τθσ εμπειρίασ υπό τθν 
επίδραςθ των όρων αξίασ που τϊρα πια υφίςτανται. Θ αςυμφωνία ανάμεςα ςτθν πρόςλθψθ του 
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εαυτοφ και ςτθν οργανιςμικι εξζλιξθ, οδθγεί ςε ςφγχυςθ, άγχοσ και δυςπροςαρμοςτικι 
ςυμπεριφορά (Rogers, 1959).  

Πραγματικόσ και ιδανικόσ εαυτόσ / αςυμφωνίεσ και άμυνεσ  

By taking over the conceptions of others as our own, we lose contact with the 

potential wisdom of our own functioning, and lose confidence in ourselves.   

"Όςο οι όροι αξίασ που βάηουν οι άλλοι για τθν προςφορά τθσ πολυπόκθτθσ αποδοχισ και κετικισ 
αναγνϊριςθσ γίνονται πιο απαιτθτικοί και άκαμπτοι, τόςο το άτομο κινδυνεφει να χάςει τθν 
κατεφκυνςθ που του προςφζρει το οργανιςμικό αξιολογθτικό του ςφςτθμα και άντ’ αυτοφ 
κατευκφνεται από τουσ όρουσ αξίασ και τθν αξιολόγθςθ των άλλων" (Ιωςθφίδθ & Ιωςθφίδθσ, 
2002). Το κομμάτι του ατόμου που λειτουργεί με βάςθ τισ επιταγζσ τθσ οργανιςμικισ διαδικαςίασ 
εξζλιξθσ, αποτελεί τον πραγματικό εαυτό. 

Ιδανικόσ εαυτόσ, είναι ςφμφωνα με τον Rogers θ αντίλθψθ τθσ πραγματικότθτασ που το άτομο κα 
ικελε να διαμορφϊςει. Συγκεντρϊνει όλα εκείνα τα χαρακτθριςτικά που ςχετίηονται δυνθτικά με 
τον εαυτό και βρίςκονται ιδιαίτερα ψθλά ςτθν αξιολογθτικι κλίμακα του ατόμου. Το άτομο, 
φαίνεται να ςυμπεριφζρεται με κίνθτρα και άμυνεσ που διαμορφϊνονται ανάλογα με το πϊσ 
αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ςε ςχζςθ με τισ εμπειρίεσ που βιϊνει και ςε ςυνάρτθςθ με αυτό 
που κα ικελε να είναι. Θ ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτον πραγματικό και τον ιδανικό εαυτό, αποτελεί 
πθγι άγχουσ και πόνου και αναδφει τουσ μθχανιςμοφσ άμυνασ (προκειμζνου οι 
προςλαμβανόμενεσ εμπειρίεσ να γίνουν λιγότερο απειλθτικζσ) και δυνθτικά οδθγεί ςε 
ψυχοπακολογικζσ ςυμπεριφορζσ.  

Σο εντελϊσ λειτουργικό πρόςωπο  

Θεωρθτικά, το άτομο, μπορεί να αποφφγει όλα τα παραπάνω, όταν είναι ανοιχτό ςτθν εμπειρία, 
ηει ςτο εδϊ και τϊρα, εμπιςτεφεται τθν οργανιςμικι διεργαςία αξιολόγθςθσ και τθν τάςθ 
πραγμάτωςθσ, αναλαμβάνει τθν ευκφνθ των επιλογϊν του και είναι δθμιουργικό ςαν φυςικι 
απόρροια τθσ τάςθσ πραγμάτωςθσ που τον κατευκφνει, ηϊντασ μια πιο πλοφςια ηωι, "τθν καλι 
ηωι" (Rogers, 1961). 

Λζγοντασ καλι ηωι δεν εννοοφμε μια ςτατικι κατάςταςθ ηωισ, αλλά μια ςυνεχιηόμενθ 
διαδικαςία. Δεν πρόκειται για ζναν προοριςμό-ςτόχο, αλλά για μια κατεφκυνςθ (Rogers, 1961).  

Για τθν μεγάλθ πλειοψθφία των ανκρϊπων που δεν είχαν μια ιδανικι παιδικι ηωι με (αποδοχι 
άνευ όρων) υπάρχει θ ελπίδα για αλλαγι και ανάπτυξθ μζςα από τισ διαδικαςίεσ ψυχολογικισ 
ωριμότθτασ που δουλεφονται ςτθν κεραπευτικι διαδικαςία, όπου ο ςτόχοσ είναι να επιλυκοφν οι 
προερχόμενεσ από τουσ όρουσ αξίασ ςυγκροφςεισ, να επιτευχκεί θ ςυμφωνία του εαυτοφ και τθσ 
εμπειρίασ κακϊσ και να αποκαταςτακεί θ οργανιςμικι διαδικαςία αξιολόγθςθσ. Κατά τον Rogers, 
θ προςωπικότθτα δφναται να αλλάξει και αυτό αποτελεί ζνα αναγκαίο κομμάτι τθσ 
ωρίμανςθσ/ανάπτυξθσ. Ωςτόςο, αναγκαία προχπόκεςθ είναι θ αυτοαποδοχι.  

Επίλογοσ  

The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change.   

http://www.iwise.com/eUzro
http://www.iwise.com/eUzro
http://www.iwise.com/0a8Q5
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Ο Rogers εςτίαςε το ενδιαφζρον του ςτθν βελτίωςθ τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ και αυτό αποτελεί 
ίςωσ τθν μεγαλφτερθ του ςυνειςφορά ςτον γενικότερο χϊρο τθσ ψυχολογίασ. Το επίμονο (αλλά 
και ιδιαίτερα διειςδυτικό) ενδιαφζρον του για τθν κεραπεία, είναι αυτό που ξεκάκαρα τον 
διαφοροποιεί από τον Maslow, παρά τισ πολλζσ ομοιότθτεσ ςτισ ιδζεσ των δφο. Θ 
προςωποκεντρικι προςζγγιςθ άςκθςε επίδραςθ και πζρα από τα όρια τθσ κεραπείασ: ςτθν 
οικογενειακι ηωι, ςτθν εκπαίδευςθ, ςτον επιχειρθματικό τομζα, ςτθν πολιτικι. (Krebs & 
Blackman, 1988).  

Κατά τθν προςωπικι μου εκτίμθςθ, θ μεγαλφτερθ ςυνειςφορά του Rogers, ιταν θ προςπάκεια του 
να προςεγγίςει τθν ψυχολογία ςαν μια ανκρϊπινθ (ανκρωπιςτικι) επιςτιμθ παρά ςαν μια φυςικι 
επιςτιμθ.  

Βιβλιογραφία  
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Α2. Καρλ Ρότηερσ – Carl Rogers (1902-1987) – Ανκρωπιςτικι Θεωρία 

Ο Rogers κεωρεί ότι ο οργανιςμόσ και ο εαυτόσ παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 
προςωπικότθτασ. Ο οργανιςμόσ είναι ο χϊροσ όπου περικλείονται οι εμπειρίεσ μασ, θ ολότθτα των 
οποίων ονομάηεται φαινομενολογικό πεδίο και είναι το προςωπικό ςφςτθμα αναφορϊν του 
ατόμου. Κάκε άνκρωποσ μπορεί να καταλάβει τουσ ςυνανκρϊπουσ του μζςω τθσ ενςυναίςκθςθσ 
(ψυχικισ ταφτιςθσ). Ο εαυτόσ είναι το διαφοροποιθμζνο τμιμα του φαινομενολογικοφ πεδίου ςτο 
οποίο περιζχονται οι αντιλιψεισ, οι αξίεσ και οι ςκοποί. Τροποποιείται ςυνεχϊσ ανάλογα με τισ 
εμπειρίεσ που αποκτά ςτθν επαφι με το περιβάλλον, το οποίο ευνοεί τθν ενεργοποίθςθ (τθν 
εγγενι τάςθ του οργανιςμοφ να ενεργοποιεί τισ ικανότθτεσ του ϊςτε να ηει καλφτερα) ι τθν 
αυτοπραγμάτωςθ (τθν επίτευξθ προςωπικισ αρμονίασ και γαλινθσ). 

Η κεωρία του Καρλ Ρότηερσ ςε δεκαεννζα  προτάςεισ: 

1. Κάκε άτομο υπάρχει ςτον ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο κόςμο τθσ εμπειρίασ του (φαινομενολογικό 
πεδίο), του οποίου είναι το κζντρο. 

2. Ο οργανιςμόσ αντιδρά ςτο πεδίο του, όπωσ αυτό εμπίπτει ςτθν εμπειρία του και το 
αντιλαμβάνεται. Αυτό το φαινομενολογικό πεδίο είναι για το άτομο «πραγματικότθτα». 

3. Ο οργανιςμόσ αντιδρά μζςα ςτο φαινομενολογικό πεδίο ωσ ζνα οργανωμζνο ςφνολο . 

4. Ζνα μζροσ του φαινομενολογικοφ αντιλθπτικοφ πεδίου ςταδιακά διαφοροποιείται ωσ ο εαυτόσ. 

5. Ωσ αποτζλεςμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ με το περιβάλλον, και κυρίωσ ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυνεχϊσ 
αξιολογοφμενθσ αλλθλεπίδραςθσ του ατόμου με άλλουσ, ςχθματίηεται θ δομι του εαυτοφ –ζνα 
οργανωμζνο, ρευςτό, αλλά ςτακερό εννοιολογικό μοντζλο  αντιλιψεων για τα χαρακτθριςτικά και 
τισ ςχζςεισ του «Εγϊ, I» και του «Εμζνα, Me» μαηί με τισ αξίεσ που ςυνδζονται με αυτζσ τισ 
ζννοιεσ. 

6. Ο οργανιςμόσ ζχει μία βαςικι τάςθ: προςπακεί να ενεργοποιεί, να διατθρεί και  να ενιςχφει τον 
οργανιςμό ςτισ εμπειρίεσ που αντιμετωπίηει. 

7. Θ πλεονεκτικότερθ κζςθ να ςτακείσ και να κατανοιςεισ τθ ςυμπεριφορά ενόσ ατόμου είναι το 
εςωτερικό πλαίςιο αναφοράσ του. 

8. υμπεριφορά είναι, βαςικά, θ ςτοχοκετθμζνθ προςπάκεια του οργανιςμοφ να ικανοποιιςει τισ 
ανάγκεσ του, όπωσ τισ βιϊνει, ςτο φαινομενολογικό πεδίο του. 

9. Το ςυναίςκθμα ςυνοδεφει και γενικά διευκολφνει αυτι τθ ςτοχοκετθμζνθ ςυμπεριφορά: το 
είδοσ των ςυναιςκθμάτων ςχετίηεται με τθν αντιλθπτι ςθμαςία τθσ ςυμπεριφοράσ για τθ 
διατιρθςθ και τθν ενίςχυςθ του οργανιςμοφ. 

10. Οι αξίεσ βιϊνονται άμεςα από τον οργανιςμό και, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, είναι αξίεσ 
ενδοβαλμζνεσ ι προερχόμενεσ από άλλουσ, αλλά είναι αντιλθπτζσ με ςτρεβλό τρόπο, ςαν να 
βιϊκθκαν άμεςα. 
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11. Κακϊσ οι εμπειρίεσ εμφανίηονται ςτθ ηωι του ατόμου, αυτζσ: 

α) ι ςυμβολίηονται, γιατί είναι αντιλθπτζσ και οργανωμζνεσ ςε κάποια ςχζςθ με τον εαυτό, 

β) ι αγνοοφνται, γιατί δεν υπάρχει αντιλθπτι ςχζςθ με τθ δομι του εαυτοφ, 

γ) ι δεν ςυμβολίηονται ι δίνεται ςτρεβλόσ ςυμβολιςμόσ, γιατί θ εμπειρία είναι αςφμβατθ με τθ 
δομι του εαυτοφ. 

12. Οι περιςςότεροι από τουσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ που εγκρίνονται από τον οργανιςμό είναι 
εκείνεσ που ςυνάδουν με τθν ζννοια του εαυτοφ. 

13. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, θ ςυμπεριφορά μπορεί να προκφψει από οργανικζσ εμπειρίεσ και 
ανάγκεσ που δεν ζχουν ςθμαινόμενο (δεν ςυμβολίηονται). Μια τζτοια ςυμπεριφορά μπορεί να 
είναι αςυμβίβαςτθ με τθ δομι του εαυτοφ, αλλά ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ θ ςυμπεριφορά δεν είναι 
“ιδιοκτθςία” του ατόμου. 

14. Ψυχολογικζσ προςαρμογζσ ςυμβαίνουν όταν θ ζννοια του εαυτοφ είναι τζτοια ϊςτε το ςφνολο 
των αιςκθτθριακϊν και ςπλαχνικϊν εμπειριϊν του οργανιςμοφ είναι, ι μποροφν να εξομοιωκεί ςε 
ζνα ςυμβολικό επίπεδο, ςε μια ςτακερι ςχζςθ με τθν ζννοια του εαυτοφ. 

15. Κακι ψυχικι ρφκμιςθ υπάρχει όταν ο οργανιςμόσ αρνείται τθν ευαιςκθτοποίθςθ των 
ςθμαντικϊν αιςκθτθριακϊν και ςπλαχνικϊν εμπειριϊν, οι οποίεσ, κατά ςυνζπεια, δεν 
ςυμβολίηονται και δεν οργανϊνονται ςτθ Gestalt τθσ δομισ του εαυτοφ. Πταν ςυμβαίνει αυτό, 
υπάρχει μια βαςικι ι δυνθτικι ψυχολογικι ζνταςθ. 

16. Κάκε εμπειρία που ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν οργάνωςθ τθσ δομισ του εαυτοφ μπορεί να 
εκλθφκεί ωσ απειλι, και όςο περιςςότερεσ από αυτζσ τισ αντιλιψεισ υπάρχουν, τόςο πιο αυςτθρά 
οργανϊνεται θ δομι του εαυτοφ για να διατθρθκεί. 

17. Υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ, που αφοροφν κυρίωσ παντελι απουςία απειλισ για τθ δομι του 
εαυτοφ, εμπειρίεσ που είναι αςυμβίβαςτεσ με τον εαυτό μπορεί να γίνουν αντιλθπτζσ και να 
εξεταςτοφν, κακϊσ θ δομι του εαυτοφ ανακεωρείται ϊςτε να αφομοιϊςει και να ςυμπεριλάβει 
και παρόμοιεσ εμπειρίεσ. 

18. Πταν το άτομο αντιλαμβάνεται και αποδζχεται ςε ζνα ςυνεκτικό και ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα 
όλεσ τισ αιςκθτθριακζσ και ςπλαχνικζσ εμπειρίεσ του, τότε κατ’ ανάγκθ κατανοεί καλφτερα τουσ 
άλλουσ και τουσ αποδζχεται περιςςότερο, ωσ ξεχωριςτά άτομα. 

19. Κακϊσ το άτομο αντιλαμβάνεται και αποδζχεται ςτθ δομι του εαυτοφ του, όλο και 
περιςςότερεσ οργανικζσ εμπειρίεσ του, διαπιςτϊνει ότι αντικακιςτά το υφιςτάμενο ςφςτθμα 
αξιϊν του -που βαςίηονταν ςε μεγάλο βακμό ςε ενδοβολζσ που ςυμβόλιηε ςτρεβλά- με ςυνεχι 
οργανιςμικι διαδικαςία αξιολόγθςθσ. 

Επιπλζον, ο Rogers είναι γνωςτόσ για τθν πρακτικι τθσ “άνευ όρων κετικισ ςτάςθσ”, θ οποία 
ορίηεται ωσ θ αποδοχι ενόσ προςϊπου “χωρίσ αρνθτικζσ κρίςεισ για τισ βαςικζσ αξίεσ του”. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ο Rogers, κφριοσ εκπρόςωποσ τθσ ανκρωπιςτικισ ψυχολογίασ, αντιλαμβάνεται τον άνκρωπο κατ’ 
ουςίαν καλό που, όμωσ, μπορεί να ζχει ανάγκθ βοικειασ. Ο ψυχολόγοσ παρεμβαίνει για να 
προςφζρει τθν κατάλλθλθ βοικεια χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ παρζμβαςθσ μθ κατευκυντικζσ. 

Από τισ κεωρθτικζσ παραδοχζσ του προκφπτει ότι το άτομο ελζγχει και κατευκφνει τθ δικι του 
εξζλιξθ, είναι ζνασ ηωντανόσ οργανιςμόσ που διακζτει το ζνςτικτο τθσ ανάπτυξθσ, γι’ αυτό και 
είναι ιδιαίτερθ ςθμαντικι θ δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ που ευνοεί τθν ανάπτυξθ αυτι. Ριο 
ςυγκεκριμζνα: 

α) Τα άτομα παρουςιάηουν μια ενδογενι τάςθ για αυτοπραγμάτωςθ και αυτοεκπλιρωςθ 

β) Θ διαδικαςία τθσ αυτοπραγμάτωςθσ πραγματοποιείται ευκολότερα μζςα ςε ζνα κλίμα ομαλϊν 
διαπροςωπικϊν ςχζςεων και ςυναιςκθματικισ αςφάλειασ και αποδοχισ 

γ) Το κοινωνικό περιβάλλον επθρεάηει κετικά ι αρνθτικά τθν ανάπτυξθ του ατόμου, ανάλογα με 
τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο το άτομο αντιλαμβάνεται και ερμθνεφει το περιβάλλον του. 

Σε κεραπευτικό επίπεδο (θ ψυχοκεραπευτικι προςζγγιςθ του ότηερσ), βαςικό χαρακτθριςτικό 
τθσ κεραπείασ είναι θ μθ παρεμβατικότθτα κακϊσ και θ επικζντρωςθ ςτον πελάτθ με ιδιαίτερθ 
βαρφτθτα ςτθ δόμθςθ του εαυτοφ. Για το λόγο αυτό θ κεραπεία αυτι ονομάηεται και 
προςωποκεντρικι / πελατοκεντρικι. Σφμφωνα μ’ αυτι τθν προςζγγιςθ, θ ψυχοπακολογία 
οφείλεται ςτθ ςφγκρουςθ του ιδεατοφ εαυτοφ με τισ εμπειρίεσ τθσ κακθμερινότθτασ. Επίςθσ, ς’ 
ό,τι αφορά τθ κεραπευτικι διαδικαςία, βαςικότερο ςτοιχείο κεωρείται θ ςχζςθ που αναπτφςςεται 
μεταξφ κεραπευτι και κεραπευόμενου. Θ ςχζςθ αυτι πρζπει να χαρακτθρίηεται από 
αυκεντικότθτα, αμοιβαία εμπιςτοςφνθ και άνευ όρων αποδοχι του πελάτθ από το κεραπευτι του. 

Ο Rogers τονίηει τθ ςθμαςία των ενςυνείδθτων διαδικαςιϊν που αφοροφν τθν προςπάκεια 
κατανόθςθσ των απόψεων και αντιλιψεων που τα ίδια τα άτομα ζχουν για τον εαυτό τουσ και τον 
κόςμο, όπωσ και τθ διερεφνθςθ του τρόπου με τον οποίο κάκε άτομο βιϊνει τισ εμπειρίεσ του.  

Ο Rogers υποςτθρίηει ότι κάκε παιδί επιδιϊκει να καλφψει τθν ανάγκθ για αγάπθ και αναγνϊριςθ 
από τα ςθμαντικά πρόςωπα. Για να υπάρχει αποδεκτι κοινωνικι ςυμπεριφορά ο οργανιςμόσ και ο 
εαυτόσ ςυνεργάηονται αρμονικά. Θ προςωπικότθτα ωριμάηει όταν οι ςυμβολικζσ εμπειρίεσ του 
εαυτοφ αντικατοπτρίηουν τισ βακιζσ εμπειρίεσ του οργανιςμοφ.  

Το μοντζλο του Rogers βαςίηεται ςτθ δυναμικι αλλθλεπίδραςθ του ατόμου με τα άλλα άτομα, ςτθ 
μεγάλθ πίςτθ για τον άνκρωπο και ςτισ δυνατότθτεσ τθσ ενεργοποίθςθσ και τθσ αυτοπραγμάτωςθσ 
ςε όλεσ τισ θλικίεσ.  

Θ πελατοκεντρικι κεραπεία του βαςίηεται ςε δφο κφριεσ υποκζςεισ:  

α) Ο άνκρωποσ ζχει από τθ φφςθ του, ςε λανκάνουςα κατάςταςθ, τθν ικανότθτα να κατανοεί τουσ 
παράγοντεσ που του προκαλοφν δυςτυχία και πόνο ςτθ ηωι του και μπορεί ν’ αναδιοργανϊνει τον 
εαυτό του με τρόπο που να ξεπερνά τουσ παράγοντεσ αυτοφσ.  

β) Αυτζσ οι ζμφυτεσ δυνάμεισ κα ενεργοποιθκοφν και κα είναι αποτελεςματικζσ μόνο όταν ο 
ςφμβουλοσ καταφζρει να δθμιουργιςει με το ςυμβουλευόμενο μία κερμι ςχζςθ, βαςιςμζνθ ςτθν 
κατανόθςθ και τθν αποδοχι. 
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Α3. Η Θεωρία του Ρότηερσ ςτθν Εκπαίδευςθ 

 

The only person who is educated is the one who has learned how to learn...and 

change. 

Ο ότηερσ τθ μθ κατευκυντικι μζκοδο, που εφαρμόηει ςτθν κλινικι εργαςία ωσ ψυχολόγοσ, τθ 
μεταφζρει και ςτθν εκπαίδευςθ. Υποςτθρίηει μια εκπαίδευςθ με κζντρο το μακθτι, ςε 
αντικατάςταςθ τθσ υπάρχουςασ αυταρχικισ εκπαίδευςθσ. Σφμφωνα με το Rogers,θ διδαςκαλία 
πρζπει να ζχει ςτόχο τθ δθμιουργία ατόμων: 

 υπεφκυνων και ικανϊν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ, 
 ικανϊν να επιλζγουν με ζξυπνο τρόπο, 
 ικανϊν να προςαρμόηονται ςτισ εκάςτοτε περιςτάςεισ, 
 ικανϊν να εργάηονται ςυνεργατικά, 
 ικανϊν να αξιοποιοφν δθμιουργικά τθν εμπειρία τουσ. 

Από τα παραπάνω ςυνάγεται ότι το ςχολείο πρζπει πρϊτα απ’ όλα να ςτοχεφει ςτθν εξαςφάλιςθ 
ενόσ κλίματοσ ελεφκερθσ ζκφραςθσ, το οποίο επιτρζπει ςτο μακθτι να αυτοπραγματωκεί, 
γεγονόσ που αποτελεί τθν φψιςτθ επιδίωξθ του ατόμου. 

The very essence of the creative is its novelty, and hence we have no standard by 
which to judge it. 

Λόγω τθσ ζμφυτθσ επικυμίασ του ατόμου για γνϊςθ και κατανόθςθ του κόςμου, ο μακθτισ 
εκδθλϊνει αυκόρμθτα ενδιαφζρον για τθν απόκτθςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων που 
προςφζρει το ςχολείο, το οποίο ςχολείο του παρζχει διευκολφνςεισ να αποκτιςει εκείνεσ τισ 
γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που τον ενδιαφζρουν. 

Στο πλαίςιο αυτό, ο εκπαιδευτικόσ, διαδραματίηει το δικό του ςθμαντικό ρόλο: δθμιουργεί κετικό 
κλίμα μζςα ςτθν τάξθ και είναι το άλλο “Εγϊ” του μακθτι, τον βοθκάει να κατανοιςει τον εαυτό 
του και να νοθματοδοτιςει τον κόςμο γφρω του. 

Και ο ίδιοσ ο μακθτισ, όμωσ, διαδραματίηει το ρόλο του. Γίνεται άτομο δραςτιριο, με 
πρωτοβουλίεσ και αίςκθμα ευκφνθσ. 

Σφμφωνα με το μθ κατευκυντικό μοντζλο που ειςιγαγε ο Rogers, ζργο του εκπαιδευτικοφ, κατά 
τθν προςωπικι του επικοινωνία τόςο με μεμονωμζνουσ μακθτζσ όςο και με ομάδεσ μακθτϊν, 
είναι θ ςυηιτθςθ κεμάτων που αφοροφν τισ δυςκολίεσ που οι τελευταίοι ςυναντοφν ςτθν 
ακαδθμαϊκι μάκθςθ και ςτθν κοινωνικι ςυμπεριφορά τουσ κακϊσ και τα ενδιαφζροντα τουσ ςϋ 
αυτοφσ τουσ τομείσ. 

Για να εξαςφαλίςει, όμωσ, ο εκπαιδευτικόσ μια εποικοδομθτικι διαπροςωπικι επικοινωνία, 
φροντίηει τθ δθμιουργία ενόσ κλίματοσ ςυναιςκθματικισ αποδοχισ και κζρμθσ, το οποίο ςυντελεί 
ςτθν ελεφκερθ ζκφραςθ από το μακθτι των ςυναιςκθμάτων και των ςκζψεων του. Επίςθσ, 

http://www.definitions.net/definition/person
http://www.definitions.net/definition/change
http://www.definitions.net/definition/essence
http://www.definitions.net/definition/have
http://www.definitions.net/definition/standard
http://www.definitions.net/definition/judge
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φροντίηει να αποφεφγει κρίςεισ και υποδείξεισ, αφοφ ςτθν επικοινωνία διδάςκοντα –
διδαςκόμενου θ ζμφαςθ δίνεται ςτθ ςυναιςκθματικι πλευρά τθσ ςυμπεριφοράσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ο μακθτισ, ο οποίοσ κεωρείται ικανόσ να αντιλθφκεί τθ φφςθ των 
προβλθμάτων του, ενκαρρφνεται να εκφράςει τα ςυναιςκιματά του -ςε ςχζςθ με τα προβλιματα 
που ςυναντά- για να δϊςει λφςεισ. Ο εκπαιδευτικόσ, επομζνωσ, αποφεφγοντασ κρίςεισ και 
ςυμβουλζσ, καταβάλει προςπάκειεσ να κατανοιςει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα 
πράγματα ο μακθτισ από τθ δικι του οπτικι γωνία. Ο Rogers περιγράφει τα ςτάδια που περνάει ο 
μακθτισ ςτθ διάρκεια τθσ διαπροςωπικισ επικοινωνίασ του με τον εκπαιδευτικό: 

1. Συναιςκθματικι κάκαρςθ 

2. Κατανόθςθ του προβλιματοσ 

3. Δράςθ 

Ασ δοφμε τϊρα πϊσ δομείται το μοντζλο του Rogers για τθ ςυνεργαςία μακθτι-εκπαιδευτικοφ: 

α) Δθμιουργία κλίματοσ και προγραμματιςμόσ 

β) Διερεφνθςθ του προβλιματοσ 

γ) Σχθματιςμόσ ολοκλθρωμζνθσ αντίλθψθσ 

δ) Ρρογραμματιςμόσ και λιψθ αποφάςεων 

ε) Σφνκεςθ προςζγγιςθσ 

Οι προαναφερόμενεσ φάςεισ καλφπτουν μία ι περιςςότερεσ προςωπικζσ ςυναντιςεισ 
εκπαιδευτικοφ – μακθτι και μετά τθν ολοκλιρωςθ τουσ παρζχουν ςτο μακθτι τθ δυνατότθτα να 
αναλάβει δράςθ. Στο μοντζλο αυτό του Rogers δεν γίνεται χριςθ εξωτερικϊν αμοιβϊν, αλλά 
μόνον εςωτερικϊν, με τθ μορφι τθσ αποδοχισ, τθσ κατανόθςθσ και του ενδιαφζροντοσ. 

Ο εκπαιδευτικόσ αναλαμβάνει μζςα ςτθν τάξθ το ρόλο του ςυμβοφλου, του γνωμοδότθ, του 
ειδικοφ που κα κάνει, τισ ποικίλεσ πθγζσ μάκθςθσ προςιτζσ ςτουσ μακθτζσ. Ο εκπαιδευτικόσ δεν 
επιβάλλει ςτουσ μακθτζσ παιδαγωγικζσ διαδικαςίεσ, αλλά περιορίηεται ςτο να προτείνει τα μζςα 
με τα οποία εκείνοι κα εργαςτοφν. 

If we value independence, if we are disturbed by the growing conformity of 

knowledge, of values, of attitudes, which our present system induces, then we 

may wish to set up conditions of learning which make for uniqueness, for self-

direction, and for self-initiated learning. 

 

 

http://www.definitions.net/definition/value
http://www.definitions.net/definition/growing
http://www.definitions.net/definition/conformity
http://www.definitions.net/definition/present
http://www.definitions.net/definition/system
http://www.definitions.net/definition/then
http://www.definitions.net/definition/wish
http://www.definitions.net/definition/conditions
http://www.definitions.net/definition/learning
http://www.definitions.net/definition/make
http://www.definitions.net/definition/learning
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Β. ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ 

 

Β1. ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΧΙΑ 

Γρθγόρθσ Αμπατηόγλου 

από τθ ςελίδα: 

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_g1/g_1_thema.htm 

 

Ωσ ςχολικι αποτυχία μποροφμε να ορίςουμε κάκε κατάςταςθ αδυναμίασ του παιδιοφ να 
ανταποκρικεί ςτοιχειωδϊσ ικανοποιθτικά ςτισ απαιτιςεισ του ςχολείου, είτε αυτι εκφράηεται 
με πολφ χαμθλι απόδοςθ ςτα μακιματα είτε με προβλιματα ςυμπεριφοράσ που το 
αποκλείουν από τθ φοίτθςθ είτε με ςυνδυαςμό των παραπάνω. Συνικωσ οι δυςκολίεσ του 
παιδιοφ λειτουργοφν ακροιςτικά με τθν πάροδο του χρόνου και καταλιγουν τελικά ςτθν 
εγκατάλειψθ του ςχολικοφ ςυςτιματοσ. 

Η ςχολικι αποτυχία αποτελεί ζνα ςφνκετο πρόβλθμα τόςο ωσ προσ τισ αιτιολογικζσ παραμζτρουσ 
του όςο και ωσ προσ τισ πολλαπλζσ επιπτϊςεισ του. Οι δφο παραπάνω διαςτάςεισ του 
προβλιματοσ βρίςκονται επιπλζον ςε μια κυκλικι αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ, που ςυχνά οδθγεί 
ςτθ χρόνια εγκατάςταςθ ενόσ φαφλου κφκλου, όπου θ οικογενειακι δυςλειτουργία, θ ςχολικι και 
κοινωνικι απόρριψθ και τα αιςκιματα αυτοχποτίμθςθσ αλλθλοενιςχφονται, με καταςτροφικζσ 
ςυχνά ςυνζπειεσ κυρίωσ για τον μακθτι. Υπάρχει διάχυτθ τα τελευταία χρόνια θ τάςθ μετατροπισ 
του φαινομζνου τθσ ςχολικισ αποτυχίασ ςε μονοδιάςτατο φαινόμενο μακθςιακισ διαταραχισ, 
κακϊσ και θ αναγωγι του ςε απλουςτευτικζσ ερμθνείεσ ι επεξθγιςεισ ψυχολογικοφ, κοινωνικοφ ι 
κυρίωσ “βιολογικοφ” τφπου. Θ τάςθ αυτι αντιμετωπίηει το όλο κζμα, πολλζσ φορζσ μάλιςτα 
ςιωπθρά, ωσ ζκφραςθ μιασ αςαφϊσ οριηόμενθσ νευρολογικοφ τφπου “βλάβθσ”, υπονοϊντασ κατά 
ςυνζπεια τθν φπαρξθ κάποιασ “ειδικισ” μορφισ ςχολικισ αναπθρίασ, ωσ εάν θ ςχολικι επίδοςθ να 
επρόκειτο για ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ “φφςθσ” του ανκρϊπου ι θ ςχολικι αποτυχία να 
αποτελοφςε τθν ζκφραςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ανατομοκλινικοφ ςυνδρόμου. Θ τραγικι ςυνζπεια 
αυτισ τθσ αντίλθψθσ προςτίκεται ςυςςωρευτικά ςτθν όλο και διογκοφμενθ κοινωνικά και 
επιςτθμονικά τάςθ δθμιουργίασ “ειδικϊν ατόμων με προκακοριςμζνθ μοίρα (ι ςε πιο 
εξευγενιςμζνθ διατφπωςθ: ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ) και τροφοδοτεί ενιςχυτικά πολλαπλοφσ 
απορριπτικοφσ μθχανιςμοφσ ςτο εςωτερικό του ςχολείου. Άλλεσ φορζσ πάλι αποφεφγεται θ 
αντιμετϊπιςθ του ςυγκεκριμζνου ςφνκετου ατομικοφ προβλιματοσ, με τθν καταφυγι ςε 
ιδεολογικοφ τφπου διακθρφξεισ (π.χ. γενικόλογεσ κοινωνικοπολιτικζσ κατθγορίεσ εναντίον του 
ςχολικοφ ςυςτιματοσ). Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ παρακάμπτεται, ζτςι, θ προςπάκεια δυναμικισ 
κατανόθςθσ και πολφπλευρθσ αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου. 

Θ αυτόματθ μετατροπι του ςχολικοφ προβλιματοσ ςε μακθςιακι διαταραχι, που ςχεδόν πάντα 
υπόρρθτα υπονοεί τθ μακθςιακι ωσ “ειδικι” διαταραχι, με γραμμικι και μονοδιάςτατθ αναγωγι 
ςε μια ςαφι και περιγεγραμμζνθ αιτία (που παραπζμπει ςε μια βλάβθ ι ςε ζνα ζλλειμμα -άςχετο 
αν αυτό κα κεωρθκεί οργανικό, ψυχολογικό ι ςχολικό) αφινει τελικά τον μακθτι αβοικθτο είτε 
ςτθ μοίρα μιασ απαιςιόδοξθσ και οριςτικισ πρόβλεψθσ είτε ςτθ βάςανο μιασ ςτείρασ 
“μακθςιακισ” υπερπροςπάκειασ, που παραβλζπει ςτοιχειϊδεισ ανάγκεσ του. Με τον τρόπο αυτό, 
τθσ αυτόματθσ απάντθςθσ δθλαδι με μακθςιακό τρόπο ςε μακθςιακά αιτιματα, μποροφν να 

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_g1/g_1_thema.htm
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παρακαμφκοφν ςθμαντικά ηθτιματα για το παιδί και τθν οικογζνειά του: π.χ. κζματα που 
αφοροφν τθν οικογενειακι δυναμικι και τθν οικογενειακι ιςτορία, όπωσ χρονίηοντα πζνκθ και 
κατακλιπτικζσ διεργαςίεσ ι οικογενειακά μυςτικά που ζχουν αποκτιςει πακογόνα δφναμθ. Στισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ θ αδυναμία του παιδιοφ να αποδϊςει ςε ςχολικό επίπεδο, ανεξάρτθτα από το 
πϊσ εκφράηεται -ωσ μθ ειδικι μακθςιακι διαταραχι, ωσ ςφνδρομο διάςπαςθσ τθσ προςοχισ, ωσ 
τεμπελιά ι ωσ αδιαφορία- ςυνδζεται ςε μεγάλο βακμό με τθν οικογενειακι δυναμικι, με τθν 
αρχικι “απαγόρευςθ που αποκρφπτει από το παιδί ςθμαντικά ςτοιχεία γνϊςθσ για τθν ιςτορία 
του. Τζτοια περίπτωςθ είναι θ απόκρυψθ μιασ υιοκεςίασ, θ οποία ςυχνά αποτελεί κοινό 
οικογενειακό μυςτικό του οποίου τθν φπαρξθ το παιδί διαιςκάνεται και το οποίο δεν μπορεί να 
ςυηθτθκεί ανοικτά. 

Η προςεκτικι ανάλυςθ των αιτθμάτων με ςχολικό ι, ειδικότερα, μακθςιακό περιεχόμενο, θ 
αναλυτικι διαγνωςτικι διερεφνθςθ των περιςτατικϊν ςχολικϊν δυςκολιϊν ι ςχολικισ αποτυχίασ 
που απευκφνονται ςτισ ιατροπαιδαγωγικζσ υπθρεςίεσ, ο κεραπευτικόσ προβλθματιςμόσ ςχετικά 
με τα πιςτοποιθτικά και τισ γνωματεφςεισ, κακϊσ και θ μακρόχρονθ κεραπευτικι ανάλθψθ 
περιςτατικϊν, μασ οδθγοφν ςε μια ςειρά από διαπιςτϊςεισ: 

1. Ρίςω από τα αιτιματα με ςχολικό ι μακθςιακό περιεχόμενο αναδφεται ςτισ περιςςότερεσ 
περιπτϊςεισ ζνα μεγάλο φάςμα προβλθμάτων, που μποροφν να καλφπτουν ψυχολογικζσ 
καταςτάςεισ που κυμαίνονται από τισ παραλλαγζσ του φυςιολογικοφ μζχρι τθν ψυχοπακολογία. 
Ζτςι θ ςχολικι αποτυχία ι θ μακθςιακι διαταραχι μποροφν, ςε τελευταία ανάλυςθ, να αποτελοφν 
μια γενικισ μορφισ επιφανειακι διάγνωςθ ι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ απλϊσ ζνα ςφμπτωμα, που 
απαιτοφν περαιτζρω διαγνωςτικι εμβάκυνςθ και ψυχολογικι κατανόθςθ. Οι αιτιολογικοί ι 
πακογενετικοί παράγοντεσ παρουςιάηουν επίςθσ μια μεγάλθ ποικιλία, και θ αιτιολογικι ψαλίδα 
επεκτείνεται από το “βιολογικό” μζχρι το “ψυχοκοινωνικό”, ςε ςυνκικεσ μάλλον κυκλικισ παρά 
γραμμικισ αιτιότθτασ. Οι καταςτάςεισ ειδικισ μακθςιακισ διαταραχισ (π.χ. θ δυςλεξία), όπου 
μποροφμε να κεωριςουμε το πρόβλθμα περιοριςμζνο ςτο επίπεδο δυςλειτουργίασ που 
δθλϊνεται από τον ίδιο τον όρο, είναι ςαφϊσ ςπανιότερεσ από ό,τι ςυνικωσ πιςτεφεται. Και ςε 
αυτζσ όμωσ τισ περιπτϊςεισ υπάρχουν ψυχολογικζσ επιπλοκζσ που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ. 
Θ διόγκωςθ αυτισ τθσ κατθγορίασ ςε επιςτθμονικζσ ι άλλεσ ανακοινϊςεισ δείχνει να οφείλεται ςε 
βιαςτικζσ και μονομερείσ εκτιμιςεισ ι και ςε άλλουσ λόγουσ. 

2. Θ διαγνωςτικι εκτίμθςθ απαιτεί τθ ςυνεργαςία πολλϊν ειδικοτιτων, κακϊσ και ζνα πνεφμα 
ςυνεργαςίασ και κλινικισ-κεραπευτικισ αξιολόγθςθσ. Είναι απαραίτθτθ θ ςφςταςθ διαγνωςτικισ 
ομάδασ που να μπορεί να προβεί ςτθν ολοκλθρωμζνθ αξιολόγθςθ (παιδοψυχίατροσ, ψυχολόγοσ, 
λογοκεραπευτισ, ειδικόσ παιδαγωγόσ, αλλά και άλλεσ ειδικότθτεσ όταν αυτό κρικεί απαραίτθτο, 
όπωσ κοινωνικόσ λειτουργόσ, εργοκεραπευτισ κ.λπ.). Θ ομάδα αυτι πρζπει να μπορεί να 
αναπτφςςει τθν απαραίτθτθ ςυνεργαςία με το ςχολείο, αλλά και με άλλεσ ιατρικζσ ειδικότθτεσ, 
όταν υπάρχει θ ζνδειξθ (π.χ. νευρολογικόσ ζλεγχοσ, παιδιατρικόσ ζλεγχοσ, ακουολογικόσ ζλεγχοσ, 
οφκαλμολογικόσ ζλεγχοσ κ.λπ.). 

3. Το μακθςιακό πρόβλθμα είναι απαραίτθτο να εντάςςεται ςε ζνα κλινικό πνεφμα ςυνολικισ 
κατανόθςθσ και να αντιμετωπίηεται με κεραπευτικό τρόπο ςε μια μακροπρόκεςμθ προοπτικι. 
Αυτό δεν ςθμαίνει ότι τα μακθςιακά προβλιματα πρζπει αναγκαςτικά να ψυχολογικοποιοφνται 
ςτο ζπακρο, δθλαδι όλα να ανάγονται ςτο ψυχικό, αλλά ότι πρζπει να εντάςςονται ςε ζνα πνεφμα 
αξιολόγθςθσ που κα λαμβάνει υπόψθ τθσ τισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ του παιδιοφ ι του εφιβου, 
τισ επικυμίεσ του, τθν οικογενειακι δυναμικι και ιςτορία, το επίπεδο και τθν ποιότθτα τθσ 
ςχολικισ ηωισ, ενϊ ςυγχρόνωσ δεν κα παραμελεί τουσ υπόλοιπουσ τομείσ ψυχοςυναιςκθματικισ 
ανάπτυξθσ του παιδιοφ ι του εφιβου. 
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Κάκε παιδοψυχιατρικι ι ιατροπαιδαγωγικι υπθρεςία καλείται εκ των πραγμάτων να αφιερϊςει 
ζνα μεγάλο μζροσ τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ ςτθ διαγνωςτικι διερεφνθςθ, κακϊσ και ςτθ 
κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ, μιασ ςειράσ αιτθμάτων με ςχολικό, ι, πιο ιδιαίτερα, μακθςιακό 
περιεχόμενο. Κάποιεσ από τισ δθμόςιεσ και πανεπιςτθμιακζσ υπθρεςίεσ ζχουν επιπλζον 
αναγνωριςτεί από το Υπουργείο Ραιδείασ για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν για ςχολικι χριςθ, χάρθ 
ςτα οποία μια κατθγορία μακθτϊν με ειδικζσ μακθςιακζσ διαταραχζσ δικαιοφται να απαλλαγεί 
από τισ γραπτζσ εξετάςεισ. 

Τα μακθςιακά αιτιματα αποτελοφν ςυχνά ζνα όχι πολφ ευπρόςδεκτο φόρτο εργαςίασ για τισ 
παιδοψυχιατρικζσ υπθρεςίεσ, επειδι το αίτθμα ςυνικωσ εξαντλείται ςτθν απόκτθςθ ενόσ 
πιςτοποιθτικοφ για ςχολικι χριςθ χωρίσ κεραπευτικι ςυνζχεια. Μια επιπλζον δυςκολία αποτελεί 
θ ανυπαρξία ψυχοπαιδαγωγικϊν υπθρεςιϊν ςτα ςχολεία, πράγμα που δυςκολεφει τθ διαςφνδεςθ 
με το ςχολείο, ςτισ περιπτϊςεισ όπου πρζπει να αναλθφκεί μια από κοινοφ δράςθ με αυτά. Στισ 
δεδομζνεσ ςυνκικεσ, θ κεραπευτικι ανάλθψθ, από τισ υπάρχουςεσ υπθρεςίεσ, όλων των 
προβλθμάτων που εμφανίηονται ωσ μακθςιακά ι ςχολικά κα ιταν αδφνατθ. Επιπλζον, τα 
μακθςιακά αιτιματα εμφανίηονται πολλζσ φορζσ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ κατά κφματα, με 
πιεςτικό τρόπο ι ακόμθ και με τθ μορφι επείγοντοσ, ανάλογα με τισ αλλαγζσ τθσ νομοκεςίασ και 
τθν επίςθμθ ςχολικι πολιτικι, ςυνοδευόμενα πολλζσ φορζσ από τθν απαίτθςθ των γονιϊν ι και 
των εκπαιδευτικϊν, που ηθτοφν τθν προςαρμογι ενόσ πιςτοποιθτικοφ ςτον ςχεδιαςμό τουσ ωσ 
προσ τθ ςχολικι πορεία του παιδιοφ, ανεξάρτθτα από τθν ψυχονοθτικι κατάςταςι του.  

Για παράδειγμα κα μποροφςαμε να αναφζρουμε τθν πίεςθ για χοριγθςθ πιςτοποιθτικϊν 
“δυςλεξίασ” ςε παιδιά που εμφανίηουν προβλιματα νοθτικισ οργάνωςθσ και νοθτικοφ επιπζδου 
και δυςκολεφονται για τον λόγο αυτό να ανταποκρικοφν ςτισ ςτοιχειϊδεισ απαιτιςεισ τθσ 
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, ενϊ ςυγχρόνωσ το ςχολικό ςφςτθμα δεν λαμβάνει καμία μζριμνα για 
αυτοφ του τφπου τα προβλιματα. Θ μακθςιακι και ςχολικι εκτίμθςθ κινδυνεφει να 
μεταμορφωκεί τότε ςε μια απλι υπόκεςθ “τυπικισ” ρουτίνασ, κυςιάηοντασ το μακροπρόκεςμο 
όφελοσ που μπορεί να ζχει ζνα παιδί από αυτι, ςτα πλαίςια μιασ λογικισ απλισ εξυπθρζτθςθσ και 
διευκόλυνςθσ, που απλϊσ μετακζτει το πρόβλθμα ςτο μζλλον, διογκϊνοντάσ το, πολλζσ φορζσ 
δραματικά. 

Τα πράγματα ζχουν επιβαρυνκεί από τθν πλθκωριςτικι παραγωγι πιςτοποιθτικϊν “δυςλεξίασ” τα 
τελευταία χρόνια, πολλά από τα οποία ζχουν εκδοκεί χωρίσ να τθροφνται οι επιςτθμονικζσ 
προχποκζςεισ διαγνωςτικισ εκτίμθςθσ και ανάλογθσ ςυμβουλευτικισ ι κεραπευτικισ 
κακοδιγθςθσ, και τα οποία ζχουν κακορίςει τθ ςχολικι πορεία αλλά και τθν κοινωνικι και 
οικογενειακι ηωι πολλϊν παιδιϊν, ςυχνά με καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ. Οι ιατροπαιδαγωγικζσ 
υπθρεςίεσ βρίςκονται ςυχνά μπροςτά ςε μεγάλα διλιμματα όταν καλοφνται να επανεκτιμιςουν 
με ζγκυρο και επίςθμο τρόπο παιδιά ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ τουσ πορείασ, με ιδθ διαμορφωμζνο 
και πιςτοποιθμζνο πανομοιότυπο “ιςτορικό” μακθςιακϊν διαταραχϊν, που ζχει κατά κάποιον 
τρόπο κακορίςει τθ ςχολικι τουσ μοίρα.  

H παραπάνω κατάςταςθ ζχει πολλζσ φορζσ κλονίςει τα αιςκιματα εμπιςτοςφνθσ των 
εκπαιδευτικϊν ςτουσ ειδικοφσ τθσ ψυχικισ υγείασ και ςίγουρα δεν ζχει ςυμβάλει ςτθ διαμόρφωςθ 
μιασ κοινισ γλϊςςασ που κα ςτιριηε και μια κοινι ζγνοια για τθ ςχολικι πορεία των παιδιϊν που 
αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτο ςχολείο. 

Πλοι αυτοί οι παράγοντεσ βαραίνουν πάνω ςτο κζμα και του ζχουν προςδϊςει μια πολφ ιδιαίτερθ 
επιςτθμονικι χροιά, που ζχει επιτρζψει τθν ανάπτυξθ ενόσ απλοϊκοφ ιατρικόμορφου 
αναγωγιςμοφ ι “μθχανιςτικϊν” ψυχοπαιδαγωγικϊν αντιλιψεων· που ζχει δθλαδι αναγάγει τα 
πάντα ςε “βιολογικζσ” αιτίεσ ι προχωράει ςε “ςτεγνζσ” επανεκπαιδεφςεισ, αδιαφορϊντασ για τισ 
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ψυχοςυναιςκθματικζσ ανάγκεσ του παιδιοφ. Θ εμπεριςτατωμζνθ διεπιςτθμονικι μελζτθ του 
προβλιματοσ οδθγεί ςτθν ανάδειξθ τθσ πολυπλοκότθτάσ του, άρα και ςτθν αναγνϊριςι του ωσ 
ςοβαροφ κλινικοφ και κεραπευτικοφ ηθτιματοσ, με ςοβαρζσ κοινωνικζσ διαςτάςεισ, που ξεπερνά 
κατά πολφ τθν απλι ρφκμιςθ ενόσ ςχολικοφ κζματοσ και απαιτεί τον καλό ςυντονιςμό πολλαπλϊν 
παρεμβάςεων ι τθν καλι χριςθ τθσ τόςο κακοπακθμζνθσ “διεπιςτθμονικότθτασ”. Κανζνασ 
“ειδικόσ”, απ’ όποιον χϊρο και αν προζρχεται, δεν μπορεί μόνοσ του να αποφανκεί για τθ 
διάγνωςθ, τθν πρόβλεψθ και τα απαιτοφμενα “μζτρα” για ζνα παιδί ςε ςχολικι αποτυχία. Θ 
αναγνϊριςθ αυτισ τθσ “αδυναμίασ” μπορεί να αποτελζςει και τον καλφτερο οδθγό για 
ςυνδυαςμζνεσ παιδαγωγικζσ και κεραπευτικζσ δράςεισ που ςτοχεφουν κυρίωσ ςτθ φροντίδα του 
μακθτι. 

 

Ωσ μακθςιακι διαταραχι ορίηουμε κάκε περιγεγραμμζνθ ςχολικι δυςκολία αποκλειςτικά ςτο επίπεδο τθσ 

μάκθςθσ. 

Β2α. Κουμποφρεσ δεν υπάρχουν. Ψυχανάλυςθ και ςχολικι αποτυχία. 

Κορντιζ, Α. 1995, Μτφρ. Α. Αλεξιάδθ, Ακινα: Ολκόσ, ςελ. 11-12. Από τθ ςελίδα: 

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_g1/01.html 

EΙΑΓΩΓΗ 

Άραγε είναι απαραίτθτο να ορίςουμε τθ ςχολικι αποτυχία; Στο άκουςμά τθσ κανείσ δεν μζνει 
αδιάφοροσ, ο κακζνασ ςκφβει ςτισ αναμνιςεισ του, ευχάριςτεσ ι δυςάρεςτεσ, όπου ανακατεφεται 
θ λφπθ, θ νοςταλγία, και κάποτε θ πικρία. Υπάρχουν κάποιοι που θ ςχολικι αποτυχία δεν τουσ 
εμποδίηει να πετφχουν ςτθ ηωι τουσ και που παινεφονται γι' αυτό, κάποιοι άλλοι που δεν τθν 
ξεπζραςαν ποτζ, και εκείνοι, οι περιςςότεροι ευτυχϊσ, που δεν τθ γνϊριςαν ποτζ. 

Σε κατάςταςθ ςχολικισ αποτυχίασ είναι το παιδί που δεν "ακολουκεί", γιατί, ςτο ςχολείο, πρζπει 
να ακολουκοφμε: να ακολουκοφμε καταρχάσ το πρόγραμμα που λζει τι πρζπει να μάκουμε, με 
ποια ςειρά, ςε ποιο χρόνο, να ακολουκοφμε τθν τάξθ μασ, να μθν απομακρυνόμαςτε από το 
κοπάδι. 

Θα δοφμε ότι θ ςχολικι αποτυχία επθρεάηει το υποκείμενο ςτθν ολότθτά του. Υποφζρει από τθν 
αυτοχποτίμθςθ γιατί δεν είναι ςτο φψοσ των φιλοδοξιϊν του και ςυγχρόνωσ υποφζρει από τθν 
υποτίμθςθ, όταν δεν πρόκειται για περιφρόνθςθ, που διαβάηει ςτα μάτια των άλλων. Θ αποτυχία, 
επομζνωσ, αγγίηει το εςωτερικό κακϊσ και το κοινωνικό είναι του προςϊπου -ξζρουμε, άλλωςτε, 
τι κζςθ κατζχει θ κοινωνικι επιτυχία ςτο μυαλό των ςθμερινϊν ανκρϊπων. 

Θ ςχολικι αποτυχία είναι ζνα περίπλοκο ηιτθμα με πολλζσ και διάφορεσ αιτίεσ. Μερικζσ ζχουν 
ςχζςθ με τθν ίδια τθ δομι του υποκειμζνου, άλλεσ ζχουν ςχζςθ με ςυγκεκριμζνα γεγονότα, και το 
γεγονόσ ότι αλλθλοδιαπλζκονται και αλλθλεπιδροφν δεν διευκολφνει τθν κατανόθςθ αυτοφ του 
φαινομζνου. Το αποτζλεςμα είναι πωσ ο κακζνασ προβάλλει τισ δικζσ του φανταςιϊςεισ και 
εφευρίςκει αντίδοτα γι' αυτι τθ καινοφργια κοινωνικι μάςτιγα: "Φταίει … θ κυβζρνθςθ, θ 
κοινωνία, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, φταίνε οι γονείσ …", "αρκεί να … διορκϊςουμε το 
παιδαγωγικό ςφςτθμα, να αυξθκοφν οι πιςτϊςεισ", κλπ. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_g1/01.html
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Σε αυτι τθν ζρευνα κα μελετιςουμε τθ ςχολικι αποτυχία ςτθν ευρφτερι τθσ ζννοια. Θα 
αφιςουμε, όμωσ, κατά μζροσ μερικζσ αιτίεσ ανεπάρκειασ που χρειάηονται ειδικι προςζγγιςθ, 
λόγου χάρθ τισ οργανικζσ μειονεξίεσ, όπωσ θ κϊφωςθ ι τα προβλιματα όραςθσ, θ ςοβαρι νοθτικι 
κακυςτζρθςθ, που μπορεί να οφείλονται ςε βλάβεσ (βλάβεσ από εγκεφαλίτιδα, νεογνικζσ 
εγκεφαλικζσ βλάβεσ), ςε λόγουσ γενετικοφσ (τριςωμία, ευαιςκθςία του χρωμοςϊματοσ Χ) ι ςτον 
μεταβολιςμό. 

Ζνα κζμα που κα μείνει ςε εκκρεμότθτα ωσ το τζλοσ αυτοφ του ζργου είναι θ ψφχωςθ. Θα τθ 
μελετιςουμε χωριςτά γιατί είναι κατεξοχιν διαταραχι που επθρεάηει βακιά τισ λειτουργίεσ τθσ 
ςκζψθσ. Θ διανοθτικι αναςτολι ψυχωςικισ αιτιολογίασ είναι εντελϊσ διαφορετικισ φφςθσ από τθ 
νευρωτικι αναςτολι που αναφζρεται ςε όλθ τθν ζκταςθ αυτοφ του βιβλίου. 

Θα αςκιςουμε κριτικι ςτθν ζννοια τθσ "νοθτικισ κακυςτζρθςθσ". Τα παιδιά που αποκαλοφνται 
"νοθτικϊσ κακυςτερθμζνα" είναι παιδιά που παρακολουκοφν το ςχολείο και δεν παρουςιάηουν 
καμία ανωμαλία είτε λόγω βλάβθσ είτε γενετικι. Θ "νοθτικι κακυςτζρθςθ" είναι μια μειωτικι 
ετικζτα που υπονοεί, ςτο μυαλό των εκπαιδευτικϊν όπωσ και των γονιϊν, ζνα εκ γενετισ 
πρόβλθμα ευφυΐασ. Πταν τθν αντιπαρακζτουν, ςτθριηόμενοι ςτα αποτελζςματα των τεςτ, ςτθν 
"ψευδι νοθτικι κακυςτζρθςθ" που αφορά παιδιά φαινομενικά κακυςτερθμζνα, με κανονικό, 
όμωσ, ςυντελεςτι ευφυΐασ, ειςάγουν ζννοιεσ εντελϊσ τεχνθτζσ και λανκαςμζνεσ, πθγι πολλϊν 
παρανοιςεων και, μερικζσ φορζσ, απαράδεκτων διακρίςεων. 

Θα αςχολθκοφμε με τθν ψφχωςθ και τθ νοθτικι κακυςτζρθςθ αφοφ διατρζξουμε το ευρφ πεδίο 
τθσ ςχολικισ αποτυχίασ. Θα εξερευνιςουμε, προσ τοφτο, τισ διάφορεσ παραμζτρουσ που 
εμπλζκονται ςε αυτό το πρόβλθμα: το κοινωνικό περιβάλλον, τισ οικογενειακζσ ςυνκικεσ, το εν 
γζνει περιβάλλον, τόςουσ παράγοντεσ που ευνοοφν ι παρεμποδίηουν το ενδιαφζρον του παιδιοφ 
για το ςχολείο. Στθ ςυνζχεια κα προςεγγίςουμε το κζμα τθσ κακαυτό επικυμίασ για μάκθςθ και 
κα δοφμε πϊσ μπορεί να εμποδιςτεί αυτι θ επικυμία από νευρωτικζσ αιτίεσ. Στισ κλινικζσ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται κα καταδείξουμε το μθχανιςμό τθσ πνευματικισ αναςτολισ, τθσ 
αναςτολισ που βρίςκεται μζςα ςτθν αςυνείδθτθ προβλθματικι του υποκειμζνου και που θ 
αναλυτικι κεραπεία αποκαλφπτει … και αίρει ςτισ ευτυχείσ περιπτϊςεισ. 

Β2β. Κουμποφρεσ δεν υπάρχουν. Ψυχανάλυςθ και ςχολικι αποτυχία. 

Κορντιζ, Α. 1995, Μτφρ. Α. Αλεξιάδθ, Ακινα: Ολκόσ, ςελ. 29-49. Από τθ ςελίδα: 

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_g1/02.html  

Φαινομενικι προςζγγιςθ μερικϊν καταςτάςεων ςχολικισ αποτυχίασ 

Ρριν αναπτφξουμε ποια κζςθ παίρνει θ ψυχανάλυςθ ςτο κζμα τθσ πνευματικισ αναςτολισ και των 
ςχολικϊν δυςχερειϊν ασ μου επιτραπεί να φτιάξω μερικά φανταςτικά ςενάρια για να καταδείξω, 
για μια φορά ακόμα, τθν πολυπλοκότθτα των παραγόντων που επιδροφν ςε αυτιν τθ διαδικαςία. 

Δεν υπάρχει ποτζ μία και μόνθ αιτία ςχολικι αποτυχίασ, υπάρχουν πάντοτε αρκετζσ αιτίεσ που 
αλλθλεπιδροφν και αλλθλοπαρεμβάλλονται. Αυτι θ αλλθλεπίδραςθ, που δρα ςαν μποφμερανγκ, 
προκαλεί ζνα είδοσ φαφλου κφκλου και μια δυςκολία, όταν δεν πρόκειται για αδυναμία, να 
ξεφφγει κανείσ από αυτόν. Ασ φανταςτοφμε μερικζσ πικανζσ καταςτάςεισ. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_g1/02.html
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Η κακι αρχι 

Ασ πάρουμε για παράδειγμα ζνα παιδί που ηει ςε ζνα μθ προνομιοφχο κοινωνικοοικονομικό 
περιβάλλον. Σε μια οικογζνεια τζτοιου είδουσ ο αγϊνασ για επιβίωςθ δεν αφινει μεγάλα 
περικϊρια για πνευματικζσ επενδφςεισ εκτόσ από αυτζσ που προζρχονται από το ραδιόφωνο και 
τθν τθλεόραςθ. Συχνά παρατθροφμε κάποια αδιαφορία για τισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ των 
παιδιϊν που οφείλεται περιςςότερο ςτθν άγνοια ι τθν κοφραςθ των γονιϊν παρά ςε πραγματικι 
εχκρότθτα. Οι γονείσ πθγαίνουν ςπάνια ςτισ ςυναντιςεισ γονιϊν και δαςκάλων και ακόμα 
ςπανιότερα ςτισ ςυναντιςεισ μεταξφ γονιϊν. Απομζνει να γίνει πολλι δουλειά πλθροφόρθςθσ και 
προτροπισ για ςυμμετοχι. Θ γλωςςικι ζκφραςθ είναι ςυχνά φτωχι ςε ζνα τζτοιο περιβάλλον. Σε 
μερικζσ οικογζνειεσ μεταναςτϊν ςυμβαίνει να μιλάνε οι γονείσ μια γλϊςςα που δεν τθν 
καταλαβαίνουν τα παιδιά, και όταν απευκφνονται ςτα παιδιά τουσ χρθςιμοποιοφν ςτοιχειϊδθ και 
παραμορφωμζνα γαλλικά. Ζτςι, αυτά τα παιδιά, μζχρι να πάνε ςχολείο ξζρουν μόνο τα γαλλικά 
του δρόμου. 

Μόνο ςτο ςχολείο κα μπορζςουν να εξοικειωκοφν με τθ ςωςτι γλϊςςα, όμωσ κα χρειαςτεί από 
τθν αρχι να τθ γράψουν, και αυτό δθμιουργεί προβλιματα. Με αυτζσ τισ ςυνκικεσ το παιδί τθσ 
πρϊτθσ τάξθσ ςτθν περίπτωςθ που δεν πιγε ςτο νθπιαγωγείο ι πιγε για λίγο, κα μειονεκτεί. Θ 
άγνοια τθσ κακομιλοφμενθσ γλϊςςασ, θ κακυςτζρθςθ ςτθν ποςότθτα των γνϊςεων που αποκτά το 
παιδί από ζνα περιβάλλον με ερεκίςματα, θ ζλλειψθ εξοικείωςθσ με τθν αφαιρετικι ςκζψθ και 
τθν κρίςθ, κα προκαλζςουν από τθν αρχι δυςκολίεσ ςτθ γραφι και τθν ανάγνωςθ. Μπορεί να 
υπάρξει μια μικρι κακυςτζρθςθ, μια απόςταςθ από άλλα παιδιά, περιςςότερο ευνοθμζνα ςτο 
ξεκίνθμα. Θ κατάςταςθ, όμωσ, κα είναι ςοβαρότερθ αν οι απαιτιςεισ του ςχολείου υπερβαίνουν 
κατά πολφ τθν ικανότθτα του παιδιοφ να μάκει αμζςωσ. Εκδθλϊνεται, τότε, ζνα αίςκθμα 
αποτυχίασ. Μιλιςαμε ιδθ για τθν πίεςθ που υφίςτανται τα παιδιά από τθν πρϊτθ κιόλασ τάξθ να 
μάκουν όλα τα ίδια πράγματα. Αν το παιδί ςυνεχίςει να ζχει αυτό το αίςκθμα αποτυχίασ, ςτο 
τζλοσ κα νιϊςει αποκλειςμζνο και απορριμμζνο. Αυτόσ που "δεν ακολουκεί αφινεται ςυνικωσ 
ςτθν τφχθ του. Ραλιά τον εκτόπιηαν ςτο βάκοσ τθσ αίκουςασ: Δεν πρζπει να προχωριςει θ τάξθ; 
Δεν πρζπει να τθρθκεί το πρόγραμμα; Δεν πρζπει να ξζρουν όλα τα παιδιά να διαβάηουν ωσ το 
Ράςχα; Μπορεί να μθ μιλάμε πια για "κουμποφρεσ" και "μπουμποφνεσ", όμωσ θ ςκλθρότθτα των 
παιδιϊν μζνει θ ίδια: "είςαι χαηόσ", "είςαι μθδενικό", τζτοιεσ λζξεισ ακοφμε τϊρα. Αν προςτεκοφν 
ς' αυτά και οι ςυχνά κυμωμζνεσ παρατθριςεισ των δαςκάλων, που νιϊκουν ανίςχυροι μπροςτά ς' 
ζνα τζτοιο παιδί, αυτό τότε γεμίηει από ζνα αίςκθμα ντροπισ. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από 
τθν ντροπι για ζνα άτομο που δεν ζχει ακόμθ τθ δφναμθ να υπεραςπίςει τον εαυτό του. 

Ρολλά βιβλία, από τουσ Ηυλ Βαλζ ωσ του Ηυλ ενάρ, και πιο πρόςφατα τθσ Αννφ Ερνϊ, μασ μιλάνε 
για τθν καταςτροφικι επίδραςθ που ζχει για το παιδί θ περιφρόνθςθ, θ ταπείνωςθ και θ ντροπι. 
Να νιϊκεισ διαφορετικόσ από τουσ άλλουσ, να είςαι φτωχόσ, άςχθμοσ ι κουτόσ … τελικά καλφτερα 
να είςαι κακόσ … Θ διαδρομι αυτι κα καταλιξει ςτθν εξζγερςθ. 

Φανταςτικαμε μια κοινωνικοπολιτιςμικι ςυγκυρία ωσ αιτία για ζνα κακό ξεκίνθμα. Θα 
μποροφςαμε όμωσ να αναφζρουμε και άλλεσ αιτίεσ που ςχετίηονται με γεγονότα. Μερικά παιδιά 
πακαίνουν ςοκ, "τα χάνουν" και παρουςιάηουν ςοβαρι αναςτολι, επειδι φοβοφνται τθ δαςκάλα. 
Ζνα παιδί μου ζλεγε: "Ζχει κόκκινα μαλλιά ςαν λιοντάρι!". Κάποιο άλλο μπορεί να παλινδρομιςει 
μετά από ζνα τραυματικό γεγονόσ: γζννθςθ μικροφ αδελφοφ, παραμονι ςτο νοςοκομείο, διαηφγιο 
των γονιϊν, αςκζνεια τθσ μθτζρασ ι κάνατοσ ςυγγενικοφ προςϊπου. Μπορεί επίςθσ να υπάρχει 
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και κάποιο πρόβλθμα αιςκθτιριου οργάνου που δεν ζχει επιςθμανκεί ακόμα: κακι όραςθ, 
ελαττωματικι ακοι, κλπ. 

Σι κα ςυμβεί μετά από τισ πρϊτεσ δυςκολίεσ; 

Πρϊτθ υπόκεςθ: το παιδί δεν παραμζνει πακθτικό 

Μπροςτά ςε τζτοια κατάςταςθ αποτυχίασ και αποκλειςμοφ το παιδί αντιδρά με διαταραχζσ ςτθ 
ςυμπεριφορά. Για να αντιςτακμίςει τθν αποτυχία προςπακεί να τραβιξει τθν προςοχι με 
κατορκϊματα άςχετα με τθν επίδοςι του ςτα μακιματα: για παράδειγμα, κάνει τον κλόουν τθν 
τάξθ για να γελάςουν τα άλλα παιδιά. Μπορεί επίςθσ να πολλαπλαςιάςει τισ "κουταμάρεσ" για να 
επιβλθκεί ςτουσ ςυμμακθτζσ του και να ξανακερδίςει το χαμζνο του γόθτρο. Θ καταδίκθ του από 
το δάςκαλο κα ενιςχφςει το αίςκθμα τθσ αδικίασ (ζτςι το ερμθνεφει το παιδί) και κα προκαλζςει 
ςοβαρότερα παραπτϊματα. Αυτζσ οι παρεκτροπζσ, αν ςυνεχιςτοφν, αυξάνουν τθν απόρριψθ, από 
τθν απόρριψθ ςτο ςχολείο, και τθν εξζγερςθ που ακολουκεί, το παιδί καταλιγει ςτθν κοινωνικι 
απόρριψθ που ςυνεπιφζρει τθν περικωριοποίθςθ και τθν εγκλθματικότθτα. Ο νζοσ ζχει ιδθ 
βγάλει "όνομα", κάτι ζχει παγιωκεί μζςα του που κα δυςκολευτεί πολφ να το αποβάλει. 

Δεφτερθ υπόκεςθ: Το παιδί αποδζχεται τθν αποτυχία του 

Το παιδί κάνει δικό του αυτόν τον πόνο, γίνεται "ο κακόσ μακθτισ" και από εδϊ και πζρα 
ταυτίηεται με αυτι τθν κατάςταςθ. Εγκακίςταται μζςα ςε μια πακθτικι μαηοχιςτικι κζςθ. Θα 
φζρει τθν ετικζτα του "νοθτικά κακυςτερθμζνου" και αυτι θ "κακυςτζρθςθ", που ςτθν αρχι ιταν 
μόνο ζνα κακό ςκάλωμα, κα του κολλιςει ςτο πετςί ςτο εξισ. Είναι θ περίπτωςθ των παιδιϊν που 
"ςζρνονται" με ζνα είδοσ αδιαφορίασ και ακινθςίασ από τα τμιματα επανεκπαίδευςθσ ςτισ 
βοθκθτικζσ τάξεισ. Αυτι θ κατάςταςθ πακθτικότθτασ που διαιωνίηεται γίνεται τελικά δεφτερθ 
φφςθ, το παιδί τθ ςυνθκίηει, υποτάςςεται, και κα δυςκολευτεί να τθν αποβάλει. 

Τρίτθ υπόκεςθ: όλα διορκϊνονται, ασ είμαςτε αποφαςιςτικά αιςιόδοξοι 

Τα ςχολικά ςυςτιματα είναι πιο εφκαμπτα: οι αξιολογιςεισ δεν είναι απόλυτεσ. Θ ζννοια τθσ 
αποτυχίασ δεν ςυνδζεται πια με το χρόνο, γατί δεν υπάρχουν πια υποχρεωτικά όρια για τθν 
εκμάκθςθ τθσ γραφισ, τθσ ανάγνωςθσ κλπ. Το πρόγραμμα δεν ακολουκείται πια με πειςματικι 
εμμονι. Αντί για το "μπορεί να τα καταφζρει καλφτερα", αναγκαίο τροπάριο του ςχολικοφ 
ελζγχου, τϊρα δίνεται ςθμαςία ςτο τι πραγματικά κάνει το υποκείμενο. 

Το "φοβάμαι πωσ κα αποτφχεισ" ζχει αντικαταςτακεί από τθν ενκάρρυνςθ για τισ προςπάκειεσ 
κατά τθν πρόοδο που ςθμειϊνεται. Ραραμζνει, ς' αυτζσ τισ τάξεισ, κάτι από τθ χαρά τθσ 
καινοφργιασ γνϊςθσ που βίωνε το παιδί ςτο νθπιαγωγείο. Αν οι γονείσ και οι δάςκαλοι είναι 
λιγότερο αγχωμζνοι, το παιδί παρουςιάηει μεγαλφτερθ διακεςιμότθτα ςτον καινοφργιο του ρόλο 
του μακθτι. Σε μερικά μονοτάξια επαρχιακά ςχολεία δεν υπάρχει ςχολικι αποτυχία. Κακϊσ δεν 
υπάρχει πολφ ςαφισ διαχωριςμόσ από τάξθ ςε τάξθ ο κακζνασ μπορεί να προχωρεί με τον δικό 
του ρυκμό, τον δικό του χρόνο. Θ μεγαλφτερθ ελευκερία ςτθ μάκθςθ και θ λιγότερθ πίεςθ 
ευνοοφν τθν ενςωμάτωςθ του παιδιοφ ςτο ςφςτθμα. 
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Η αντίδραςθ των γονιϊν απζναντι ςτθν αποτυχία του παιδιοφ τουσ 

Ρεριγράφοντασ, εντελϊσ απλουςτευμζνεσ, αυτζσ τισ τρεισ περιπτϊςεισ, δεν μιλιςαμε για τισ 
αντιδράςεισ τθσ οικογζνειασ ςτισ πρϊτεσ δυςκολίεσ που παρουςιάηει το ςχολειό, που είναι, όμωσ, 
κακοριςτικζσ ωσ προσ τθν εξζλιξθ του προβλιματοσ. Θα μετριςουμε, και εδϊ, τθν επίδραςθ και 
αλλθλεπίδραςθ των "προςδιοριςμϊν". Θα αναφζρουμε μερικά είδθ γονεϊκισ ςυμπεριφοράσ με 
τθν υπόμνθςθ ότι εκφράηουν τθν αςυνείδθτθ προβλθματικι που υπάρχει ςτθ ςχζςθ γονιϊν και 
παιδιοφ. Ρροσ το παρόν κα ςτακοφμε ςτο ορατό κομμάτι του παγόβουνου, κρατϊντασ για 
αργότερα τθ διεφρυνςθ των αςυνείδθτων ςτάςεων που κακορίηουν όλεσ τισ ςυμπεριφορζσ που 
περιγράφουμε. 

Αποδοκιμαςία 

Πταν οι γονείσ εκδθλϊνουν τθν απογοιτευςι τουσ, τθν αποδοκιμαςία τουσ, ακόμα και το κυμό 
τουσ για τισ κακζσ ςχολικζσ αποδόςεισ, το παιδί μπορεί να ερμθνεφςει αυτι τθν καταδίκθ ςαν 
απόςυρςθ τθσ αγάπθσ τουσ. Τότε ςυμβαίνει μια εμπλοκι διαφορετικι από αυτι που περιγράψαμε 
ιδθ. Το παιδί πακαίνει κατάκλιψθ και εμφανίηει ςυχνά ςωματικά ςυμπτϊματα: αρρωςταίνει, και 
όχι μόνο με ζναν μικρό πονόκοιλο το βράδυ τθσ Κυριακισ, αλλά με "πραγματικζσ" αρρϊςτιεσ, 
όπωσ ωτίτιδεσ, απανωτά ςυναχϊματα, γαςτρεντερίτιδεσ, διαταραχζσ του φπνου κλπ.: "αρπάηει ό,τι 
περνάει", λζνε οι μθτζρεσ. Το παιδί, προκαλϊντασ και πάλι τθν ανθςυχία των γονιϊν, βεβαιϊνεται 
για τθν αγάπθ τουσ. Θ παλινδρόμθςθ που φζρνει θ αρρϊςτια και οι απουςίεσ από το ςχολείο 
χειροτερεφουν τθν ιδθ υπάρχουςα κακυςτζρθςθ ςτα μακιματα. Πταν το παιδί επιςτρζφει ςτθν 
τάξθ οι δυςκολίεσ διπλαςιάηονται, νιϊκει ςαν ξζνο ανάμεςα ςτουσ ςυμμακθτζσ του, και, 
αγνοϊντασ αυτά που ζγιναν ςτο διάςτθμα τθσ απουςίασ του, νιϊκει ακόμα περιςςότερο 
αποκλειςμζνο. 

Αδιαφορία 

Αντίκετα, όταν οι γονείσ δεν ανθςυχοφν κακόλου, όταν είναι φανερι θ αδιαφορία τουσ για τθν 
επίδοςθ του παιδιοφ ςτο ςχολείο, τότε το παιδί μπορεί να νιϊςει πωσ δεν το αγαπάνε. Συχνά 
πρόκειται για χωριςμζνουσ γονείσ που προτιμοφν να αγνοοφν τι γίνεται ςτθν τάξθ. Μετακζτουν ο 
ζνασ ςτον άλλο τθ φροντίδα τθσ επίβλεψθσ ςτο διάβαςμα και τθσ υπογραφισ του ςχολικοφ 
ελζγχου, γιατί ο κακζνασ τουσ κζλει να είναι ο καλόσ γονιόσ που δεν κυμϊνει ποτζ. Φοβοφνται 
μιπωσ, με τθν αυςτθρότθτα και τθν απαίτθςθ να μελετιςει το παιδί, χάςουν τθν αγάπθ του. Αυτι 
θ υπερβολικι επιείκεια μπορεί να κάνει το παιδί να πολλαπλαςιάςει τισ αποτυχίεσ για να τουσ 
κάνει να αντιδράςουν. Συχνά μια απλι επιςιμανςθ αρκεί για να πάρει τζλοσ αυτι θ παρεξιγθςθ. 

Θ αδιαφορία για τθν επίδοςθ του παιδιοφ ςτο ςχολείο, καλι ι κακι, μπορεί, επίςθσ, να ςυνδζεται 
με το πολιτιςμικό πρότυπο των γονιϊν. Ππωσ είπαμε και προθγουμζνωσ, θ απουςία πνευματικϊν 
επενδφςεων των γονιϊν και θ ζλλειψθ ςχεδίων επιτυχίασ για το παιδί μποροφν να οφείλονται ςε 
λανκαςμζνθ εκτίμθςθ των κοινωνικϊν απαιτιςεων του περιβάλλοντοσ, ςτθν κακι πλθροφόρθςθ 
των οικογενειϊν που αγωνίηονται να αντιμετωπίςουν τα οικονομικά προβλιματα. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ το παιδί δεν ζχει κανζνα πρόβλθμα, δεν νιϊκει καμιά ενοχι για τθ ςχολικι αποτυχία. 
Αντίκετα, θ αποτυχία του ταιριάηει κατά κάποιον τρόπο, είναι μια ςυνζχεια με τισ ρίηεσ του, το 
ςθμάδι τθσ καταγωγισ του. Μπορεί ακόμα και να διεκδικεί αυτι τθν αποτυχία και να τθν κάνει 
λάβαρο τθσ εξζγερςισ του και των διεκδικιςεϊν του απζναντι ςε μια κοινωνία που τθσ 
καταλογίηει αδιαφορία και απόρριψθ. 
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Αυτι θ κατάςταςθ ζχει ωσ υπόβακρο μια οιδιπόδεια προβλθματικι που παρουςιάηει κάποια 
ιδιαιτερότθτα ςτουσ κφκλουσ των μεταναςτϊν. Ξζρουμε εμείσ οι ψυχαναλυτζσ πωσ οι πατζρεσ, 
παρότι το αρνοφνται πειςματικά, δφςκολα ανζχονται να τουσ "ξεπεράςουν" τα ίδια τουσ τα παιδιά. 
Αυτι θ αμφικυμία προζρχεται από ζνα ανεπίλυτο ςφμπλεγμα ευνουχιςμοφ. Αυτι θ κατάςταςθ 
γίνεται ακόμα πιο δυςβάςτακτθ όταν θ εξζλιξθ των αγοριϊν και των κοριτςιϊν πραγματοποιείται 
μζςα ςε ζναν πολιτιςμό που διαφζρει ριηικά από τον πολιτιςμό τθσ χϊρασ καταγωγισ των γονιϊν. 
Θ διαφορά ανάμεςα ςτισ γενιζσ είναι τόςο πιο ζντονθ όςο περιςςότερο διαφζρουν τα πολιτιςμικά 
πρότυπα, και αυτι θ παραφωνία προκαλεί παρανοιςεισ, ςυγκροφςεισ και αναςτάτωςθ: καταρχάσ 
ςτουσ γονείσ που ζχουν το αίςκθμα ότι θ κοινωνία που τουσ φιλοξενεί τουσ κλζβει το παιδιά, και 
φςτερα ςτα παιδιά που πιςτεφουν ότι προςπακϊντασ να προςαρμοςτοφν ςτα πολιτιςμικά 
πρότυπα του περιβάλλοντοσ προδίδουν τον πατζρα τουσ. 

Οι προτεινόμενεσ λφςεισ 

Είδαμε πόςο επθρεάηει το υποκείμενο ςτθν ολότθτά του θ ςχολικι αποτυχία. Καταρχάσ το 
επθρεάηει ςτον εςϊτερο εαυτό του, όταν, ςε αςυμφωνία μαηί του, αδυνατεί να πραγματοποιιςει 
τισ φιλοδοξίεσ του, όταν κζλει να επιτφχει και εμποδίηεται από δυνάμεισ που δεν μπορεί να 
διαγνϊςει και να ελζγξει. Το παιδί ςε κατάςταςθ ςχολικισ αποτυχίασ μασ λζει: "Δεν φταίω εγϊ, 
κάνω ό,τι μπορϊ." Ολόιδιο είναι και το παράπονο του ιδεολθπτικοφ που πλζνει τα χζρια του 
τριάντα φορζσ τθν θμζρα: "Είναι πιο δυνατό από μζνα, δεν μπορϊ να το ςταματιςω". 
Αναγνωρίηουμε εδϊ ζνα υποκείμενο διαιρεμζνο από τισ αςυνείδθτεσ δυνάμεισ που δρουν εν 
αγνοία του. 

Θ αποτυχία προςκζτει ςε αυτόν τον πόνο τθσ αςυνείδθτθσ ςφγκρουςθσ και μια ειδικι διάςταςθ 
που δεν υπάρχει ςτισ άλλεσ νευρωςικζσ δομζσ: είναι το πλιγμα ςτο ναρκιςςιςμό ενόσ ατόμου που 
υποτιμά τον εαυτό του και νιϊκει πωσ το υποτιμοφν. Υπάρχουν ικανοί νευρωςικοί ιδεολθπτικοί, 
υςτερικοί ι παρανοϊκοί που μποροφν να κάνουν καυμάςια καριζρα και δεν αποτυγχάνουν 
αναγκαία ςτθ δθμόςια και ιδιωτικι τουσ ηωι. 

Το γεγονόσ ότι θ αποτυχία επθρεάηει το υποκείμενο ςε δφο τόςο διαφορετικοφσ τομείσ όπωσ είναι 
θ εςωτερικι ηωι και θ κοινωνικι αντιπροςϊπευςθ μασ δίνει να καταλάβουμε τθν πολυπλοκότθτα 
του προβλιματοσ και τθν πολλαπλότθτα των προτεινόμενων λφςεων. Τα μζτρα που παίρνονται 
είναι κατά βάςιν εξωτερικά ςε ςχζςθ με το υποκείμενο, γιατί ςυνικωσ αγνοείται ι κεωρείται 
ανφπαρκτθ θ εςωτερικι θ εςωτερικι νευρωςικι ςυνιςτϊςα τθσ ςχολικισ αποτυχίασ. 

Μζτρα που παίρνονται από το Κράτοσ και τθν Εκνικι Εκπαίδευςθ 

Θ κυβζρνθςθ που κάνει τουσ νόμουσ για τθν εκπαίδευςθ προςπακεί να μειϊςει τα ποςοςτά 
ςχολικισ αποτυχίασ και να βοθκιςει τουσ δυςπροςάρμοςτουσ του ςυςτιματοσ. Θ Εκνικι 
Εκπαίδευςθ, ςε ςυμφωνία ι διαφωνία με τουσ προςανατολιςμοφσ τθσ κυβζρνθςθσ, 
πολλαπλαςιάηει τισ πρωτοβουλίεσ για να διορκϊςει αυτι τθ μάςτιγα. 

Ασ κυμθκοφμε μερικοφσ κεςμοφσ που υπθρετοφν αυτι τθν επιδίωξθ, Τα δίκτυα εξειδικευμζνθσ 
βοικειασ για τουσ μακθτζσ που ζχουν δυςκολίεσ είναι πολλά και διάφορα. Αναφζρουμε το GAPP 
(Ομάδα ψυχοπαιδαγωγικισ βοικειασ) που ςυςτικθκε το 1970.Τα κείμενα προβλζπουν δφο 
μορφζσ βοικειασ: τθν "υποςτιριξθ με κφρια παιδαγωγικι κατεφκυνςθ", που προςφζρεται από 
δαςκάλουσ προςαρμογισ, και τθν "υποςτιριξθ με κφρια επανεκπαιδευτικι κατεφκυνςθ", που 
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γίνεται από τουσ επανεκπαιδευτζσ τθσ ψυχοπαιδαγωγικισ και τθσ ψυχοκινθτικισ. Οι ςχολικοί 
ψυχολόγοι εργάηονται ςτο εςωτερικό του ςχολείου και ζχουν αποςτολι τθν πρόλθψθ, τθν 
παρατιρθςθ, τθν επιςιμανςθ, τθν επανεκπαίδευςθ, τον προςανατολιςμό. 

Ρροβλζπονται, επίςθσ, τάξεισ προςαρμοςμζνθσ διδαςκαλίασ, για τουσ μακθτζσ που δεν 
ακολουκοφν όπωσ οι άλλοι, τάξεισ που ονομάηονται "τελειοποίθςθσ ι προςαρμογισ", 
επικουροφμενεσ από τον SES (τομζα ειδικισ εκπαίδευςθσ), όπου γίνονται ζρευνεσ για τθ 
"γνωςιακι βοικεια". Υπάρχουν και άλλοι τζτοιοι κεςμοί, με κφρια κατευκυντιρια γραμμι τθν 
εφαρμογι μιασ περιςςότερο εξατομικευμζνθσ παιδαγωγικισ, μιασ εξειδικευμζνθσ βοικειασ ςτα 
παιδιά με δυςκολίεσ. 

Η παιδαγωγικι 

Είναι το μεγάλο ερωτθματικό που παραμζνει. Ρϊσ να μορφϊςεισ, πϊσ να διδάξεισ; Ασ κυμθκεί ο 
αναγνϊςτθσ τισ μεγάλεσ μορφζσ που ςθμάδεψαν αυτι τθ διαδρομι. Ο Ρλάτων (Πολιτεία VII, 537), 
μασ ζχει ιδθ πει ότι για να μάκει κανείσ θ επικυμία του πρζπει να είναι ελεφκερθ: Γιατί δεν πρζπει 
ο ελεφκεροσ να μακαίνει τίποτα διά τθσ βίασ ςα δοφλοσ. Επειδι οι ςωματικοί κόποι, και αν 
επιβάλλονται ςτο ςϊμα με τθ βία, δεν το βλάπτουν οφτε κακόλου χειρότερο το κάνουν, ενϊ τα 
μακιματα που μπαίνουν μεσ ςτθν ψυχι με τθ βία, δε ςτερεϊνουν οφτε διατθροφνται μζςα τθσ. 
(…) Ροτζ, λοιπόν, (…) να μθ μεταχειρίηεςαι τθ βία ςτα μακιματα των παιδιϊν, αλλά φρόντιηε 
μάλλον παίηοντασ να εκπαιδεφονται, για να είςαι και ςυ καλφτερα ςε κζςθ να διακρίνεισ τθ 
φυςικι του κακενόσ προδιάκεςθ." 

Θα μποροφςαμε να ςυνεχίςουμε με τον ουςϊ και το ζργο του Εμίλ, και με πολλοφσ άλλουσ 
εξίςου ςπουδαίουσ. Οι ςφγχρονεσ ιδζεσ για τθν εκπαίδευςθ παράγουν πλοφςια βιβλιογραφία, 
γεμίηουν τα ράφια "παιδαγωγικισ" των μεγάλων βιβλιοπωλείων, μερικζσ πρόςφατεσ ταινίεσ 
αναηωπυρϊνουν ζνα εξιδανικευμζνο όραμα τθσ εφθβείασ και τθσ διδαςκαλίασ. Ζνασ λυκειάρχθσ, 
ζνασ δάςκαλοσ, ζνασ πρϊθν μθχανικόσ γράφουν μπεςτ ςζλερ διθγοφμενοι τισ εμπειρίεσ και τισ 
ςκζψεισ τουσ πάνω ς' αυτό το κζμα. Θα ερμθνεφςουμε το ερϊτθμα που βγαίνει ςυχνά μζςα από 
αυτά τα βιβλία: πϊσ κα χρθςιμοποιιςουμε τθ γοθτεία χωρίσ να χάςουμε το κφροσ; 

Οι παιδαγωγικζσ πρωτοβουλίεσ πθγάηουν απ' τον τρόπο εκπαίδευςθσ των δαςκάλων: "πϊσ κα 
μάκουμε να μακαίνουμε ςτα παιδιά;" Συντάςςουν κάποια κείμενα που γίνονται αντικείμενο 
ςυηιτθςθσ, πειραματιςμοφ, επαινοφνται ωσ περιςςότερο αποτελεςματικά από τα προθγοφμενα. 
Τίποτα δεν κεωρείται δεδομζνο ςε αυτόν τον τομζα, ασ μθν ζχουμε αυταπάτεσ. Στα δφο 
"αδφνατα" επαγγζλματα που περιζγραψε ο Καντ (εκπαιδευτικόσ και κυβερνιτθσ), ο Φρόυντ 
πρόςκεςε και ζνα τρίτο: "ψυχαναλυτισ". Δεν τζλειωςε, λοιπόν, ακόμα ο αγϊνασ μασ! 

Η ϊρα του απολογιςμοφ 

Πταν αποτφχουν τα παιδαγωγικά μζτρα τίκεται το μοιραίο ερϊτθμα: μιπωσ είναι ψυχολογικό το 
πρόβλθμα; Τότε μπαίνουμε ςτθν περιοχι των παρανοιςεων. Στθν κοινι γλϊςςα αυτό ςθμαίνει: 
"ζχει ίςωσ προβλιματα … είναι θ ιδζα του, ςταματάει το μυαλό του …" Αυτό κα μποροφςε να 
ςυνοψιςτεί ςτο: γιατί δεν μπορεί να μάκει; 

Σπάνια δεν αναφζρεται θ "ζλλειψθ διάκεςθσ", δθλαδι θ εςκεμμζνθ άρνθςθ να εργαςτεί. Οι 
γονείσ, ιδιαίτερα, ςυμπακοφν πολφ αυτό το είδοσ εξιγθςθσ που απελευκερϊνει τθν επικετικότθτά 
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τουσ. Αυτό ιςοδυναμεί με το "μπορεί να τα καταφζρει καλφτερα" του ςχολικοφ ελζγχου που με τθ 
ςειρά του ςθμαίνει: "κα μποροφςε, αν ικελε". Θ ςχολι του Ηυλ Φερφ δεν ςκοτιηόταν με τζτοιεσ 
λεπτζσ ζννοιεσ: θ άρνθςθ του μακθτι να μάκει ςθμαίνει τεμπελιά ι ζλλειψθ ικανοτιτων. Π,τι και 
να ιταν ο μακθτισ, τεμπζλθσ ι κακυςτερθμζνοσ, ο δάςκαλοσ ζπρεπε να το δεχτεί και να 
προςπακιςει να κάνει ό,τι μπορεί και να ξυπνιςει όλεσ τισ ικανότθτεσ του παιδιοφ ωσ τθ ςτιγμι 
όπου κα άφθνε το ςχολείο, ςτα δϊδεκα ι νωρίτερα. 

Στθν εποχι μασ οι δάςκαλοι ηθτοφν να μάκουν τθν αιτία τοφ "δεν μπορεί", αναρωτιοφνται αν 
υπάρχει νοθτικι ανεπάρκεια, δθλαδι, ασ ποφμε τισ λζξεισ, αν υπάρχει εκ γενετισ νοθτικι 
κακυςτζρθςθ. Ρρζπει να ςθμειϊςουμε πωσ αυτι θ κατάςταςθ είναι θ αντίκετθ εκείνθσ που 
εκκζςανε ωσ τϊρα, δθλαδι τθσ αδυναμίασ λόγω αναςτολισ. Ρϊσ κα ενεργιςει ο δάςκαλοσ για να 
διαπιςτϊςει αν ο μακθτισ του είναι "νοθτικά κακυςτερθμζνοσ"; Θ απάντθςθ είναι: κα τον ςτείλει 
να κάνει ζνα ψυχολογικό τεςτ. Τα τεςτ του επιπζδου μετροφν τθν ευφυΐα αφοφ εκφράηονται με 
τον όρο "ςυντελεςτισ ευφυΐασ". Πμωσ εδϊ γίνεται ζνα χονδροειδζσ λάκοσ γιατί αυτά τα τεςτ 
μετράνε μόνο το επίπεδο τθσ επίδοςθσ ςτα μακιματα του μζςου όρου των ςυνομιλικων παιδιϊν 
(λζγεται επίςθσ και διανοθτικι θλικία). Θ ψευτοεπιςτθμονικότθτα αυτϊν των τεςτ κζλγει τα 
καρτεςιανά πνεφματα, αλλά οδθγεί ςε εςφαλμζνεσ κρίςεισ ωσ προσ τον ακολουκθτζο 
προςανατολιςμό. 

Πταν ο κακόσ μακθτισ ζχει ζναν κανονικό δείκτθ ευφυΐασ, και αν δεν παρουςιάηει ςυγχρόνωσ 
κάποιο "ψυχολογικό" πρόβλθμα, δθλαδι πρόβλθμα ςυμπεριφοράσ, προςαρμογισ κλπ., κα τον 
παραπζμψουν, ςυνικωσ, μετά από ςυνεννόθςθ με τθ ςχολικι ψυχολόγο, για παιδαγωγικι 
βοικεια ι για επανεκπαίδευςθ -ψυχοκινθτικι, ορκοφωνικι ι άλλθ. 

Αν ζνασ κακόσ μακθτισ ζχει κανονικό δείκτθ ευφυΐασ αλλά φανερζσ διαταραχζσ προςωπικότθτασ, 
κα τον παραπζμψουν για ειδικι κεραπεία του τφπου GMP (ιατρο-παιδαγωγικό κζντρο) ι GMPP 
(ιατρο-ψυχοπαιδαγωγικό κζντρο). Εκεί κα προτείνουν είτε μια επανεκπαίδευςθ είτε 
ψυχοκεραπεία. 

Στισ δφο τελευταίεσ περιπτϊςεισ κα αναφζρουν τθν φπαρξθ μιασ νοθτικισ ψευδο-κακυςτζρθςθσ, 
μιασ αμφιςβθτιςιμθσ ζννοιασ που αφινει να εννοθκεί πωσ υπάρχουν δφο μορφζσ νοθτικισ 
κακυςτζρθςθσ, μία αλθκινι, εκ γενετισ κα μποροφςαμε να ποφμε, και μία ψευδισ που δεν 
ξζρουμε καλά-καλά πϊσ ζχει δθμιουργθκεί. Κάποιοι ςυγγραφείσ τθν εντάςςουν ςτο γενικότερο 
πλαίςιο των "εξελικτικϊν δυςαρμονιϊν". 

Στθν περίπτωςθ, τζλοσ, που ο κακόσ μακθτισ ζχει χαμθλό δείκτθ ευφυΐασ κα παραπεμφκεί κατά 
προτίμθςθ ςε ζναν περιςςότερο περικωριοποιθμζνο κεςμό, όπωσ οι τάξεισ προςαρμογισ ι οι 
μεταβατικζσ. Ενϊ θ διάγνωςθ περί νοθτικισ κακυςτζρθςθσ που βγαίνει από τα τεςτ επιπζδου 
είναι αμφιςβθτιςιμθ, το παιδί κα δυςκολευτεί πολφ να ελευκερωκεί από αυτι τθν εμπλοκι. Ο 
ςυντελεςτισ ευφυΐασ, για διάφορουσ λόγουσ που κα αναφζρουμε ςτθ ςυνζχεια, μπορεί να 
βελτιωκεί ςτο μζλλον και δεν αντιπροςωπεφει, ςε καμιά περίπτωςθ, μια οριςτικι ςυνιςτϊςα του 
υποκειμζνου. 

Πταν, ςτο νθπιαγωγείο, το παιδί παρουςιάηει προβλιματα ςυμπεριφοράσ, όπωσ για παράδειγμα 
τάςθ απομόνωςθσ, επικετικότθτα, υπερδιζγερςθ ι γλωςςικι κακυςτζρθςθ, θ αντίδραςθ είναι να 
ειδοποιθκοφν οι γονείσ για να ςυμβουλευτοφν ζναν "ψυ". Χρθςιμοποιϊ τον γενικό όρο "ψυ" που 
μπορεί να ςθμαίνει παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, ψυχαναλυτι ι όποιον άλλον κεωρεί τον εαυτό του 



  

22 

ψυχοκεραπευτι, ςκοπεφοντασ να εξθγιςω, ςτθ ςυνζχεια, το περιεχόμενό και να επιςθμάνω τισ 
διαφορζσ. 

Πταν παρουςιάηονται δυςκολίεσ ςτθ ςχολείο, θ διάγνωςθ ςτρζφεται, ςτισ περιςςότερεσ 
περιπτϊςεισ, προσ τα οργανικά προβλιματα: δυςλεξία, διαταραχζσ γλωςςικισ ζκφραςθσ κλπ., και 
το παιδί παραπζμπεται, με διάφορουσ τρόπουσ, ςε ζναν τεχνικό για ψυχοκεραπεία. Θ λζξθ 
τρομάηει ακόμα. Οι δάςκαλοι απεχκάνονται να αναφζρουν τισ ψυχολογικζσ δυςκολίεσ των 
μακθτϊν τουσ και να ςυνιςτοφν ευκζωσ ςτουσ γονείσ να ςυμβουλευτοφν ζνα "ψυ". Ασ 
προςπακιςουμε να αναλφςουμε τουσ ενδοιαςμοφσ των δαςκάλων. 

Η ςτάςθ των εκπαιδευτικϊν 

Ζχω τθν εντφπωςθ ότι αυτι θ επιφυλακτικότθτα οφείλεται ςε πολλοφσ λόγουσ. Πςο μεγαλφτερθ 
ιδζα ζχουν για τισ ευκφνεσ τουσ τόςο περιςςότερο φοβοφνται να υπερβοφν τα όρια του ρόλου 
τουσ. Θα ζλεγα ότι θ επιφυλακτικότθτά τουσ είναι ευκζωσ ανάλογθ προσ τθν επαγγελματικι τουσ 
ευςυνειδθςία. Δεν οφείλουν αυτοί, και μόνο αυτοί, μζςω των παιδαγωγικϊν τουσ ικανοτιτων, να 
φζρουν ωσ τθν επιτυχία τουσ μακθτζσ που οι γονείσ εμπιςτεφονται ς' αυτοφσ; Σε περίπτωςθ 
αποτυχίασ νιϊκουν ςαν κατθγοροφμενοι και πολφ περιςςότερο γιατί το εκπαιδευτικό ςφςτθμα 
ευνοεί μια τζτοια αντίδραςθ: δεν κρίνονται, πράγματι, από τα καλά αποτελζςματα τθσ τάξθσ τουσ; 
Ρόςοι εκπαιδευτικοί, ςτ' αλικεια, δεν φοβοφνται τθν επίςκεψθ του επικεωρθτι, περιμζνοντασ με 
αγωνία το ςθμείωμα που κα αξιολογιςει τισ ικανότθτζσ τουσ, και που κα βαςίηεται, κατά 
παράδοξο τρόπο, ςτισ καλζσ ι κακζσ απαντιςεισ των μακθτϊν; 

Μου ζχει ςυμβεί να διευκφνω μια κεραπευτικι ομάδα εκπαιδευτικϊν που παρουςίαςαν 
κατακλιπτικζσ αντιδράςεισ. Μετά από μεγάλο διάςτθμα αποχισ από τθν εργαςία τουσ, 
χειροτζρευαν πάλι μόλισ ζφτανε θ ϊρα να αναλάβουν εκ νζου τα κακικοντά τουσ. Θ ιατρικι τθσ 
εργαςίασ μιλοφςε, περιζργωσ, για "ςχολικι φοβία του διδάςκοντοσ". Ο αςκενισ και ο γιατρόσ 
πίςτευαν πωσ θ δουλειά του εκπαιδευτικοφ ζφταιγε, ςε μεγάλο βακμό, για τα φαινόμενα 
κατάκλιψθσ. Ρρόςεξα ότι αυτοί οι άνκρωποι ιταν πράγματι ταυτιςμζνοι με το λειτοφργθμά τουσ. 
Στθν αρχι θ ομάδα μιλοφςε μόνο για τισ εγγενείσ δυςκολίεσ του επαγγζλματοσ: ιταν 
υποχρεωμζνοι να αντιμετωπίηουν τθν ζλλειψθ καλισ κζλθςθσ των μακθτϊν, τθν επικετικότθτά 
τουσ, τθ δυςαρζςκεια των γονιϊν, τθν ζλλειψθ κατανόθςθσ των ανωτζρων τουσ, τθ "μοναξιά" 
τουσ, λζξθ που επαναλαμβανόταν ςυχνά. Σε αυτά οφείλονταν όλα τουσ τα βάςανα. Σιγά ςιγά θ 
δουλειά ς' αυτι τθν ομάδα ζφερε ςτθν επιφάνεια τθν προςωπικι πλευρά των δυςκολιϊν που 
εκείνοι καταλόγιηαν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Ο κακζνασ τουσ ςυνειδθτοποίθςε τθ μετάκεςθ 
που ζκανε αποδίδοντασ μόνο ςτθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα τισ δυςκολίεσ του, που 
οφείλονταν ςε νεφρωςθ ι ψφχωςθ. Ρολλοί από αυτοφσ τουσ εκπαιδευτικοφσ κατάφεραν να 
επανακεντρϊςουν τα προβλιματα, να υποκειμενικοποιιςουν το ςφμπτωμα, να επανα-
τοποκετιςουν αυτι τθ "φοβία" ςτο προςωπικό τουσ ιςτορικό. Αυτοί ξεκίνθςαν μια ατομικι 
κεραπεία και μπόρεςαν να ξαναρχίςουν τθ δουλειά τουσ χωρίσ άγχοσ. Άλλοι, περιςςότερο 
ευαίςκθτοι, περιςςότερο κιγμζνοι ςτο ναρκιςςιςμό τουσ από τθ ςυγκρουςιακι ςχζςθ με τουσ 
μακθτζσ ι το περιβάλλον, χρειάςτθκε να αλλάξουν επάγγελμα. 

Θα αναφζρω τθν περίπτωςθ μιασ νεαρισ δαςκάλασ του νθπιαγωγείου που τθ γνϊριςα μζςω ενόσ 
μακθτι τθσ, ενόσ πιτςιρίκου τεςςάρων ετϊν που είχε καταφζρει να τθ φζρει ςε δφςκολθ κζςθ: 
ςυνικιηε να κάνει εμετό πάνω ςτθν ζδρα τθσ. Αυτό το παιδί ζκανε εμετοφσ από μωρό, και 
χειρουργικθκε κακυςτερθμζνα για ςτζνωςθ του πυλωροφ. Πταν ικελε να εκδθλϊςει τθ διαφωνία 



  

23 

του με ζναν ενιλικο κατζφευγε και πάλι ςε αυτό το αντανακλαςτικό του εμετοφ. Αυτι θ νεαρι 
γυναίκα είχε ερμθνεφςει τθν αντίδραςθ του παιδιοφ ςαν προςωπικι επίκεςθ και ζνιωκε πωσ το 
παιδί τθν καταδίωκε. Είναι κρίμα που δεν ςκζφτθκε να παραπζμψει το παιδί για ιατροψυχολογικι 
εξζταςθ και δεν μίλθςε και θ ίδια για τισ δυςκολίεσ τθσ ςε κάποιον που κα τθν άκουγε. 

Πταν ςυνάντθςα πάλι αυτό το αγοράκι θ υπόκεςθ είχε πάρει δραματικι τροπι. Απομάκρυνςθ από 
το ςχολείο, τραυματιςμζνοι γονείσ, και όλα αυτά ςε δυςαναλογία με τθν καλοικεια του 
προβλιματοσ. 

Θ εκπαίδευςθ των δαςκάλων κα ζπρεπε να λαβαίνει υπόψθ αυτι τθν πλευρά του εκπαιδευτικοφ 
λειτουργιματοσ. Δεν κα ζπρεπε ζνασ εκπαιδευτικόσ να πλθγϊνεται τόςο βακιά από τθν 
επικετικότθτα των μακθτϊν ι από τισ αποτυχίεσ τουσ. Είναι γνωςτό ότι, πολφ ςυχνά, το παιδί ι ο 
ζφθβοσ ξεκακαρίηει τουσ "οιδιπόδειουσ" λογαριαςμοφσ τουσ ςτο πρόςωπο του δαςκάλου. 
Ρρόκειται για το φαινόμενο τθσ μεταβίβαςθσ που γνωρίηουμε καλά εμείσ οι ψυχαναλυτζσ. Αν ο 
εκπαιδευτικόσ ταυτιςτεί εντελϊσ με το λειτοφργθμα του δαςκάλου κα νιϊςει απογοιτευςθ. Αν 
πιςτεφει πωσ οι παιδαγωγικζσ αρετζσ αρκοφν για να βάλουν τθ γνϊςθ ςτα κεφάλια των μακθτϊν, 
κινδυνεφει και πάλι να απογοθτευκεί. Μπορεί να υπάρξουν δυςάρεςτεσ ςυνζπειεσ, μπορεί να 
κεωρθκεί θ αποτυχία ςαν δείγμα απροκυμίασ του μακθτι, και ς' αυτι τθν περίπτωςθ θ 
αντίςτροφθ μζτρθςθ ζχει αρχίςει. Οι ςυηθτιςεισ ςτα ςυμβοφλια τθσ τάξθσ φζρνουν ςτο φωσ αυτζσ 
τισ αντιδράςεισ απόρριψθσ που οφείλονται ςτθν απογοιτευςθ των δαςκάλων. Ριςτεφουν οι 
δάςκαλοι πωσ ζρχονται αντιμζτωποι με τθν προςωπικι τουσ ανικανότθτα. Πταν όλεσ οι 
προςπάκειεσ ζμειναν χωρίσ αποτζλεςμα, που είναι μια ςυνθκιςμζνθ φράςθ όπωσ και το "κα 
μποροφςε να τα καταφζρει καλφτερα", ανακοινϊνουν ςτο μακθτι πωσ πρζπει να φφγει από το 
ςχολείο. Πταν αυτι θ "καταδίκθ" επαναλαμβάνεται και από τουσ γονείσ, μπορεί να οδθγιςει το 
παιδί ςτθν αποκάρρυνςθ και τθν απελπιςία. 

Γιατί ο εκπαιδευτικόσ δυςκολεφεται τόςο να ςυνδζςει τθ ςχολικι δυςκολία με ενδεχόμενα 
ψυχολογικά προβλιματα; Γιατί δεν μπορεί να ςυνδζςει τθν αποτυχία με τον ψυχικό πόνο; 
Ριςτεφω πωσ υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό, από τουσ οποίουσ ζναν μπόρεςα να παρατθριςω 
ςτθ διάρκεια τθσ κλινικισ μου εμπειρίασ. 

Ο δάςκαλοσ δεν ζχει ςυναντιςει, ςυνικωσ, δυςκολίεσ ςτο ςχολείο, ςυχνά υπιρξε καλόσ μακθτισ 
και δεν παρουςίαςε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλθμα. Αν τυχόν ςυνάντθςε κάποιεσ ψυχολογικζσ 
δυςκολίεσ ςτθν παιδικι του θλικία ι ςτθν εφθβεία, αυτζσ δεν είχαν ςχζςθ με τθ ςχολικι επίδοςθ, 
τα ςυμπτϊματά τουσ εκδθλϊνονταν αλλοφ. Αν υπιρχε κάποια ςχζςθ ανάμεςα ςτο ςχολείο και τθ 
νεφρωςθ, αυτι θ ςχζςθ λειτουργοφςε εν αγνοία του υποκειμζνου, και, κυρίωσ, μζςα ςε ζνα 
εντελϊσ διαφορετικό ςχιμα. Σε μια τζτοια περίπτωςθ αυτό που αποκαλφπτει τισ ψυχολογικζσ 
δυςκολίεσ του υποκειμζνου δεν είναι θ αποτυχία, αλλά θ επιτυχία. 

Εννοείται, βζβαια, ότι εδϊ δεν μιλάμε μόνο για τθ ςχολικι ηωι των εκπαιδευτικϊν, αλλά και για 
όλουσ τουσ μικροφσ φωςτιρεσ τθσ πρϊτθσ και τθσ δευτζρασ δθμοτικοφ που δεν παραμζνουν 
τζτοιοι ςτθν ενιλικθ ηωι τουσ. Μια πολφ ζντονθ πνευματικι επζνδυςθ μπορεί να χρθςιμεφςει ςαν 
κρυψϊνα, ςαν κάλυμμα νευρωςικϊν ι ψυχωςικϊν διαταραχϊν που, λόγω αυτοφ του γεγονότοσ, 
δεν αποκαλφπτονται εξαρχισ. Ροιοσ δεν ζχει γνωρίςει τζτοιουσ μακθτζσ, που μελετοφν μανιωδϊσ, 
είναι γαντηωμζνοι ςτθν πρωτιά τουσ και εμφανίηονται τελείωσ ανυπεράςπιςτοι όταν ζρκει θ ϊρα 
να βγουν από τθ φυςαλίδα τουσ και να αντιμετωπίςουν τθ ηωι; Τζτοια επζνδυςθ δείχνει, ςτθν 
πραγματικότθτα, αποφυγι, προςταςία, είναι θ οικονομία του ςυμπτϊματοσ. Θα προςκζςω ότι θ 
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επιτυχία ςτα μακιματα και ο ςυνακόλουκοσ καυμαςμόσ ενδυναμϊνουν ςτα υποκείμενα μια 
εικόνα του εαυτοφ τουσ όπου το αίςκθμα υπεροχισ εξοςτρακίηει το άγχοσ του ευνουχιςμοφ. Στθν 
περίπτωςθ των καλϊν μακθτϊν οι νευρωτικζσ ι ψυχωςικζσ εκδθλϊςεισ δεν εκφράηονται ποτζ ςτο 
πνευματικό επίπεδο, αλλά περιςςότερο ςτο επίπεδο τθσ επικοινωνίασ ι τθσ ςυναιςκθματικισ 
ςχζςθσ. Πταν ο δάςκαλοσ ζχει ςτο ιςτορικό του μια τζτοιου είδουσ προβλθματικι, τότε 
καταλαβαίνουμε καλά πωσ κα ςυνεχίηει να κεωρεί τισ πνευματικζσ επιδόςεισ ανεξάρτθτεσ από τθ 
ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ. Αυτό ακριβϊσ υποςτθρίηει ο Ριαηζ. Θ ςχζςθ ανάμεςα ςτισ ςχολικζσ 
δυςκολίεσ και τθ νευρωςικι παρεμπόδιςθ κα παραμείνει άγνωςτθ γι' αυτοφσ. 

Σε αντίκεςθ με αυτι τθν παραγνϊριςθ, υπάρχουν εκπαιδευτικοί ευαίςκθτοι ςτον πόνο που 
ζρχεται να τουσ εκμυςτθρευτεί το παιδί. Δείχνοντασ του το ενδιαφζρον τουσ χτίηουν μια ςχζςθ 
που θ ςθμαςία τθσ δεν διακρίνεται εφκολα ςτθν αρχι. Αυτό το ενδιαφζρον, όταν επικεντρϊνεται 
ςτα μακιματα και παραμζνει μζςα ςε οριςμζνα πλαίςια μπορεί να αποβεί εξαιρετικά προτρεπτικό 
και ευεργετικό για το παιδί που δεν ζχει πάντα από τθν οικογζνειά του τθν υποςτιριξθ που 
δικαιωματικά περιμζνει. Ξζρουμε όλοι τζτοιεσ περιπτϊςεισ "παιδιϊν του λαοφ" που ξζφυγαν από 
τθν κατάςταςι τουσ χάρθ ς' ζνα δάςκαλο που τα ζβαηε να μελετάνε το βράδυ ςτο ςπίτι του για να 
μπορζςουν να πάρουν τθν αναγκαία για τθ ςυνζχιςθ των ςπουδϊν τουσ υποτροφία. 

Αυτι θ ςχζςθ μπορεί, επίςθσ, να τουσ παραςφρει πολφ μακριά, γιατί παραγνωρίηοντασ τθ 
διάςταςθ τθσ μεταβίβαςθσ ςτθ ςχζςθ δαςκάλου-μακθτι, κινδυνεφουν να βρεκοφν ςε αδιζξοδο. Ο 
μακθτισ μπορεί να μετακζςει ςτο δάςκαλο τισ ανάγκεσ του που ςτθν πραγματικότθτα 
απευκφνονται ςε άλλουσ, ςτουσ γονείσ, τθν κοινωνία, αλλά και, καμιά φορά, ςτον ερωτικό 
ςφντροφο. Θ λφςθ αυτοφ του δεςμοφ είναι πολλζσ φορζσ δφςκολθ, ίςωσ και δραματικι. Μου 
ζρχεται ςτο νου μια δαςκάλα που εργαηόταν ςε ζνα ίδρυμα υποδοχισ πολλϊν παιδιϊν τθσ DASS. 
Μία από αυτζσ τισ μικρζσ μακιτριεσ τθσ άνοιξε τθν καρδιά τθσ. Θ δαςκάλα, ςυγκινθμζνθ από τθν 
απόγνωςθ αυτισ τθσ κοπζλασ, τθν πιρε "υπό τθν προςταςία τθσ" όπωσ είπε θ ίδια. Μετά από 
κάποιο διάςτθμα θ κοπελίτςα πίςτεψε πωσ αυτά τα δείγματα αγάπθσ ιταν αρκετά για να ελπίηει 
ςε μια υιοκεςία. Θ αναςτάτωςθ που επακολοφκθςε και θ προςπάκεια τθσ δαςκάλασ να ξεφφγει 
προκάλεςαν μια ςοβαρι κρίςθ ςτθν κοπζλα που ζφταςε ςτο ςθμείο να απειλεί ότι κα 
αυτοκτονιςει. 

Νομίηω ότι ο καλφτεροσ τρόποσ είναι να μθν αγνοιςει ο δάςκαλοσ τον ψυχικό πόνο που κρφβεται 
πίςω από τθ ςχολικι αποτυχία. Μπορεί, τότε, χωρίσ να παρεκκλίνει από κάποια ουδετερότθτα 
παιδαγωγοφ, να ςυςτιςει μια ψυχολογικι προςζγγιςθ του προβλιματοσ. Αυτό μπορεί να γίνει 
μζςω τοφ ι τθσ ψυχολόγου του ςχολείου. Δεν ςυνάντθςα ποτζ παιδιά ι γονείσ να αντιδροφν 
επικετικά ςε μια τζτοια πρόταςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι τα πράγματα λζγονται με τον 
απαιτοφμενο ςεβαςμό, χωρίσ πρόκεςθ υποτίμθςθσ. Δζχτθκα ςτο γραφείο μου πολλοφσ μακθτζσ 
του λυκείου ςταλμζνουσ από τουσ κακθγθτζσ τουσ. Αυτοί οι κακθγθτζσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 
είχαν και οι ίδιοι ςτο παρελκόν κάποιεσ δυςκολίεσ με τα δικά τουσ παιδιά και μερικοί είχαν ζρκει 
να με δουν γι' αυτό το κζμα. Αυτι θ εμπειρία τοφσ ζδινε τθν άνεςθ να ςυςτιςουν μια ςυνάντθςθ 
με ζναν ψυχαναλυτι. 

Αυτζσ οι παρατθριςεισ για το ρόλο του εκπαιδευτικοφ είναι εντελϊσ ενδεικτικζσ και κα άξιηαν 
περιςςότερθ ανάπτυξθ αλλά αυτό κα αποτελοφςε υλικό για ζνα άλλο βιβλίο! 

Σκζφτομαι, όμωσ, πωσ πζρα από όλεσ αυτζσ τισ παιδαγωγικζσ κεωριςεισ, είτε πρόκειται για 
"ςυςτάςεισ" προσ τουσ κακθγθτζσ είτε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τισ κεωρίεσ για τθν 
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εκπαίδευςθ κλπ., κα πρζπει να επεξεργαςτοφμε μερικά ςθμεία που τα κεωρϊ βαςικά ςτο 
επάγγελμα του εκπαιδευτικοφ. 

Τι γίνεται με τθν επικυμία του δαςκάλου; Δεν κα ζπρεπε να τίκεται ζνα τζτοιο ερϊτθμα όπωσ 
τίκεται και για τθν "επικυμία του ψυχαναλυτι"; 

Ποια είναι θ φφςθ τθσ μεταβίβαςθσ ςτθ ςχζςθ δαςκάλου-μακθτι; Ρϊσ να χειριςτοφμε αυτι τθ 
μεταβίβαςθ; Σε αντίκεςθ με τον ψυχαναλυτι ο δάςκαλοσ δεν ερμθνεφει τθ μεταβίβαςθ, τθ 
χρθςιμοποιεί για τθ μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ. Ρϊσ πρζπει λοιπόν να τθ χρθςιμοποιεί; Ρϊσ να 
χρθςιμοποιεί τθ γοθτεία χωρίσ να πζφτει ςτθν παγίδα τθσ, χωρίσ να κάνει κατάχρθςθ; Πταν κα 
μιλιςουμε για τθν ψυχοκεραπεία κα επιςθμάνουμε τισ παρεκκλίςεισ τθσ μεταβίβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ κατάχρθςθσ εξουςίασ. Αυτι θ εξουςία, όμωσ, είναι ζνα λανκάνον ςτοιχείο κάκε 
παιδαγωγικισ πράξθσ. Αυτι τθν εξουςία που ζχει ο δάςκαλοσ ςτουσ μακθτζσ τθν υφίςταται και ο 
ίδιοσ λόγω τθσ κζςθσ του ςτθν ιεραρχία αυτοφ του μεγάλου κεςμοφ που είναι θ Εκνικι 
Εκπαίδευςθ. 

Πϊσ λειτουργοφν οι ταυτίςεισ με τα πρόςωπα των δαςκάλων; Ξζρουμε όλοι πωσ οι καλφτεροι 
δάςκαλοι είναι αυτοί που αγαπάνε αυτό που διδάςκουν, αυτοί που δείχνουν να ξεχνοφν τισ 
επιταγζσ του προγράμματοσ για να μεταδϊςουν ςτα παιδιά κάτι από το πάκοσ τουσ. Τίποτα δεν 
είναι πιο μεταδοτικό από τθν αγάπθ για τθ γνϊςθ. 

Υπάρχει επίςθσ και θ αγάπθ για τα παιδιά, θ αγάπθ που μασ δείχνουν ι που περιμζνουμε από 
αυτά, αλλά κάτι τζτοιο κα μασ οδθγοφςε πολφ μακριά. Αν και το ςχολείο μοφ ζςτειλε μερικά 
παιδιά, τα περιςςότερα από αυτά για τα οποία κα μιλιςω εδϊ ιρκαν ςε μζνα με τθ ςυμβουλι του 
γιατροφ τουσ, πακολόγου ι παιδίατρου. Αυτοί οι γιατροί δίνουν ςθμαςία ςτθν ψυχικι υγεία των 
αρρϊςτων τουσ. Οικογενειακοί γιατροί ι παιδίατροι γνωρίηουν τα γεγονότα τθσ οικογζνειασ, τισ 
ςυγκροφςεισ, τα διάφορα ςτάδια τθσ εξζλιξθσ του παιδιοφ, ξζρουν να ακοφνε τουσ μθ ςωματικοφσ 
πόνουσ και, ζχοντασ κατά νου τα όρια των δυνατοτιτων τουσ … και του χρόνου τουσ, δεν 
διςτάηουν να ςυςτιςουν ζναν ειδικό γιατρό. Σπάνια μια οικογζνεια αρνείται μια τζτοια 
ςυνάντθςθ. Διαμορφϊνεται ζτςι ζνα κλίμα εμπιςτοςφνθσ και, ςυγχρόνωσ, ζνα δίκτυο επικοινωνίασ 
ανάμεςα ςτον πακολόγο, τον ειδικό αλλά και το δάςκαλο, καμιά φορά, για μια ςυλλογικι δουλειά 
όπου ο κακζνασ διατθρεί τθ κζςθ του και δεν κοιτάει να αντιγράψει τθν τεχνικι του άλλου. Ο 
γιατρόσ δεν κζλει να κάνει τον ψυχίατρο, ο ψυχίατροσ δεν κζλει να γίνει παιδαγωγόσ και πολφ 
λιγότερο ο δάςκαλοσ κζλει να παίηει τον ψυχίατρο. 

Ο όροσ ψυχοκεραπεία προκαλεί κάποια ςφγχυςθ, γιατί όλεσ οι ψυχοκεραπείεσ μοιάηουν αν 
ιδωκοφν από τα ζξω: το παιδί πθγαίνει ςτισ ςυναντιςεισ ςε τακτά διαςτιματα, ςυναντάει κάποιον 
με τον οποίο κουβεντιάηει, παίηει με πλαςτελίνεσ, ηωγραφίηει, και αυτι θ ςυναλλαγι ζχει ςκοπό 
να το βοθκιςει να κατανοιςει τουσ λόγουσ των δυςκολιϊν του και να τισ ξεπεράςει. Αυτό που 
διαφοροποιεί ριηικά τουσ ψυχοκεραπευτζσ μεταξφ τουσ είναι θ άποψθ που ζχουν για τθν εργαςία 
τουσ, οι ςυγκεκριμζνεσ ζννοιεσ που κακοδθγοφν τθν πρακτικι τουσ. Ρριν εξθγιςω τισ βαςικζσ 
ζννοιεσ που κακοδθγοφν τθν πρακτικι τουσ. Ρριν εξθγιςω τισ βαςικζσ ζννοιεσ που δίνουν τον 
προςανατολιςμό ςτθν τεχνικι του κακενόσ, κα επιςθμάνω δφο ςκοπζλουσ που ςυναντοφν όλοι οι 
κεραπευτζσ οι οποίοι αναλαμβάνουν ζνα παιδί ςε κατάςταςθ ςχολικισ αποτυχίασ. 

- Η παιδαγωγικι παγίδα. Το ςφμπτωμα που ονομάηεται ςχολικι αποτυχία ζχει το ιδιαίτερο 
χαρακτθριςτικό ότι επιδρά ςε νοθτικζσ λειτουργίεσ άςχετεσ φαινομενικι από κάκε 
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ςυναιςκθματικι φόρτιςθ. Ο πόνοσ και το άγχοσ δεν είναι ποτζ φανερά, τουλάχιςτον όχι τον πρϊτο 
καιρό. Το πρόβλθμα δεν αποδίδεται εξαρχισ ςε ψυχικι ςφγκρουςθ, δεν υποκειμενικοποιείται, δεν 
ζχει ακόμα δθμιουργιςει ςφμπτωμα -κα λζγαμε εμείσ-, υπάρχει άλλωςτε, ςυχνά, μια άρνθςθ, (το 
"δεν φταίω εγϊ"). Ρρζπει λοιπόν να περιμζνουμε, να μθν καταπιαςτοφμε κατευκείαν με το 
ςφμπτωμα, να μθν κάνουμε "κατά μζτωπον επίκεςθ", αλλά να κυμόμαςτε ότι αποτελεί ζνα 
επιφαινόμενο, το ςθμάδι μιασ βακιάσ δυςκολίασ του υποκειμζνου. Μερικοί κεραπευτζσ, όμωσ, 
καταπιάνονται με το ςφμπτωμα, και μάλιςτα μετά από πίεςθ του παιδιοφ που τουσ ηθτάει να 
ενδιαφερκοφν γι' αυτό -"Εξιγθςζ μου, δεν το κατάλαβα αυτό το πρόβλθμα", λζει και βγάηει τα 
τετράδιά του. Το παιδί μπορεί λοιπόν να φζρει το κεραπευτι ςτθ κζςθ του παιδαγωγοφ. Αν ο 
κεραπευτισ αφεκεί ς' αυτό, θ κεραπεία κα αναπαραγάγει τθ ςχολικι κατάςταςθ, δθλαδι τθν 
αποτυχία. 

- Η παγίδα τθσ καλοςφνθσ. Θ φανταςίωςθ τθσ επανόρκωςθσ. Μιλιςαμε ιδθ για το ναρκιςςιςτικό 
πλιγμα που προκαλεί ςτο υποκείμενο θ αποτυχία. Αν ο κεραπευτισ παραςυρκεί ςτο να 
κακθςυχάηει, να προςφζρει απλόχερα ενκάρρυνςθ, το παιδί μπορεί ςε μερικζσ περιπτϊςεισ 
απαρχισ τθσ αναςτολισ να ανακτιςει τθν εμπιςτοςφνθ του και να πάρει μπροσ και πάλι. Αλλά, αν 
το ςφμπτωμα ζχει παγιωκεί, τα λόγια ενκάρρυνςθσ και κακθςφχαςθσ εκλαμβάνονται ςαν 
αμφιςβιτθςθ των δυςκολιϊν του, παραγνϊριςθ του πόνου του, του πραγματικοφ εαυτοφ του 
δθλαδι. Το "μπορείσ να το ξεπεράςεισ" κυμίηει "μπορείσ να τα καταφζρεισ καλφτερα", και το "κα 
δεισ, όλα κα διορκωκοφν" κακθςυχάηει μόνο το κεραπευτι. Θ ςχζςθ τθσ ψυχοκεραπείασ και θ 
κινθτιρια δφναμι τθσ, που είναι θ μεταβίβαςθ, δεν είναι μια ςχζςθ δαςκάλου και μακθτι. Θ 
ενκάρρυνςθ του δαςκάλου, που ζχει να κρίνει μια πραγματικι εργαςία του μακθτι, ζχει άλλθ 
ζννοια, μια εμβζλεια διαφορετικι από τα λόγια του ψυχοκεραπευτι πάνω ςτο ίδιο κζμα. Και 
όμωσ πολλοί ψυχοκεραπευτζσ ζχουν μια τζτοια αντιμετϊπιςθ ςε κεραπείεσ που, άλλωςτε, ςυχνά 
αποκαλοφνται "υποςτθρικτικζσ ψυχοκεραπείεσ". 
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Β3. Λειτουργία εξωτερικοφ ιατρείου μακθςιακϊν-ςχολικϊν δυςκολιϊν. 

Αμοιρίδου, ., Κωνςταντινίδου, Α., Μπιηζλθ, Β., Νάκου, Ε.,  

Σηιαρόσ, Γ., Παπαδοποφλου, A. & Αμπατηόγλου, Γ., 2000.  

Από τθ ςελίδα: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_g1/04.html  

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Θ πολυπαραγοντικι φφςθ των μακθςιακϊν δυςκολιϊν, θ πλθκϊρα των περιςτατικϊν που ηθτοφν 
γνωμάτευςθ για απαλλαγι από τισ γραπτζσ εξετάςεισ, τα περιςτατικά με προθγοφμενθ διάγνωςθ 
"δυςλεξίασ", που άλλοτε ιςχφει και άλλοτε όχι, οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία Ειδικοφ Εξωτερικοφ 
Ιατρείου Μακθςιακϊν-Σχολικϊν Δυςκολιϊν και ςτθ ςφςταςθ διεπιςτθμονικισ ερευνθτικισ 
ομάδασ. Θ ομάδα αποτελείται από παιδοψυχίατρο, δφο ψυχολόγουσ, δφο λογοκεραπευτζσ και μία 
ειδικι παιδαγωγό. Ζχει ςτόχο τθν καταγραφι και διερεφνθςθ των περιςτατικϊν με μακθςιακζσ 
δυςκολίεσ που προςζρχονται ςτο Εξωτερικό Ιατρείο τθσ Υπθρεςίασ Ραιδιοφ & Εφιβου τθσ Γϋ 
Ψυχιατρικισ Α.Ρ.Θ. Θ λειτουργία αυτισ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ ζχει ωσ ςτόχο να αναδείξει τθν 
ψυχοκοινωνικι ςυνκετότθτα τθσ φφςθσ των μακθςιακϊν δυςκολιϊν, ϊςτε να μπορεί μελλοντικά 
να ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ προτάςεων πρόλθψθσ. 

Α. Κρίκθκε αναγκαία θ δθμιουργία ειδικοφ ερωτθματολογίου που ςυμπλθρϊνεται από τθν ομάδα 
και περιλαμβάνει: 

1. Ζνα γενικό μζροσ (το παιδοψυχιατρικό ιςτορικό) με ερωτιςεισ που αφοροφν το ιςτορικό του 
παιδιοφ και ξεκινοφν από τθν εγκυμοςφνθ και περιλαμβάνουν τοκετό και πρϊτεσ θμζρεσ ηωισ, 
ανάπτυξθ, προςχολικι και ςχολικι ηωι, εξωςχολικι-κοινωνικι ηωι, πλθροφορίεσ για τθν 
οικογζνεια, οικογενειακζσ ςχζςεισ, ςοβαρά γεγονότα ηωισ, ςυμπεριφορά. 

Και τρία ειδικά μζρθ: 

2. Ψυχολογικι εκτίμθςθ: α) ενθμζρωςθ και ςυμπλιρωςθ των γενικϊν πλθροφοριϊν του 
ιςτορικοφ, β) κλινικι ςυνζντευξθ και παρατιρθςθ, γ) ψυχομετρικι εκτίμθςθ. 

3. Λογοκεραπευτικι εκτίμθςθ: α) κατάςταςθ αρκρωτικοφ οργάνου, β) μθ γλωςςικό μζροσ, γ) 
γλωςςικό μζροσ. 

4. Ειδικι Ραιδαγωγικι Εκτίμθςθ. 

Β. Θα αναλυκοφν τα πρϊτα 100 περιςτατικά που προςιλκαν ςτο Εξωτερικό Ιατρείο μακθςιακϊν-
ςχολικϊν δυςκολιϊν που από τον Ιανουάριο του 1999 ςτθ Γϋ Ψυχιατρικι του Α.Ρ.Θ. 

Γ. Οι παράμετροι που επιλζχκθκαν είναι: 1) φφλο / θλικία, 2) αίτθμα κατά θλικία, 3) προθγοφμενθ 
επαφι με παιδοψυχιατρικι υπθρεςία, 4) διάγνωςθ, 5) ςυνοδά ευριματα. 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_g1/04.html
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ΠΙΝΑΚΑ 1. Φφλο / θλικία 

  5-8 9-12 13-15 16-18 άνω των 18 ΤΝΟΛΟ 

ΑΓΟΙ 4 8 34 29 
 

65 

ΚΟΙΤΣΙ 2 9 13 10 1 35 

ΣΥΝΟΛΟ 6 17 47 29 1 100 

Από τον Ρίνακα 1, φαίνεται ότι θ πλειοψθφία των μζχρι τϊρα περιςτατικϊν που προςιλκαν ςτθν 
υπθρεςία ιταν μακθτζσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κι ακόμθ πιο ςυγκεκριμζνα, θ πλειοψθφία 
από αυτι τθν κατθγορία ιταν μακθτζσ Αϋ Γυμναςίου. Αυτό μπορεί να είναι ζνδειξθ μιασ ςχολικισ 
δυςκολίασ που δεν εντοπίςτθκε προθγουμζνωσ ι να οφείλεται ςτθν πίεςθ του περιβάλλοντοσ, 
κακϊσ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ τα παιδιά αντιμετωπίηουν για πρϊτθ φορά το ενδεχόμενο 
να "μείνουν" ςτθν ίδια τάξθ και θ επίδοςι τουσ βακμολογείται ξεχωριςτά για το κάκε μάκθμα από 
διαφορετικισ ειδικότθτασ κακθγθτζσ. 

ΠΙΝΑΚΑ 2. Αίτθμα κατά θλικία 

  5-8 9-12 13-15 16-18 άνω των 18 ΤΝΟΛΟ 

ΔΙΑΓΝΩΣΘ 2 6 7 
  

15 

ΘΕΑΡΕΙΑ 
  

2 1 
 

3 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΘ 
 

3 32 23 1 59 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 4 8 6 5 
 

23 

ΣΥΝΟΛΟ 6 17 47 29 1 100 

Στον Ρίνακα 2 φαίνεται ότι ςε μικρζσ θλικίεσ, ενδιαφζρει περιςςότερο θ αιτία, θ προζλευςθ, ο 
εντοπιςμόσ και θ αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν, ενϊ αντίκετα ςε μεγαλφτερεσ θλικίεσ το κφριο 
αίτθμα είναι θ γνωμάτευςθ. 

ΠΙΝΑΚΑ 3. Προθγοφμενθ επαφι με παιδοψυχιατρικι υπθρεςία κατά θλικία * 

  5-8 9-12 13-15 16-18 άνω των 18 ΤΝΟΛΟ 

ΝΑΙ 
 

9 26 20 1 56 

ΟΧΙ 6 8 21 9 
 

44 

ΣΥΝΟΛΟ 6 17 47 29 1 100 

Από το ςφνολο των 56 παιδιϊν ποφ είχαν προθγοφμενθ επαφι με παιδοψυχιατρικι υπθρεςία, τα 
30 είχαν γνωμάτευςθ για "δυςλεξία"! 

Θ διάγνωςθ αποςκοπεί: 

 ςτθν αποςαφινιςθτου αν πρόκειται για Ειδικι Μακθςιακι Διαταραχι 
 ςτθν αξιολόγθςθ τθσ διαταραχισ, του είδουσ και τθσ βαρφτθτασ των ςυμπτωμάτων 
 ςτθ ςθματοδότθςθ τθσ κατάρτιςθσ ενόσ προγράμματοσ αποκατάςταςθσ 



  

29 

 ςτον κακοριςμό του τρόπου ςυνεργαςίασ μεταξφ ειδικϊν-γονιϊν-εκπαιδευτικϊν-παιδιοφ 

ΠΙΝΑΚΑ 4. Διάγνωςθ 

Νοθτικι υςτζρθςθ 14 

Οριακι νοθμοςφνθ 10 

Ειδικι Μακθςιακι Διαταραχι (μακθματικϊν, γραπτισ ζκφραςθσ, Μ.Ρ.Α) 19 

Ειδικι Διαταραχι τθσ Ανάγνωςθσ (Δυςλεξία) 9 

Διαταραχι τθσ γλωςςικισ ζκφραςθσ (Αναπτυξιακι Δυςφαςία) 7 

Μθ Ειδικι Μακθςιακι Διαταραχι 27 

Υπό διερεφνθςθ 14 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

ΠΙΝΑΚΑ 5. Συνοδά ευριματα 

Ζντονα οικογενειακά προβλιματα 12 

Διάςταςθ/ διαηφγιο-Νζεσ μορφζσ οικογζνειασ 8 

Διγλωςςία 2 

Φπαρξθ μυςτικοφ ςτθν οικογζνεια 6 

Ρροβλιματα ςχζςεων και ςυμπεριφοράσ 9 

Δυςκυμία/ Κατάκλιψθ 3 

Ιςτορικό απόπειρασ αυτοκτονίασ 1 

Ιςτορικό επιλθπτικϊν κρίςεων 8 

Νυχτερινι ενοφρθςθ 5 

 Από τα παραπάνω φαίνεται πωσ πολφ ςυχνά και πολφ εφκολα ςυγχζεται θ Ειδικι 
Μακθςιακι Διαταραχι με μακθςιακζσ διαταραχζσ γενικισ φφςθσ. 

 Θ ςφγχυςθ, θ γενίκευςθ και θ μεγάλθ ςυχνότθτα Μακθςιακϊν Διαταραχϊν πολφ ςυχνά 
οδθγοφν ςτθν υπεραπλουςτευμζνθ διάγνωςθ με άςχθμεσ ςυνζπειεσ όςον αφορά ςτθν 
ζκβαςθ τθσ κεραπευτικισ αντιμετϊπιςθσ. 

 Ππωσ φαίνεται και ςτον Ρίνακα 4, αλλά και από τα πορίςματα των διαγνωςτικϊν 
διαδικαςιϊν που ακολουκοφνται από τθ διεπιςτθμονικι ομάδα τθσ Γϋ Ψυχιατρικισ Κλινικισ 
του Νοςοκομείου ΑΧΕΡΑ, ζνα μόνο μικρό ποςοςτό από τα εξεταηόμενα άτομα που ζχουν 
παραπεμφκεί με τθν ζνδειξθ τθσ Ειδικισ Μακθςιακισ Διαταραχισ τθν παρουςιάηει ςτθν 
πραγματικότθτα. 
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Β4. Αντιμετϊπιςθ τθσ δυςλεξίασ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ: Αξίωςθ και 
ανάγκθ για μια εναλλακτικι κεϊρθςθ τθσ αποκατάςταςθσ των προβλθμάτων του 

γραπτοφ λόγου 

Μιλτιάδθσ Π. ΚΑΡΒΟΤΝΗ 

Από τθ ςελίδα: http://www.specialeducation.gr/files/Karvounis_M.doc 

 

Ειςαγωγι 

Οι λειτουργικζσ διαδικαςίεσ τθσ ανάγνωςθσ και ορκογραφθμζνθσ γραφισ κεωροφνται δφο εκ των 
ςθμαντικότερων επινοιςεων του δυτικοφ πολιτιςμοφ. Θ ελλιπισ γνϊςθ και χριςθ του γραπτοφ 
λόγου ςτθ ςφγχρονθ εποχι ζχει αφενόσ μεν δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθν εκπαιδευτικι, κοινωνικι 
και οικονομικι ζνταξθ του ατόμου, αφετζρου δε ςτθν ψυχολογικι του κατάςταςθ και τθν εν γζνει 
ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτάσ του. Αν και ςτθν εποχι μασ οι θλεκτρονικζσ υποςτθρικτικζσ 
τεχνολογίεσ αποδυναμϊνουν τθ ςπουδαιότθτα των ορκογραφικϊν γνϊςεων, εντοφτοισ ακζραια 
παραμζνει θ ςθμαςία και επιτυχισ αξιοποίθςθ του γραπτοφ λόγου ακόμα και ςτθν κοινωνία τθσ 
πλθροφορίασ. Ανεξάρτθτα από τον τρόπο προςδιοριςμοφ των ατόμων με προβλιματα ςτθ 
διαδικαςία απόκτθςθσ του γραπτοφ λόγου, ζχει ενδιαφζρον να αναφζρουμε ότι το ποςοςτό των 
παιδιϊν που παρουςιάηουν μια ειδικι αναγνωςτικι και ορκογραφικι δυςλειτουργία (δυςλεξία), 
ςφμφωνα με τα ςτοιχεία διεκνϊν οργανιςμϊν, ζχει φκάςει ςτο 5 % περίπου του μακθτικοφ 
πλθκυςμοφ των αναπτυγμζνων χωρϊν.  

Από τθ βιογραφικι μελζτθ των δυςλεξικϊν παιδιϊν γνωρίηουμε ότι τα παιδιά αυτά παρουςιάηουν 
δυςκολίεσ ςτθν απόκτθςθ κάποιου ακαδθμαϊκοφ τίτλου (ανάλογου των νοθτικϊν τουσ 
δυνατοτιτων), κακϊσ και ςτθν επιτυχι εργαςιακι ζνταξι τουσ. Επιπλζον, εξαιτίασ τθσ 
χρονιοποίθςθσ των βιωμάτων αποτυχίασ ςτα παραπάνω παιδιά, ελλοχεφει ο κίνδυνοσ τθσ 
επιδείνωςθσ των μακθςιακϊν δυςκολιϊν μζςω τθσ ςχολικισ φοβίασ, του μειωμζνου 
αυτοςυναιςκιματοσ, των μακθςιακϊν εμπλοκϊν, τθσ επικετικότθτασ και τθσ εςωςτρζφειασ.  

Συνεπϊσ, προκειμζνου να διαμορφϊςουμε τισ κατάλλθλεσ προχποκζςεισ μιασ ομαλισ ανάπτυξθσ 
των παιδιϊν με δυςλεξικά χαρακτθριςτικά ςε όλθ τθ διάρκεια και το φάςμα τθσ ςχολικισ τουσ 
φοίτθςθσ, απαιτείται θ ςυγκρότθςθ δραςτικϊν μεκόδων παρζμβαςθσ από ειδικοφσ, διότι τα 
παιδιά και οι γονείσ τουσ βρίςκονται εκτεκειμζνοι ςε μια πλθκϊρα αποκαταςταςιακϊν 
παρεμβάςεων αμφιβόλου επιςτθμονικο-κεραπευτικισ αξίασ και αποτελεςματικότθτασ. Επειδι, 
όμωσ, ειδικοί εκπαιδευτικοί και γονείσ ενδιαφζρονται περιςςότερο για τθν αποδοτικότθτα μιασ 
μεκόδου και λιγότερο για το κεωρθτικό υπόβακρο τθσ βαςικισ ιδζασ ςφλλθψισ τθσ, κεωροφμε 
ςκόπιμο μζςω μιασ παράκεςθσ των ςχετιηόμενων με τθ ςφγχρονθ ζρευνα ερωτθμάτων να 
ςυμβάλλουμε ςτθν κατανόθςθ και τον προςδιοριςμό του κζματοσ τθσ αντιμετϊπιςθσ των 
προβλθμάτων ςτθν ανάγνωςθ και ορκογραφθμζνθ γραφι. 

1. Η ψυχολογικι και γνωςτικι ανάλυςθ του γραπτοφ λόγου 

Τισ τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ του 20ου αιϊνα εντατικοποιικθκαν διεκνϊσ οι ζρευνεσ που 
αφοροφςαν ςτθ γνωςτικι προςζγγιςθ τθσ αναγνωςτικισ και ορκογραφικισ λειτουργίασ 
αποςκοπϊντασ ςτθ διερεφνθςθ τθσ λειτουργίασ και οργάνωςθσ των επιμζρουσ γνωςτικϊν 
διεργαςιϊν που ςυνκζτουν το γραπτό λόγο. Θ ανωτζρω προςζγγιςθ αςχολικθκε με τον ζλεγχο 
ςυγκεκριμζνων υποκζςεων ςτα πλαίςια τθσ κεωρθτικισ κατεφκυνςθσ τθσ επεξεργαςίασ 
πλθροφοριϊν, τθ μελζτθ των ψυχολογικϊν και νευροψυχολογικϊν παραμζτρων , κακϊσ και τθν 

http://www.specialeducation.gr/files/Karvounis_M.doc
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αναηιτθςθ των αποτελεςματικότερων μεκόδων διδαςκαλίασ τθσ ανάγνωςθσ και γραφισ. 
Σφμφωνα, με ζνα αποδεκτό ςφςτθμα ταξινόμθςθσ των ψυχολογικϊν και γνωςτικϊν 
προχποκζςεων που επθρεάηουν τθ διεκπεραίωςθ τθσ αναγνωςτικισ και ορκογραφικισ 
λειτουργίασ, αυτζσ μποροφν να διακρικοφν ςε γενικζσ και ειδικζσ. Αποκαλοφνται ωσ γενικζσ, διότι 
όςο αφορά ςτο εφροσ επιρροισ τουσ είναι ςθμαντικζσ για τθν απόκτθςθ και άλλων γνωςτικϊν 
δεξιοτιτων πζραν τθσ ανάγνωςθσ και περιλαμβάνονται ςε αυτζσ θ νοθμοςφνθ, θ μνιμθ και θ 
αντίλθψθ. Στισ ειδικζσ προχποκζςεισ περιλαμβάνονται οι φωνολογικζσ ικανότθτεσ, θ αναγνϊριςθ 
τθσ αντιςτοιχίασ γράμματοσ και φκόγγου (γνϊςθ των γραμμάτων), ικανότθτεσ δθλαδι που 
ςυμβάλλουν αποκλειςτικά ςτθν εκμάκθςθ του γραπτοφ λόγου.  

Συγκεκριμζνα, θ κωδικοποίθςθ των γλωςςικϊν πλθροφοριϊν (θχθτικι αναπαράςταςθ των ερεκιςμάτων 

ςτθν περίπτωςθ του προφορικοφ λόγου ι οπτικι αναπαράςταςθ ςτθν περίπτωςθ του γραπτοφ λόγου), θ 

αποκωδικοποίθςθ (αναγνϊριςθ και φωνολογικι μετάφραςθ των γραπτϊν ςυμβόλων) του γραπτοφ λόγου 

και θ κατανόθςθ ( πρόςβαςθ ςτο ςθμαςιολογικό λεξικό και ανάςυρςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ λζξθσ) φαίνεται να 

αποτελοφν τισ απαραίτθτεσ γνωςτικζσ λειτουργίεσ διεκπεραίωςθσ τθσ ανάγνωςθσ και γραφισ μιασ 

αλφαβθτικισ γλϊςςασ. Επίςθσ, θ υπόκεςθ ότι θ ανάγνωςθ και θ ορκογραφθμζνθ γραφι διεκπεραιϊνεται 

μζςα από μια διαδικαςία φωνολογικισ αναγνϊριςθσ ενιςχφεται από πολλζσ ερευνθτικζσ μαρτυρίεσ. Πςο 

αφορά ςτθ ςυμβολι τθσ μνιμθσ (φωνθτικι κωδικοποίθςθ ςτθν εργαηόμενθ μνιμθ) ςτθ διεκπεραίωςθ τθσ 

ανάγνωςθσ γενικά και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ δυςλεξίασ ειδικότερα, θ δυςλειτουργία φαίνεται ότι εντοπίηεται 

ςτθν ενεργι ςυγκράτθςθ των πλθροφοριϊν ςτο αρκρωτικό κφκλωμα τθσ εργαηόμενθσ μνιμθσ, ςτθ 

γριγορθ και αλάνκαςτθ ανάκλθςι τουσ, κακϊσ και ςτθ χωρθτικότθτα τθσ υποκείμενθσ βαςικισ γνωςτικισ 

λειτουργίασ. Επιπλζον, θ μζχρι τϊρα μελζτθ του ειδικοφ προβλιματοσ τθσ δυςλεξίασ ζχει δείξει ότι τα 

δυςλεξικά παιδιά παρουςιάηουν ςυχνά προβλιματα ςε ςχζςθ με τισ ομάδεσ ελζγχου, ςτθ μετατροπι των 

γραφθμικϊν αναπαραςτάςεων ςε φωνολογικζσ, κακϊσ και ςτθ μνθμονικι ςυγκράτθςθ (ταχφτθτα 

πρόςβαςθσ ςτο ςθμαςιολογικό λεξικό - μακρόχρονθ μνιμθ) και ανάςυρςθ των προςλαμβανόμενων 

πλθροφοριϊν. Θ ανωτζρω διαφορά διαπιςτϊνεται ςε κριτιρια ελζγχου τθσ ταχφτθτασ ανάκλθςθσ 

γραμμάτων, εικόνων, αρικμϊν και χρωμάτων. Μακροχρόνιεσ ζρευνεσ αποδεικνφουν διαχρονικι ςυνάφεια 

μεταξφ τθσ ταχφτθτασ μνθμονικισ ανάκλθςθσ και τθσ ανάγνωςθσ και ορκογραφθμζνθσ γραφισ. Τζλοσ, θ 

ελαττωματικι ανάγνωςθ των δυςλεξικϊν και θ λειτουργικι τουσ αδυναμία ςτθ ςυγκράτθςθ των 

κωδικοποιθμζνων ςτοιχείων τθσ ορκογραφίασ μασ οδθγεί ςτθ διατφπωςθ τθσ υπόκεςθσ ότι είναι πολφ 

πικανό να οφείλεται ςτθ δυςκολία αναπαράςταςθσ των γραμμάτων τθσ λζξθσ ςτο χϊρο (οπτικοχωρικι 

αναπαράςταςθ). Ειδικότερα, κατά τθν αρχικι φάςθ τθσ διδαςκαλίασ του γραπτοφ λόγου το παιδί καλείται 

να επεξεργαςτεί πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτθ κζςθ, γειτονία, διαδοχι του κάκε γράμματοσ ςε ςχζςθ με 

τα άλλα γράμματα τθσ λζξθσ, κακϊσ και ςτο ςτοιχείο τθσ από αριςτερά προσ τα δεξιά κατεφκυνςθσ. 

2. Ο προςδιοριςμόσ του προβλιματοσ τθσ δυςλεξίασ 

2.1 Οριςμόσ 

Με βάςθ τα υπάρχοντα ερευνθτικά πορίςματα ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ (Ρ.Ο.Υ) ορίηει τθν ειδικι 

αναγνωςτικι και ορκογραφικι διαταραχι τθσ δυςλεξίασ, ςφμφωνα με τθν επίκαιρθ ζκδοςθ του 

πλθρζςτερου ςυςτιματοσ ταξινόμθςθσ τθσ προβλθματικισ ςυμπεριφοράσ ςτα παιδιά (ICD-10), ωσ εξισ:  

 «Το κφριο γνϊριςμα αυτισ τθσ διαταραχισ είναι μια ειδικι και ςαφισ δυςκολία ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ αναγνωςτικισ και ορκογραφικισ δεξιότθτασ, θ οποία εκδθλϊνεται παρά το 

ικανοποιθτικό νοθτικό επίπεδο, τθν κατάλλθλθ ςχολικι εκπαίδευςθ, τθν θλικία και τθν 

ζλλειψθ άλλθσ οργανικισ αιτιολογίασ. Προβλιματα ανακφπτουν επίςθσ κατά τθν αναγνωςτικι 
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κατανόθςθ, τθν ικανότθτα αναγνϊριςθσ και ανάγνωςθσ λζξεων κακϊσ επίςθσ και ςτθν 

επίδοςθ ςε εργαςίεσ που απαιτείται θ αναγνωςτικι ι θ ορκογραφικι ικανότθτα».  

Πςο αφορά ςτθν πικανι αιτιολόγθςθ του φαινομζνου τθσ δυςλεξίασ το ICD-10 διαπιςτϊνει:  

«Σε πολλζσ περιπτϊςεισ το παιδί φαίνεται να παρουςιάηει δυςλειτουργία κατά τθν 

επεξεργαςία πλθροφοριϊν ακουςτικϊν ερεκιςμάτων, και θ οποία παρουςιάηεται ςε 

δοκιμαςίεσ θχθτικισ ταξινόμθςθσ, αναγνϊριςθσ ομοιοκαταλθξίασ και ςυγκράτθςθσ 

ακουςτικϊν ακολουκιϊν» (ς.275f). Ενδιαφζρον παρουςιάηει επίςθσ θ επιςιμανςθ για τθ 

ςχζςθ εξάρτθςθσ των αναγνωςτικϊν και ορκογραφικϊν δυςκολιϊν από το ορκογραφικό 

ςφςτθμα κάκε γλϊςςασ: «Και ενϊ θ ανωτζρω διαταραχι ςυναντάται ςε όλεσ τισ γνωςτζσ 

γλϊςςεσ, παρά ταφτα κυριαρχεί αβεβαιότθτα για το κατά πόςο θ ςυχνότθτά τθσ επθρεάηεται 

από το είδοσ του αλφαβθτικοφ ςυςτιματοσ γραφισ» (ς.274).  

Ζνασ ςαφϊσ καινοτόμοσ είναι ο οριςμόσ που ειςάγεται από τον Σταφρου (1995) και ςφμφωνα με 
τον οποίο θ δυςλεξία είναι θ λειτουργικι δυςπροςαρμογι του παιδιοφ ςτο χϊρο και το χρόνο, που 
οφείλεται βαςικά ςε μια βλάβθ τθσ επικοινωνίασ, τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτο Εγϊ και τον εξωτερικό 
κόςμο. Θ ζννοια του χϊρου και του χρόνου και θ κατάκτθςι τθσ από το παιδί αποτελεί κεμελιϊδθ 
ςυνκικθ και προχπόκεςθ τόςο για τθν ανάπτυξθ και εξζλιξθ βαςικϊν ικανοτιτων όςο και 
ιδιαίτερων δεξιοτιτων του παιδιοφ, όπωσ τθσ γραφισ και τθσ ανάγνωςθσ. Θ δυςλεξία ι δυςλεξικι 
ςυμπεριφορά (προτιμοφμε τον όρο δυςλεξικι ςυμπεριφορά), ωσ ιδιόμορφθ ςυμπεριφορά ςτθ 
γραφι και τθν ανάγνωςθ, δεν είναι αςκζνεια, αλλά μακθςιακι δυςκολία. Μπορεί μάλιςτα θ 
δυςλειτουργία ι οι δυςλειτουργίεσ, όςον αφορά ςτθν κατάκτθςθ των απαραίτθτων ικανοτιτων–
δεξιοτιτων απόκτθςθσ και πρόςκτθςθσ τθσ γραφισ και τθσ ανάγνωςθσ, να διαπλζκονται με 
νευρολογικοφσ και ςυναιςκθματικοφσ παράγοντεσ. Θ διαπλοκι αυτι, όμωσ, δε ςθμαίνει, ςε καμία 
περίπτωςθ, ότι πρόκειται για αςκζνεια. Στθν περίπτωςθ, που εκλαμβάνουμε τθν οντότθτα αυτι 
ωσ αςκζνεια, ιατρικοποιοφμε το όλο πλαίςιο του ςυνδρόμου αυτοφ. Από τθ ςτάςθ μασ αυτι, αν 
δθλαδι υιοκετιςουμε τθ μια ι τθν άλλθ προςζγγιςθ, εξαρτάται το εφικτό ι ανζφικτο τθσ 
ψυχοπαιδαγωγικισ παρζμβαςθσ ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ. 

2.2 Ερευνθτικζσ αποδείξεισ  

Το βαςικό ςυμπζραςμα των ερευνϊν που πραγματοποιικθκαν διεκνϊσ είναι ότι θ αιτία τθσ δυςλεξίασ 

εντοπίηεται επί το πλείςτον ςτο φωνολογικό ζλλειμμα των δυςλεξικϊν παιδιϊν, το οποίο τα εμποδίηει να 

αντιλθφκοφν τθ γλϊςςα ωσ μια ακολουκία διαφοροποιθμζνων θχθτικϊν ςτοιχείων (φωνιματα) (Näslund & 

Schneider, 1991). Ωςτόςο, θ επίγνωςθ τθσ φωνολογικισ δομισ τθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται ιδιαίτερα 

ςθμαντικι για τθν απόκτθςθ του γραπτοφ λόγου, και τοφτο διότι θ βαςικι αρχι του των ςφγχρονων 

αλφαβθτικϊν ςυςτθμάτων γραφισ ςτθρίηεται ςτο γεγονόσ τθσ γραπτισ αναπαράςταςθσ των θχθτικϊν 

ςτοιχείων του προφορικοφ λόγου (φωνιματα) διαμζςου γραμμάτων ι ςυνδυαςμοφσ γραμμάτων 

(γραφιματα). Ζχοντασ υπόψθ αυτά, οι αναγνωςτικζσ και ορκογραφικζσ δυςκολίεσ των δυςλεξικϊν παιδιϊν 

κα πρζπει να οφείλονται ςτθν ελαςτικότθτα τθσ ςχζςθσ μεταξφ των φωνολογικϊν πλθροφοριϊν τθσ 

γλϊςςασ και των γραπτϊν ςυμβόλων με τα οποία αυτζσ αποδίδονται (Bruck, 1992).  

Πςο αφορά ςτθ ςχζςθ μεταξφ του ορκογραφικοφ ςυςτιματοσ γραφισ μιασ γλϊςςασ και τθσ εμφάνιςθσ 

δυςλεξικϊν ςυμπτωμάτων (Σταφρου, 2001), πιςτεφεται ότι οριςμζνα χαρακτθριςτικά αυτοφ του 

ςυςτιματοσ μπορεί να διευκολφνουν τουσ δυςλεξικοφσ μακθτζσ, ςε αντίκεςθ με κάποια άλλα που μποροφν 

να τουσ επιβαρφνουν με πρόςκετα προβλιματα. Ειδικότερα, κακοριςτικισ ςθμαςίασ αποδεικνφεται θ 

ςυνοχι ςτθ ςχζςθ μεταξφ γραμμάτων και θχθτικϊν ςτοιχείων, δθλαδι θ γραφθμικι-φωνθμικι 

αντιςτοιχία. Για τον αρχάριο αναγνϊςτθ, ο οποίοσ εξαιτίασ ενόσ φωνολογικοφ ελλείμματοσ ζχει δυςκολίεσ 
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να ςυλλάβει τθ ςχζςθ μεταξφ του προφορικοφ και γραπτοφ λόγου, είναι πικανό ότι μπορεί να κατακτιςει 

ευκολότερα ζνα ορκογραφικό ςφςτθμα με ςαφι τρόπο αναπαράςταςθσ, ςε αντιδιαςτολι με κάποιο 

αδιαφανζσ, πολφπλοκο και χωρίσ ςυνοχι ορκογραφικό ςφςτθμα (Landerl, Wimmer & Frith, 1997).  

Επειδι, οι εξελικτικζσ αλλαγζσ τισ οποίεσ υφίςταται ο προφορικόσ λόγοσ ςτθ διάρκεια του χρόνου 
προκαλοφν διαφορζσ ςτο αλφαβθτικό ςφςτθμα γραφισ και το βακμό διαφάνειασ μεταξφ 
γραμμάτων και θχθτικϊν ςτοιχείων μιασ γλϊςςασ, είναι επόμενο ότι οι υπάρχουςεσ διαφορζσ 
μεταξφ διαφόρων ορκογραφικϊν ςυςτθμάτων να οδθγιςουν ςε ζνα ςφςτθμα ταξινόμθςθσ τουσ 
με βάςθ το κριτιριο τθσ διαφάνειασ. Συνεπϊσ, ο βακμόσ κατά τον οποίο ζνα αλφαβθτικό ςφςτθμα 
γραφισ αναπαριςτάνει τθ φωνολογία μιασ γλϊςςασ, το χαρακτθρίηει ωσ ρθχό ι βακφ αντίςτοιχα. 
Ζτςι, ενϊ γενικά το ελλθνικό ορκογραφικό ςφςτθμα παρουςιάηει υψθλό βακμό ςυνζπειασ ςτθν 
αναπαράςταςθ των ιχων από τα γράμματα, εντοφτοισ ςτθν ορκογραφθμζνθ γραφι τθσ, θ 
ελλθνικι γλϊςςα παρουςιάηει απόκλιςθ από τθν πιςτι εφαρμογι των κανόνων τθσ γραφθμικισ-
φωνθμικισ αντιςτοιχίασ. Θ παραπάνω απόκλιςθ φαίνεται να είναι ςυνζπεια τθσ διαφοράσ εξζλιξθσ 
μεταξφ γραπτοφ και προφορικοφ λόγου, με αποτζλεςμα τθν απομάκρυνςθ τθσ ελλθνικισ 
ορκογραφίασ από τθν πιςτι απόδοςθ τθσ φωνολογικισ δομισ τθσ γλϊςςασ και τθν εμφάνιςθ 
ανακολουκιϊν. 

3 Αντιμετϊπιςθ τθσ δυςλεξίασ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

3.1 Ρφκμιςθ αντί ουςιαςτικισ παρζμβαςθσ  

Αποτελεί κοινι διαπίςτωςθ το γεγονόσ ότι, με βάςθ τα αναλυτικά προγράμματα και το νομοκετικό 
πλαίςιο για τουσ μακθτζσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, δεν υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλθ 
ανάγκθ εφαρμογισ προγραμμάτων παρζμβαςθσ όςο αφορά ςτθν αντιμετϊπιςθ δυςκολιϊν ςτον 
τομζα τθσ ανάγνωςθσ και ορκογραφθμζνθσ γραφισ. Από μια αδρομερι μελζτθ των ανωτζρω 
ρυκμίςεων διαπιςτϊνεται ότι θ απόκτθςθ του γραπτοφ λόγου ςτισ βαςικζσ του παραμζτρουσ 
αποτελεί αποκλειςτικι υπόκεςθ του δθμοτικοφ ςχολείου. Ειδικότερα, όςο αφορά ςτθ ρφκμιςθ για 
τθν αξιολόγθςθ των παιδιϊν με διαγνωςμζνθ δυςλεξία, τα προβλιματα ςτο γραπτό λόγο δε 
φαίνεται να ςυνιςτοφν εμπόδιο για τθ μετάβαςι τουσ ςτισ επόμενεσ τάξεισ του Γυμναςίου ι του 
Λυκείου. Ραρά τθν αναμφιςβιτθτθ χρθςιμότθτα κακϊσ και τθν ευρφτατθ αποδοχι που ζχει 
γνωρίςει θ παραπάνω κεςμικι μζριμνα, ωςτόςο, όταν δεν παρζχει ςαφείσ πλθροφορίεσ για το 
είδοσ και τον τρόπο υποςτιριξθσ των μακθτϊν με παρόμοια προβλιματα, κακίςταται άκυρθ και 
πολλζσ φορζσ ςυνιςτά αφετθρία για τθν κατάχρθςθ και ςφγχυςθ των εννοιϊν που ςυνδζονται με 
τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Συγκεκριμζνα, φαίνεται να υπάρχει διάςταςθ μεταξφ τθσ απαίτθςθσ για 
νομοκετικι πρόβλεψθ από τθ μια και τθσ ςχολικισ πραγματικότθτασ από τθν άλλθ, και τοφτο διότι 
αναδεικνφεται περιςςότερο ο «οικονομίςτικοσ» χαρακτιρασ και όχι το περιεχόμενο τθσ 
παρζμβαςθσ. Βζβαια, θ ελλιπισ ακαδθμαϊκι κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ ςτον τομζα τθσ αντιμετϊπιςθσ των μακθςιακϊν δυςκολιϊν αποτελεί ζνα 
επιπρόςκετο εμπόδιο, το οποίο κα ζπρεπε να επιλυκεί με τθ διαρκι και εξειδικευμζνθ 
επιμόρφωςθ των παραπάνω εκπαιδευτικϊν, ζτςι ϊςτε θ εν λόγω νομοκετικι παρζμβαςθ να μθν 
αποτελεί «κενό γράμμα» και απόπειρα απόδοςθσ άφεςθσ αμαρτιϊν ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.  

3.2 υμπεράςματα και κριτικι από τθν εφαρμογι εξωςχολικϊν . προγραμμάτων παρζμβαςθσ 

Επιχειρϊντασ κανείσ να οριοκετιςει τισ εξωςχολικζσ δυνατότθτεσ αποκατάςταςθσ των 
αναγνωςτικϊν και ορκογραφικϊν δυςκολιϊν, οι οποίεσ προςφζρονται ιδιωτικά ι δθμόςια από 
ειδικοφσ παιδαγωγοφσ και ςχολικοφσ ψυχολόγουσ, είναι φανερό ότι τα πρακτικισ ςθμαςίασ 
πορίςματα που προκφπτουν δεν αποτελοφν παρά μόνο τθν «κορυφι του παγόβουνου» όςο 
αφορά ςτθν αξιόπιςτθ αξιολόγθςθ ανάλογων ερευνθτικϊν παρεμβάςεων. Επειδι, όμωσ, ςτθ χϊρα 
μασ, όπωσ προκφπτει από ςχετικζσ εκκζςεισ, χρθςιμοποιοφνται κακαρά πλθροφοριακά τεςτ και 
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αυτοςχζδια κριτιρια ελζγχου διάγνωςθσ και αποκατάςταςθσ των προβλθμάτων του γραπτοφ 
λόγου, κακίςταται ςυνεπϊσ δυςχερισ ο ζλεγχοσ εγκυρότθτασ και θ ςυγκριτικι κεϊρθςθ των 
ακολουκοφμενων μεκόδων ελλείψει επιςτθμονικισ τεκμθρίωςθσ και αξιολόγθςισ τουσ. Θ 
ανωτζρω κριτικι αποδυναμϊνεται μερικϊσ αν λάβουμε υπόψθ ότι ειδικά για τθν περίπτωςθ των 
προγραμμάτων αντιμετϊπιςθσ τθσ δυςλεξίασ ςε μακθτζσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
ελάχιςτεσ είναι οι δθμοςιεφςεισ από ειδικοφσ και πανεπιςτθμιακοφσ ςτον ελλθνόφωνο χϊρο.  

Είναι φανερό λοιπόν ότι είναι υπαρκτι θ ανάγκθ και απαίτθςθ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ για 
αποκατάςταςθ των δυςκολιϊν που ςυνδζονται με το γραπτό λόγο. Το εφλογο ερϊτθμα που 
ανακφπτει λοιπόν είναι το εξισ: ςε ποιον και με ποιο τρόπο πρζπει να παραςχεκεί θ εν λόγω 
υποςτιριξθ; Οι υπάρχουςεσ ςχολικζσ και εξωςχολικζσ παρεμβάςεισ φαίνεται να ςυγκλίνουν ςε 
ζνα χαρακτιρα παρόμοιο και ςυμπλθρωματικό με αυτόν του ςχολικοφ προγράμματοσ, με 
αποτζλεςμα να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ εκείνων των παιδιϊν που μπορεί να ζχουν πολλζσ 
πικανότθτεσ κεραπείασ ι ετοιμότθτασ για κεραπεία, αλλά να μθν επαρκοφν για τα παιδιά που τισ 
ζχουν ιδιαίτατα ανάγκθ. Επιπλζον, με δεδομζνο τισ καταλυτικζσ επιπτϊςεισ που ζχουν οι ςχολικζσ 
πλθκυςμιακζσ ανακατατάξεισ τα τελευταία χρόνια (με τθν ζνταξθ μεγάλου μζρουσ μεταναςτϊν ι 
επαναπατριηόμενων) ςτθν εκπαιδευτικο-διδακτικι αντιμετϊπιςθ και ζρευνα των προβλθμάτων 
του γραπτοφ λόγου, κεωροφμε ότι θ ενδελεχισ μελζτθ όλων αυτϊν των κεμάτων πρζπει να 
βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ βαςικισ μόρφωςθσ και διαρκοφσ ευαιςκθτοποίθςθσ όλων εκείνων 
που αςχολοφνται με τθν εκπαίδευςθ, προκειμζνου να διευρυνκεί τόςο θ εμπειρικι βάςθ όςο και θ 
διαφοροποιθμζνθ εφαρμογι (λόγω του μεγάλου αρικμοφ παιδιϊν με τα ελλθνικά ωσ μθ μθτρικι 
γλϊςςα) κάποιων κεωρθτικά κεμελιωμζνων προγραμμάτων παρζμβαςθσ. Με αυτόν τον τρόπο κα 
διαςφαλιςτεί θ ζμπρακτθ και απρόςκοπτθ αναγνϊριςθ του δικαιϊματοσ του κάκε παιδιοφ να 
γίνεται ςεβαςτι κάκε ιδιαιτερότθτα που αφορά ςτθ μάκθςθ γενικά και ςτθ μάκθςθ του γραπτοφ 
λόγου ειδικότερα. 

3.3 Εναλλακτικι κεϊρθςθ: Ορκογραφία μακαίνει κανείσ μζςω τθσ ςωςτισ ανάγνωςθσ 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, τα προβλιματα που ςυνδζονται με το γραπτό λόγο ςτθ δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ περιορίηονται αποκλειςτικά ςτθ διαπίςτωςθ τθσ ορκογραφικισ ανεπάρκειασ 
οριςμζνων μακθτϊν, με ςυνζπεια τα περαιτζρω μζτρα παρζμβαςθσ να αποςκοποφν ςτθν 
εκμάκθςθ ορκογραφικϊν κανόνων και τθν ατζρμονθ εξάςκθςθ των παιδιϊν ςε αυτοφσ. Θ 
ανωτζρω πρακτικι αντιμετϊπιςθσ είναι ωσ ζνα βακμό κατανοθτι, αν λάβουμε υπόψθ ότι ςτθν 
ελλθνικι διαγνωςτικι πραγματικότθτα το δυςλεξικό παιδί εντοπίηεται με βάςθ τθν κακι 
ορκογραφικι του επίδοςθ και λιγότερο από τθ γνϊςθ ι τθ ςυςχζτιςθ τθσ αναγνωςτικισ και 
ορκογραφικισ λειτουργίασ. Εκτόσ αυτϊν όμωσ, ςθμαντικό μερίδιο ςε αυτι τθν ελλθνικι 
παράδοςθ ζχει το γεγονόσ τθσ ζλλειψθσ προςφοράσ ςτακμιςμζνων ομαδικϊν αναγνωςτικϊν και 
ορκογραφικϊν τεςτ (τόςο για τθν πρωτοβάκμια όςο και για τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ), ςε 
ςυνδυαςμό με τισ διατυπωκείςεσ κεωρθτικζσ κζςεισ ότι θ ανάγνωςθ και ορκογραφθμζνθ γραφι 
είναι διδακτικά διαφοροποιθμζνεσ δεξιότθτεσ, ότι θ ορκογραφία μακαίνεται μόνο διαμζςου τθσ 
εξάςκθςθσ ςτθν ορκογραφία και ότι οι δυςκολίεσ που ανακφπτουν ςτθν ορκογραφθμζνθ γραφι 
εδραιϊνονται για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα ςε ςχζςθ με τα αναγνωςτικά προβλιματα.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςθμαςία τθσ αναγνωςτικισ δεξιότθτασ για τθ μάκθςθ του γραπτοφ λόγου 
και το ςθμαντικό ερευνθτικό ζργο που ζχει παραχκεί διεκνϊσ, μποροφμε να υποκζςουμε ότι θ 
ανάπτυξθ ενόσ προγράμματοσ αποκατάςταςθσ των δυςλειτουργιϊν του γραπτοφ λόγου για τθ 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ κα πρζπει να είναι βαςιςμζνο ςτθν αξιοποίθςθ των αναγνωςτικϊν 
μοντζλων που ζχουν αναπτυχκεί, κακϊσ και ςτθ φφςθ του ςυςτιματοσ γραφισ τθσ ελλθνικισ 
γλϊςςασ. Σφμφωνα με τισ ςχολικζσ και εξωςχολικζσ παρεμβάςεισ θ ανεπάρκεια τθσ ςαφινειασ 
των δυςλεξικϊν μακθτϊν για τθ φωνθμικι-γραφθμικι αντιςτοιχία ορκογραφικϊν λεξικϊν τφπων 
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κα πρζπει να εξιςορροπθκεί με τθν εκμάκθςθ δομϊν υψθλότερθσ ιεραρχικά τάξθσ (γραμματικοί 
κανόνεσ, μορφιματα). Αν και θ παραπάνω πρακτικι (δθλαδι του γραμματικοφ ελζγχου τθσ 
γραφισ) παρουςιάηει ορκολογικά ςτοιχεία και πικανόν να ζχει ευνοϊκζσ επιπτϊςεισ ςτθν επίδοςθ 
του παιδιοφ, ωςτόςο μποροφμε να ποφμε ότι θ αναποτελεςματικότθτά τθσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
οφείλεται ςτουσ εξισ λόγουσ: Ρρϊτο, οι γραμματικοί κανόνεσ δεν αφοροφν ςτθν ορκογραφία κάκε 
λζξθσ χωριςτά και δεν είναι ιεραρχικά οργανωμζνοι. Δεφτερο, ενϊ μπορεί να προςφζρουν 
μεμονωμζνα μια ad hoc βοικεια, εντοφτοισ προκαλοφν ταυτόχρονα μια μνθμονικι επιβάρυνςθ ςε 
βάροσ φυςικά παλαιότερων και νζων φωνθμικό-γραφθμικϊν αντιςτοιχιϊν. Επιπλζον, 
αδιευκρίνιςτο παραμζνει το ερϊτθμα, αν και ποιεσ μνθμονικζσ παράμετροι χρθςιμοποιοφνται 
κατά τθ γραφι τθσ λζξθσ, και τοφτο διότι ακόμθ και αν με τθ ςυνεχι εξάςκθςθ ςχθματίηεται, ωσ 
ζνα βακμό, μια ςχετικι ςφνδεςθ του κανόνα με τθ γραφι οριςμζνων λζξεων, δεν είναι ςίγουρο 
πόςο ςυχνά πρζπει να επαναλθφκεί αυτι θ διαδικαςία προκειμζνου να εδραιωκεί ςτθ μνιμθ. 
Συγκεκριμζνα, δε γνωρίηουμε εάν αυτι θ μνθμονικι ςυγκράτθςθ αφορά ειδικά ςτθν εκμάκθςθ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ λζξθσ, ι αν και με ποιο τρόπο μπορεί να γενικευκεί ςε μια υπερκείμενθ κατθγορία 
λζξεων. Τζλοσ, δεν ξζρουμε επίςθσ τι ςυμβαίνει ςτισ περιπτϊςεισ που ο κανόνασ δεν είναι 
εφαρμόςιμοσ ι ο κατάλλθλοσ, όταν δεν πραγματοποιείται επανζλεγχοσ τθσ γραφισ για τθν 
ορκότθτα τθσ χριςθσ του κανόνα, ι όταν κατά τον επανζλεγχο αντί του κανόνα ςυμπεραίνεται θ 
γραφι από τα ςυμφραηόμενα και, επομζνωσ, θ διόρκωςθ γίνεται φωνολογικά. Συνεπϊσ, όςο τα 
παραπάνω ηθτιματα παραμζνουν ανοικτά ςτον εμπειρικό ζλεγχο, κα μποροφςε να κεωρθκεί θ 
εκμάκθςθ κανόνων υπεφκυνθ για τθν παρεμπόδιςθ τθσ αναδομθτικισ διαδικαςίασ που απαιτεί θ 
ορκογραφθμζνθ γραφι, διότι τθν ίδια χρονικι ςτιγμι με τθ επικαιροποίθςθ του ςωςτοφ κανόνα 
παρατείνεται άςκοπα θ μνθμονικι λειτουργία οδθγϊντασ ςτον αποπροςανατολιςμό τθσ ςκζψθσ 
των παιδιϊν ςτθν εφαρμογι του.  

Ραραφράηοντασ τθ γνωςτι κζςθ «Ορκογραφία μακαίνει κανείσ μζςω τθσ ανάγνωςθσ» κα 
επιχειριςουμε εν ςυνεχεία να παρουςιάςουμε και να τεκμθριϊςουμε τθ δικι μασ κζςθ ότι, 
«Ορκογραφία μακαίνει κανείσ μζςω τθσ ςωςτισ ανάγνωςθσ λζξεων». Θ ανωτζρω κζςθ βαςίηεται 
ςτισ απόψεισ του Marx (1993) για τθ ςυμβολι διεργαςιϊν του γνωςτικοφ ςυςτιματοσ (μνιμθ και 
προςοχι) κατά τθν πρόςκτθςθ τθσ γραφθμικισ - φωνθμικισ αντιςτοιχίασ και τθσ ςχζςθσ τουσ με 
τθν ανάγνωςθ και ορκογραφθμζνθ γραφι, κακϊσ και ςτα εξελικτικά αναγνωςτικά και 
ορκογραφικά μοντζλα των Frith (1985), Gough και Tunmer (1986). Ρεριγράφοντασ αδρομερϊσ τθν 
εν λόγω κζςθ, υποςτθρίηουμε ότι θ γραφθμικι - φωνθμικι αντιςτοιχία ανακαλφπτεται από τα 
παιδιά μζςω μιασ ελεγχόμενθσ από τθ γνωςτικι διεργαςία τθσ προςοχισ επεξεργαςίασ των 
ορκογραφικϊν ιδιαιτεροτιτων του λεκτικοφ υλικοφ, θ οποία προετοιμάηει τθν αποκικευςθ ςτθ 
μνιμθ και αποτελεί τθ βάςθ για τθν επίδοςθ ςτθν ορκογραφθμζνθ γραφι. Επειδι ενϊ κατά το 
αλφαβθτικό ςτάδιο θ γραφι των λζξεων μπορεί να επιτευχκεί και με τθν αξιοποίθςθ φωνθτικϊν 
γνωριςμάτων τθσ λζξθσ, πζραν τθσ ενεργοποίθςθσ του μθχανιςμοφ τθσ γραφθμικισ - φωνθμικισ 
αναγνϊριςθσ, αυτό που μπορεί να γραφεί ορκογραφθμζνα είναι εκείνο που ςυγκρατείται ςτθ 
μνιμθ. Αυτι θ υπόκεςθ ακολουκεί τθν άποψθ τθσ Frith (1985), ςφμφωνα με τθν οποία κατά το 
ορκογραφικό ςτάδιο θ ανάγνωςθ προθγείται τθσ γραφισ. Ρροκειμζνου λοιπόν να ςχθματιςτοφν 
ςτο ςυγκεκριμζνο ςτάδιο ορκογραφικζσ γραφθμικζσ - φωνθμικζσ αντιςτοιχίεσ, είναι αναγκαίο 
πρϊτα απ’ όλα να επιλεγεί προςεκτικά το είδοσ και θ ζκταςθ του χρθςιμοποιοφμενου 
αναγνωςτικοφ υλικοφ αφενόσ μεν για τθ διευκόλυνςθ του τρόπου αποκικευςθσ των γραπτϊν 
πλθροφοριϊν, αφετζρου δε για τον περιοριςμό τθσ χριςθσ εναλλακτικϊν αναγνωςτικϊν 
ςτρατθγικϊν. Συνεπϊσ, ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν ενδείκνυται θ ανάγνωςθ κειμζνων με ςυγγενικό 
περιεχόμενο, διότι ιδιαίτερα οι δυςλεξικοί μακθτζσ επιχειροφν πολφ ςυχνά με τθ βοικεια των 
ςυμφραηόμενων να ςυντομεφςουν ι να αντικαταςτιςουν τθν επεξεργαςία ορκογραφικϊν 
γραφθμικϊν - φωνθμικϊν αντιςτοιχιϊν. Ππωσ χαρακτθριςτικά επιςθμαίνεται ςτα περιςςότερα 
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εξελικτικά αναγνωςτικά μοντζλα, υπεφκυνθ για τθν επιτυχία και εφαρμογι τθσ παραπάνω 
φαινομενικισ αναγνωςτικισ ςτρατθγικισ είναι θ ζκταςθ τθσ ακουςτικισ κατανόθςθσ. Πςο 
περιςςότερο επιςτρατεφεται θ ανωτζρω μορφι τθσ ανάγνωςθσ ςε δφςκολεσ ορκογραφικά λζξεισ, 
τόςο δυςχεραίνεται μακροπρόκεςμα θ δόμθςθ, ζνταξθ και ςυγκράτθςθ ςτθ μνιμθ αυτϊν των 
αφθρθμζνων ορκογραφικϊν τφπων και, άρα, παρόλθ τθν εξάςκθςθ ςτθ γραφι δεν επιτυγχάνεται 
καμία πρόοδοσ ςτθν οριςτικι κατανόθςθ και ςφλλθψι τουσ. Για παράδειγμα, κατά τθν 
επεξεργαςία μεμονωμζνα τθσ λζξθσ π.χ. βόδι από ζνα δυςλεξικό μακθτι, ο οποίοσ ζχει δυςκολίεσ 
ςτθ διάκριςθ του γραφιματοσ <β> και το διαβάηει ωσ <δ> ι το αντίςτροφο, όταν πρόκειται για τθν 
ανάγνωςθ τθσ ίδιασ λζξθσ ςε φράςθ ςθμαςιολογικά και ςυντακτικά γνωςτι (Στο λιβάδι είναι 
δεμζνο ζνα βόδι από το πόδι), είναι πολφ πικανό ο ίδιοσ μακθτισ να τθν αναγνϊςει ςωςτά χωρίσ, 
όμωσ, να ςυλλάβει τθν ορκογραφικι εςωτερικι δομι των ςυγκεκριμζνων λζξεων. Ζτςι, με βάςθ 
τθν ανάλυςθ και μελζτθ ατομικϊν περιπτϊςεων εξελικτικισ δυςλεξίασ, μπορεί να γίνει διάκριςθ 
τθσ αναγνωςτικισ δυςλειτουργίασ αυτϊν των παιδιϊν ςε δφο κατθγορίεσ, δθλαδι μιασ κατθγορίασ 
αναγνωςτικϊν δυςκολιϊν κλειςτοφ τφπου και μιασ ανοικτοφ τφπου.  

Οι αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ κλειςτοφ τφπου είναι εκείνεσ οι οποίεσ, κατά τθν ανάγνωςθ ενόσ 
κειμζνου, δεν γίνονται αντιλθπτζσ τόςο από τον ακροατι όςο και από το παιδί. Ωςτόςο, 
παρατθροφνται προβλιματα κατά τθν επεξεργαςία μεμονωμζνων λζξεων ι τθ ςφγκριςθ λζξεων. 
Αντίκετα, οι αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ ανοικτοφ τφπου διακρίνονται κατά τθν επεξεργαςία 
οποιουδιποτε αναγνωςτικοφ υλικοφ και ςυνοδεφονται από προβλιματα ςτθν κωδικοποίθςθ και 
τθν αποκωδικοποίθςθ, από ανεπαρκι αναγνωςτικι ευχζρεια ι γενικι αναγνωςτικι ανορεξία. 
Συνεπϊσ, οι επιδόςεισ ςτθν ορκογραφθμζνθ γραφι δε βελτιϊνονται μόνο μζςω περιςςότερθσ 
αναγνωςτικισ εξάςκθςθσ, αλλά, επιπλζον, με τθν απλι εναςχόλθςθ με πίνακεσ λζξεων. Στο ςθμείο 
αυτό πρζπει να επιςθμανκεί ότι οι επιδόςεισ ςτθν ορκογραφία ακόμθ και ςε παιδιά τθσ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (όχι μόνο ςτα παιδιά του δθμοτικοφ ςχολείου) παρουςιάηουν 
υψθλι ςυνάφεια με τισ αντίςτοιχεσ αναγνωςτικζσ. Το ενδιαφζρον εδϊ είναι ότι θ αναγνωςτικι 
επίδοςθ προβλζπει ςυςχετιςτικά καλφτερα τθν ορκογραφικι επίδοςθ, απ’ ότι προβλζπει θ 
ορκογραφικι τθν αναγνωςτικι επίδοςθ.  

Εν κατακλείδι, το ςυμπζραςμα που προκφπτει από τθν παράκεςθ τόςο των κεωρθτικϊν όςο και 
των εμπειρικϊν ποριςμάτων, είναι ότι οφείλουμε να διαγνϊςουμε ςτουσ μακθτζσ και μακιτριεσ 
τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με δυςλεξία ι προβλιματα ςτθν ορκογραφθμζνθ γραφι τισ 
αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ ανοικτοφ ι κλειςτοφ τφπου, προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια να παρζμβουμε 
εξειδικευμζνα. Πςο αφορά ςτο αναγνωςτικό υλικό και υπθρετϊντασ το δόγμα «…από το 
ευκολότερο ςτο δυςκολότερο», κα μποροφςαμε να προτείνουμε λζξεισ που θ ορκογραφία τουσ 
να μθν προκφπτει απλά από τθ φκογγικι τουσ ανάλυςθ. Αν οι λζξεισ αυτζσ αναγνωρίηονται από τα 
ςυμφραηόμενα και δεν είναι εφικτι θ μεμονωμζνθ ανάγνωςι τουσ, τότε φαίνεται ότι μάλλον κα 
είναι αναγκαία θ παρουςίαςθ και επεξεργαςία ορκογραφικά κανονικϊν λζξεων ι ψευδολζξεων ςε 
εναλλαςςόμενεσ μορφζσ αςκιςεων (ανάγνωςθ λζξεων από πίνακεσ, ςυγκρίςεισ λζξεων, 
αναγνωςτικι διόρκωςθ και ζλεγχοσ). Πταν διαπιςτϊνονται αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ ανοικτοφ 
τφπου καταλλθλότερθ μζκοδοσ παρζμβαςθσ είναι θ εξάςκθςθ τθσ αναγνωςτικισ ευχζρειασ και 
ακρίβειασ με το ανάλογο υλικό ελαχιςτοποιϊντασ τθ δυνατότθτα του παιδιοφ να εφαρμόηει τθ 
ςτρατθγικι τθσ ανάγνωςθσ μζςω των ςυμφραηόμενων.  

υμπεράςματα  

Ζχοντασ υπόψθ αυτά, εκείνο που απομζνει να αναμζνουμε είναι ζνα (αξιολογθμζνο ςτον ελλθνικό 
μακθτικό πλθκυςμό) πρόγραμμα παρζμβαςθσ με κεωρθτικι και εμπειρικι πλθρότθτα, το οποίο 
κα ικανοποιεί αφενόσ μεν τα διεκνι δεοντολογικά κριτιρια ςυγκρότθςθσ και καταςκευισ 
παρόμοιων προγραμμάτων, αφετζρου δε τισ πραγματικζσ ανάγκεσ των δυςλεξικϊν μακθτϊν που 
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ταλαιπωροφνται με τισ υπάρχουςεσ ερευνθτικά ατεκμθρίωτεσ μεκόδουσ. Ειδικότερα, θ ελλιπισ 
ενθμζρωςθ γφρω από το κζμα αντιμετϊπιςθσ τθσ δυςλεξίασ ςυνιςτά τροχοπζδθ ςτθν άρςθ των 
αναςταλτικϊν παραγόντων, ζχει επιπτϊςεισ ςτο διδακτικό ζργο των εκπαιδευτικϊν, ςτον τρόπο 
χειριςμοφ τθσ ψυχολογικισ κατάςταςθσ των παιδιϊν με παρόμοια προβλιματα και προςδιορίηει 
τθν εν γζνει διδακτικι τουσ ςτάςθ όςο αφορά ςτισ εφαρμογζσ οριςμζνων ςτρατθγικϊν εκμάκθςθσ 
του γραπτοφ λόγου. 

Τζλοσ, επειδι θ εκμάκθςθ τθσ ανάγνωςθσ και γραφισ εκτόσ από τθν αξιολόγθςθ οριςμζνων 
ςτακερϊν παραμζτρων προχποκζτει τθν τόνωςθ του αυτοςυναιςκιματοσ και του ςυναιςκιματοσ 
επιτυχίασ των παιδιϊν, θ αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ απαιτεί τθ διαμόρφωςθ τθσ κατάλλθλθσ 
παιδαγωγικισ ατμόςφαιρασ ςτθ ςχολικι τάξθ κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να διευκολφνεται θ άςκθςθ 
του δικαιϊματοσ του παιδιοφ να μάκει γράμματα από τθ μια, και να εκπλθρϊνεται θ προςδοκία 
του κοινωνικοφ ςυνόλου από τθν άλλθ. 
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Γ. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ 

 

Γ1. Η Θεωρία Πολλαπλισ Νοθμοςφνθσ του Γκάρντνερ 
 

Θ κεωρία τθσ Ρολλαπλισ Νοθμοςφνθσ αποτελεί μια κριτικι κζςθ απζναντι ςτθν άποψθ ςφμφωνα με 

τθν οποία γεννιόμαςτε με μια μόνο νοθμοςφνθ, τθν οποία δεν ζχουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξουμε και 

τθν οποία οι ψυχολόγοι μποροφν να μετριςουν.  

Σφμφωνα µε τθ κεωρία αυτι, που βαςίηεται ςε ζνα ευρφ φάςμα επιςτθμονικϊν ερευνϊν 

(ψυχολογικϊν, ανκρωπολογικϊν, βιολογικϊν), θ νοθμοςφνθ µασ χωρίηεται ςε εννιά τομείσ οι οποίοι 

ζχουν τθν ζδρα τουσ ςε διαφορετικά ςθμεία του εγκεφάλου µασ. Είναι εξίςου ςθμαντικοί, όχι όμωσ και 

το ίδιο αναπτυγμζνοι ςε κάκε άτομο. Τα εννιά αυτά είδθ νοθμοςφνθσ προζκυψαν μετά από ζρευνα του 

εγκεφάλου, τθσ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ, τθσ εξζλιξθσ και μετά από διαπολιτιςμικζσ ςυγκρίςεισ. 

Υποςτθρίηεται, λοιπόν, ότι θ νοθμοςφνθ είναι προϊόν μιασ μακράσ και ςυμμετοχικισ αλλθλεπίδραςθσ 

μεταξφ τθσ φφςθσ (βιολογικζσ δυνάμεισ και κλθρονομικζσ προδιακζςεισ) και τθσ ανατροφισ 

(περιβαλλοντικζσ δυνάμεισ και εμπειρίεσ τθσ ηωισ). Θ νοθμοςφνθ δθμιουργείται βιολογικά, αλλά ο 

βακμόσ ανάπτυξισ τθσ εξαρτάται από τισ προςωπικζσ εμπειρίεσ κακενόσ. Πςο περιςςότερο χρόνο 

ξοδεφει κανείσ ςτθ χριςθ και ενίςχυςθ τθσ νοθμοςφνθσ και όςο καλφτερθ κακοδιγθςθ και ενκάρρυνςθ 

δζχεται, τόςο μεγαλφτεροσ είναι ο βακμόσ ανάπτυξθσ του ςυγκεκριμζνου τομζα νοθμοςφνθσ.  

Ο Γκάρντνερ, λοιπόν, τονίηει το ρόλο του πολιτιςμοφ ςτθν ανάπτυξθ κάκε είδουσ νοθμοςφνθσ. Κφριοσ 

«ζνοχοσ» βζβαια για τθν άνιςθ μεταξφ τουσ ανάπτυξθ κεωρείται το ςχολείο, το οποίο επικεντρϊνεται 

ςτθν καλλιζργεια δφο µόνο ευφυϊϊν - γλωςςικισ και λογικοµακθµατικισ - αφινοντασ ςε δεφτερθ 

μοίρα τισ υπόλοιπεσ (μουςικι ευφυΐα, ευφυΐα του χϊρου, ενδοπροςωπικι ευφυΐα, διαπροςωπικι 

ευφυΐα, φυςιογνωςτικι ευφυΐα, ςωµατικι - κιναιςκθτικι ευφυΐα και υπαρξιακι ευφυΐα). 

Τα τζςςερα ςθμαντικότερα ςθμεία τθσ κεωρίασ τθσ Ρολλαπλισ Νοθμοςφνθσ του Γκάρντνερ είναι: 

1. Κάκε άτομο ζχει ζνα ςυνδυαςμό των εννζα ι και περιςςότερων ειδϊν νοθμοςφνθσ. Αυτι θ 
τυχαία κατάταξθ των δυνάμεων και αδυναμιϊν κακιςτά κάκε πρόςωπο μοναδικό με αποτζλεςμα 
κάκε τάξθ να διακζτει μια ποικιλομορφία ςκζψθσ. 

2. Κάκε άτομο μπορεί να αναπτφξει τισ νοθμοςφνεσ του ςε επαρκζσ επίπεδο. Με ενκάρρυνςθ, 
εμπλουτιςμό και κατάλλθλθ κακοδιγθςθ, οποιοςδιποτε μακθτισ ι άτομο, μπορεί να αναπτφξει 
τισ νοθμοςφνεσ του. 

3. Οι νοθμοςφνεσ ςυνεργάηονται. Ράντα αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ. 

4. Καμιά νοθμοςφνθ δεν μπορεί να υπάρξει μόνθ τθσ. Εξαιτίασ γενετικϊν καταβολϊν και του 
περιβάλλοντοσ, δεν υπάρχουν δφο άνκρωποι που να ζχουν το ίδιο προφίλ νοθμοςφνθσ -οφτε 
ακόμθ και οι απαράλλακτοι δίδυμοι- επειδι οι εμπειρίεσ τουσ είναι διαφορετικζσ και θ 
νοθμοςφνθ τουσ ςυνεχϊσ εξελίςςεται. Για παράδειγμα, αν δυο άτομα διακζτουν το ίδιο επίπεδο 
ιςχυρισ γλωςςικισ νοθμοςφνθσ, το ζνα μπορεί να είναι καλφτερο ςτθν ανάγνωςθ, ενϊ το άλλο 
ςτο γραπτό λόγο.  
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Αναλυτικά, ςτθ ςυνζχεια, παρατίκενται τα εννιά είδθ νοθμοςφνθσ ςφμφωνα με τθ κεωρία Ρολλαπλισ 

Νοθμοςφνθσ του Γκάρντνερ. 

1. Λεκτικι / γλωςςικι νοθμοςφνθ (Verbal Linguistic Intelligence) 

Θ γλωςςικι νοθμοςφνθ δεν εμπεριζχει μόνο τρόπουσ παραγωγισ τθσ γλϊςςασ, αλλά και τθν 

ευαιςκθςία για λεπτζσ αποχρϊςεισ, κανόνεσ και ρυκμοφσ τθσ γλϊςςασ. Αυτό το είδοσ νοθμοςφνθσ 

ςχετίηεται με λζξεισ είτε προφορικά είτε γραπτά. Οι άνκρωποι με λεκτικι-γλωςςικι νοθμοςφνθ 

επιδεικνφουν μια ευκολία ςτθ χριςθ των λζξεων και τθσ γλϊςςασ και ςτθν κατανόθςθ οδθγιϊν και 

ςθμαςιϊν λζξεων. Είναι ςυνικωσ καλοί ςτθν ανάγνωςθ, ςτον γραπτό λόγο, ςτθν αφιγθςθ ιςτοριϊν και 

ςτθν απομνθμόνευςθ λζξεων και θμερομθνιϊν. Μακαίνουν καλφτερα μζςω τθσ ανάγνωςθσ, τθσ 

τιρθςθσ ςθμειϊςεων και τθσ ςυηιτθςθσ και διακζτουν πεικϊ, δράςθ και χιοφμορ. Επίςθσ, μακαίνουν 

ξζνεσ γλϊςςεσ πολφ εφκολα κακϊσ ζχουν υψθλι λεκτικι μνιμθ και ανάκλθςθ και μια ικανότθτα να 

καταλαβαίνουν και να χειρίηονται ςωςτά τθ ςφνταξθ και τθ δομι. 

Σχετικά με τθ νευρολογικι διαδικαςία, θ λεκτικι-γλωςςικι νοθμοςφνθ εδράηεται κυρίωσ ςτον αριςτερό 

κροταφικό λοβό. Το άτομο ζχει ευαιςκθςία ςτο να αλλάηει τισ ςθμαςίεσ των λζξεων, ςτο άκουςμα, ςτο 

ρυκμό, ςτο κυμάτιςμα τθσ φωνισ, ςτο μζτρο και ςτουσ κανόνεσ ςφνδεςθσ των λζξεων. 

Μεταξφ των επαγγελμάτων που ταιριάηουν ςτα άτομα που διακζτουν λεκτικι-γλωςςικι νοθμοςφνθ 

ςυμπεριλαμβάνεται το επάγγελμα του ςυγγραφζα, του δικθγόρου, του φιλόςοφου, του πολιτικοφ, του 

ποιθτι, του φιλόλογου και του δαςκάλου. 

Ραραδείγματα ανκρϊπων με υψθλό δείκτθ γλωςςολογικισ νοθμοςφνθσ ιταν ο αρχαίοσ ριτορασ 

Δθμοςκζνθσ, 4οσ αιϊνασ π.Χ., κυρίαρχθ πολιτικι μορφι τθσ Ακινασ, ο οποίοσ προςπάκθςε μζςα από 

τουσ λόγουσ του και τθν πολιτικι του δραςτθριότθτα να αφυπνίςει ςτουσ ςυμπολίτεσ του το χαμζνο 

αγωνιςτικό πνεφμα υπζρ τθσ ελευκερίασ και τθσ τιμισ τθσ πατρίδασ, ο Shakespeare, θ Agatha Christie, ο 

Hemingway.  

2. Λογικι / μακθματικι νοθμοςφνθ (Logical / Mathematical Intelligence) 

Λογικι / μακθματικι νοθμοςφνθ είναι θ ικανότθτα να ερευνάσ ςχζδια, κατθγορίεσ και ςχζςεισ με το 

χειριςμό αντικειμζνων ι ςυμβόλων και να πειραματίηεςαι με ζναν ελεγχόμενο και πεικαρχθμζνο 

τρόπο. Επίςθσ, να αναγνωρίηεισ και να χειρίηεςαι περιλθπτικά ςχζδια και ςχζςεισ. Σχετίηεται με 

αρικμοφσ, με τθ λογικι, τθν αφαιρετικι ικανότθτα και τθν ικανότθτα επαγωγικισ και απαγωγικισ 

λογικισ. Ραρόλο που τα άτομα με λογικι / μακθματικι νοθμοςφνθ κα περίμενε κανείσ να υπερζχουν 

ςτα μακθματικά, ςτο ςκάκι, ςτον προγραμματιςμό υπολογιςτϊν και ςε άλλεσ λογικζσ ι αρικμθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ, θ αλικεια είναι ότι διακζτουν ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ ςυλλογιςμοφ, αναγνϊριςθσ 

περιλθπτικϊν ςχεδίων, επιςτθμονικισ ςκζψθσ και ζρευνασ κακϊσ και εκτζλεςθσ ςφνκετων 

υπολογιςμϊν. Επιςτιμονεσ, μακθματικοί, μθχανικοί, ιατροί, οικονομολόγοι και φιλόςοφοι βαςίηονται 

ςε αυτιν τθ νοθμοςφνθ, κακϊσ επίςθσ και μακθτζσ που προτιμοφν να αςχολοφνται με τα ςτατιςτικά 

ακλθμάτων και που αναλφουν με προςοχι τα δεδομζνα προςωπικϊν ι ςχολικϊν προβλθμάτων προτοφ 

δοκιμάςουν ςυςτθματικζσ λφςεισ. 

Ραράδειγμα ανκρϊπων με υψθλό δείκτθ λογικισ-μακθματικισ νοθμοςφνθσ, ιταν ο Άλμπερτ Αϊνςτάιν, 

ο οποίοσ διατφπωςε τθ κεωρία τθσ ςχετικότθτασ και κατάφερε ςε θλικία 25 χρόνων, να ανατρζψει τουσ 
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Νόμουσ τθσ Φυςικισ δθμοςιεφοντασ 5 ςχετικά άρκρα, ο Αρχιμιδθσ, ο Νεφτων, ο Γαλιλαίοσ, ο 

Κοπζρνικοσ, ο Ρυκαγόρασ, ο Ευκλείδθσ, ο Κζπλερ, ο Ραςκάλ.  

3. ωματικι / ψυχοκινθτικι / κιναιςκθτικι νοθμοςφνθ (Bodily / Kinesthetic Intelligence)  

Σωματικι νοθμοςφνθ είναι θ ικανότθτα να χρθςιμοποιείσ εξαίρετα και ςυνδυαςμζνα τισ κινθτικζσ 

δεξιότθτεσ ςτα ακλιματα (εκτζλεςθ και επινόθςθ). Θ ςωματικι νοθμοςφνθ υποκινεί το ςϊμα να λφνει 

προβλιματα, να επινοεί νζεσ καταςτάςεισ και να μεταβιβάηει ιδζεσ και ςυναιςκιματα.. Είναι επίςθσ 

ορατι ςε παιδιά που απολαμβάνουν τα παιγνίδια ςτθν τάξθ και τουσ ςχολικοφσ χοροφσ, που προτιμοφν 

να παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ με μοντζλα παρά με κείμενο και που ρίχνουν με επιτυχία το 

τςαλακωμζνο τουσ χαρτί μζςα ςτο καλάκι των αχριςτων πετϊντασ το πάνω από τα κεφάλια των 

ςυμμακθτϊν τουσ. Μακαίνουν καλφτερα μζςα από τθ ςωματικι δραςτθριότθτα παρά με τθν ανάγνωςθ 

ι τθν ακρόαςθ και χρθςιμοποιοφν τθ ςωματικι μνιμθ, δθλαδι κυμοφνται πράγματα μζςω του 

ςϊματόσ τουσ παρά μζςω λζξεων (λεκτικι μνιμθ) ι εικόνων (οπτικι μνιμθ). Ριο ςυγκεκριμζνα τα 

χαρακτθριςτικά τθσ ςωματικισ νοθμοςφνθσ είναι ο αβίαςτοσ ζλεγχοσ των κινιςεων, ο ζλεγχοσ 

προςχεδιαςμζνων κινιςεων, θ επζκταςθ τθσ γνϊςθσ μζςω του ςϊματοσ, θ αρμονία ςϊματοσ και 

εγκεφάλου, οι μιμθτικζσ ικανότθτεσ και θ βελτίωςθ των λειτουργιϊν του ςϊματοσ. 

Σχετικά με τθ νευρολογικι διαδικαςία, ο εγκεφαλικόσ φλοιόσ ςτζλνει πλθροφορίεσ ςτο νωτιαίο μυελό 

και θ αντίλθψθ βαςίηεται ςε ζνα μθχανιςμό ανατροφοδότθςθσ. Για να εκτελεςτοφν ςυγκεκριμζνεσ 

κινιςεισ των μυϊν λειτουργεί ο εγκεφαλικόσ φλοιόσ. 

Αυτό το είδοσ νοθμοςφνθσ απαιτεί δεξιότθτεσ και ςυγκεκριμζνα επιδεξιότθτα για λεπτζσ κινιςεισ όπωσ 
αυτι που απαιτείται για το χορό, τον ακλθτιςμό, τθ χειρουργικι επζμβαςθ κ.λπ. Το επάγγελμα του 
ακλθτι, του χειρουργοφ, του χορευτι, του χορογράφου, του θκοποιοφ, του γραφίςτα, του οικοδόμου, 
του ςτρατιϊτθ είναι οριςμζνα επαγγζλματα που χρθςιμοποιοφν τθ ςωματικι νοθμοςφνθ. 

Ραραδείγματα ανκρϊπων με υψθλό δείκτθ ςωματικισ - αιςκθςιοκινθτικισ νοθμοςφνθσ, είναι ο ϊςοσ 
χορευτισ Nureyev και γιατί όχι ο «δικόσ» μασ Μάρκοσ Ραγδατισ, του οποίου το ταλζντο δεν μπορεί να 
αμφιςβθτιςει κανζνασ, ο Μπαρίςνικοφ, ο Μάικλ Τηόρνταν, ο Ντζιβιντ Κόπερφιλντ, ο Χάρυ Χουντίνι, ο 
Τςάρλι Τςάπλιν.  

4. Μουςικι / ρυκμικι νοθμοςφνθ (Musical / Rhythmic Intelligence) 

Μουςικι νοθμοςφνθ είναι θ ικανότθτα να απολαμβάνεισ, να εκτελείσ και να ςυνκζτεισ μουςικά 

κομμάτια. Εμπεριζχει ευαιςκθςία ςτθν κίνθςθ, ςτο ρυκμό και ςτθ χροιά του ιχου κακϊσ και 

ανταπόκριςθ ςτισ ςυναιςκθματικζσ εφαρμογζσ ς’ αυτά. Τα άτομα που διακζτουν μουςικι νοθμοςφνθ 

μακαίνουν καλφτερα μζςω τθσ ανάγνωςθσ. Μάλιςτα χρθςιμοποιοφν τραγοφδια ι το ρυκμό για να 

μάκουν ι να απομνθμονεφςουν πλθροφορία. Οι ςυνκζτεσ, οι μουςικοί και οι τραγουδιςτζσ 

παρουςιάηουν αυτιν τθ νοθμοςφνθ κακϊσ και οι μακθτζσ που ςυναρπάηονται από το τραγοφδι των 

πουλιϊν ζξω από το παράκυρο και οι οποίοι χτυποφν ςφνκετουσ ι απλοφσ ρυκμοφσ πάνω ςτα κρανία 

με τα μολφβια τουσ. 

Σχετικά με τθ νευρολογικι λειτουργία, θ μουςικι νοθμοςφνθ εδράηεται κυρίωσ ςτο δεξί θμιςφαίριο 

(ςτο δεξιό μετωπιαίο κροταφικό λοβό) και είναι υπεφκυνθ για τθν επεξεργαςία ςχθμάτων (βαςιςμζνθ 

ςτα ακοφςματα, φυςικι κλίςθ), για τθ μεκοδικι επεξεργαςία (αναλυτικι, βαςιςμζνθ ςε προθγοφμενο 



  

42 

μουςικό γνωςτικό ςφςτθμα) και για τθν ικανότθτα μετατροπισ των εγκεφαλικϊν κυμάτων ςχετικϊν με 

μοτίβα ι ςυχνότθτεσ με ταλάντευςθ και τόνο (Β, Α, Θ και Δ ςυχνότθτα).  

Ο Μότςαρτ είχε υψθλό δείκτθ μουςικισ νοθμοςφνθσ, αφοφ το ταλζντο του φάνθκε από τθν τρυφερι 

θλικία των 3 χρόνων. Ομοίωσ ο Μπαχ, ο Μπετόβεν, ο Τςαϊκόφςκι, ο Τηον Λζνον ο Στίβι Γουόντερ και ο 

Κάρλο Σαντάνα. 

5. Οπτικι / παραςτατικι / χϊρου νοθμοςφνθ (Visual / Spatial Intelligence) 

Νοθμοςφνθ χϊρου είναι θ ικανότθτα να παρατθρείσ και να χειρίηεςαι νοερά με επιδεξιότθτα μια μορφι 

ι αντικείμενο, να παρατθρείσ και να δθμιουργείσ τάςεισ, ιςορροπίεσ και ςυνκζςεισ με μια παραςτατικι 

και χωρικι ζκκεςθ. Είναι θ ικανότθτα να ςχθματίηεισ παραςτατικζσ / χωρικζσ αναπαραςτάςεισ του 

κόςμου, να τισ μεταφζρεισ νοερά ι αιςκθτά και να κεωρείσ τα πράγματα από διαφορετικι οπτικι 

γωνία. Τα άτομα με παραςτατικι νοθμοςφνθ διακζτουν πολφ ιςχυρι οπτικι μνιμθ, καλλιτεχνικι τάςθ 

και φανταςία. Επίςθσ, ζχουν πολφ καλό προςανατολιςμό ςτο χϊρο και ςυντονιςμό χεριϊν – ματιϊν, αν 

και αυτό είναι ςυνικωσ χαρακτθριςτικό τθσ ςωματικισ – κιναιςκθτικισ νοθμοςφνθσ. 

Οριςμζνοι κριτικοί ςθμειϊνουν το ςυςχετιςμό μεταξφ των παραςτατικϊν/χωρικϊν και μακθματικϊν 
ικανοτιτων, κάτι που ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθ κεωρία του Γκάρντνερ, ο οποίοσ υποςτθρίηει ότι οι 
νοθμοςφνεσ είναι ςαφϊσ διαχωριςμζνεσ μεταξφ τουσ. Από τθ ςτιγμι που θ επίλυςθ ενόσ μακθματικοφ 
προβλιματοσ περιλαμβάνει τθ διαχείριςθ ςυμβόλων και αρικμϊν, εμπλζκεται θ νοθμοςφνθ του χϊρου 
ςτθν οπτικι αναπαράςταςθ τθσ πραγματικότθτασ. Μια κατανόθςθ των δφο τφπων νοθμοςφνθσ ςε 
βάκοσ αποκλείει αυτιν τθν κριτικι, δεδομζνου ότι οι δφο αυτζσ νοθμοςφνεσ δεν προςαρμόηονται 
ακριβϊσ ςτουσ οριςμοφσ των οπτικϊν και μακθματικϊν ικανοτιτων. Ραρά το γεγονόσ ότι μοιράηονται 
κοινά χαρακτθριςτικά, διακρίνονται εφκολα με βάςθ διάφορουσ παράγοντεσ και υπάρχουν πολλά 
άτομα με ιςχυρι λογικι/μακθματικι νοθμοςφνθ και αςκενι οπτικι-παραςτατικι νοθμοςφνθ ι 
αντίςτροφα. 

Σχετικά με τθ νευρολογικι διαδικαςία: θ παραςτατικι νοθμοςφνθ εδράηεται κυρίωσ ςτο δεξιό πλευρικό 

λοβό και παρζχει φανταςία μζςω νοερϊν ςυλλιψεων και κατευκυνόμενων προϊόντων φανταςίασ. 

Τζτοιου τφπου νοθμοςφνθ απαιτείται ςτουσ αρχιτζκτονεσ, γλφπτεσ, καλλιτζχνεσ και μθχανικοφσ. Τθ 

διακζτει ο κυβερνιτθσ του πλοίου, ο οποίοσ βρίςκει τθν πορεία ςτο διςδιάςτατο ωκεανό ι ο πιλότοσ 

του αεροπλάνου, ο οποίοσ κατευκφνει το ςκάφοσ ςτον τριςδιάςτατο χϊρο τθσ ατμόςφαιρασ. Τθ 

διακζτει ο ςκακιςτισ, αλλά και ο γλφπτθσ που αναπαριςτάνει ςτθ ςκζψθ του ζνα κλειςτό χϊρο. 

Διακρίνει, επίςθσ, μακθτζσ που ενδιαφζρονται για γραφιματα, χάρτεσ και εικόνεσ, ςυγκροτοφν τισ 

ιδζεσ τουσ πριν να τισ γράψουν, μουντηουρϊνουν τισ ςθμειϊςεισ τουσ με πολφπλοκα μοτίβα. 

Ραραδείγματα ανκρϊπων με υψθλό δείκτθ χωροταξικισ νοθμοςφνθσ, είναι ο Ράμπλο Ρικάςο, ο 

Μιχαιλ Άγγελοσ, ο Λεονάρντο Ντα Βίντςι, ο Βαν Γκογκ, ο Μονζ, θ Μζριλ Στριπ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. 

6. Διαπροςωπικι νοθμοςφνθ (Interpersonal Intelligence) 

Διαπροςωπικι νοθμοςφνθ είναι θ ικανότθτα να καταλαβαίνεισ τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ, να 
επιςθμαίνεισ τουσ ςκοποφσ, τα κίνθτρα και τα ενδιαφζροντά τουσ και να δουλεφεισ μαηί τουσ 
αποτελεςματικά, δθλαδι να αλλθλεπιδράσ με τουσ άλλουσ. Δάςκαλοι, γονείσ, πολιτικοί, ψυχολόγοι και 
πωλθτζσ βαςίηονται ςτθ διαπροςωπικι νοθμοςφνθ για να ολοκλθρϊςουν τθν εργαςία τουσ. Οι μακθτζσ 
αναπτφςςουν ςταδιακά τθ διαπροςωπικι νοθμοςφνθ όταν προοδεφουν ςε μικρζσ ομάδεσ εργαςίασ, 
όταν επιςθμαίνουν και αντιδροφν ςτισ διακζςεισ των φίλων τουσ και ςυμμακθτϊν τουσ και όταν 
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πείκουν διακριτικά το δάςκαλό τουσ για παράταςθ χρόνου ϊςτε να τελειϊςουν τθν εργαςία τουσ ςτο 
ςπίτι. Οι άνκρωποι που ζχουν αναπτυγμζνθ διαπροςωπικι νοθμοςφνθ είναι ςυνικωσ εξωςτρεφείσ. 
Επικοινωνοφν αποτελεςματικά και εφκολα με άλλουσ και μπορεί να είναι είτε θγζτεσ είτε οπαδοί. 
Μακαίνουν καλφτερα δουλεφοντασ ομαδικά και απολαμβάνουν ςυχνά τθ ςυηιτθςθ.  

Σχετικά με τθ νευρολογικι διαδικαςία θ διαπροςωπικι νοθμοςφνθ εδράηεται κυρίωσ ςτο μετωπιαίο 

λοβό και ςτο νζο φλοιό. Ενζχει όλεσ τισ άλλεσ μορφζσ νοθμοςφνθσ ςτθ διαδικαςία κατάκτθςθσ τθσ 

γνϊςθσ και τθσ ςυνεργαςίασ με άλλουσ. 

Τα επαγγζλματα που ταιριάηουν ςτα άτομα με αυτιν τθ νοθμοςφνθ είναι του πολιτικοφ, του διευκυντι, 

του δαςκάλου, του κοινωνικοφ εργαηόμενου και του διπλωμάτθ. Ο άνκρωποσ που χαρακτθρίηεται από 

υψθλό δείκτθ διαπροςωπικισ νοθμοςφνθσ είναι ο Bill Clinton, που είτε ςυμφωνεί κάποιοσ με τθν 

πολιτικι του είτε όχι, όςοι τον γνϊριςαν ςυμφωνοφν ότι είχε το κοινωνικό χάριςμα να αντιλαμβάνεται 

τα αιςκιματα και τισ διακζςεισ των άλλων και να επικοινωνεί καυμάςια μαηί τουσ. Εξάλλου, θ 

διαπροςωπικι νοθμοςφνθ αναφζρεται ωσ πολφ ςθμαντικι για τουσ θγζτεσ. Άλλα παραδείγματα 

ανκρϊπων με υψθλι διαπροςωπικι νοθμοςφνθ είναι ο Αβραάμ Λίνκολ, ο Τηορτη Ουάςινγκτον, ο Γκάντι, 

θ Ππρα Ουίνφρεϊ, ο Μάρτιν Λοφκερ Κίνγκ. 

7. Ενδοπροςωπικι νοθμοςφνθ (Intrapersonal Intelligence) 

Θ ενδοπροςωπικι νοθμοςφνθ είναι θ ικανότθτα για κατανόθςθ των βακφτερων αιςκθμάτων, 

επικυμιϊν και ιδεϊν του εαυτοφ. Αποτελεί ικανότθτα προςωπικισ γνϊςθσ που ςτρζφεται προσ τον ίδιο 

μασ τον εαυτό. Αν και είναι πολφ δφςκολο να εντοπιςτεί το περιεχόμενο και ςε ποιο βακμό κάποιοσ 

κατζχει αυτόν τον τφπο νοθμοςφνθσ, μποροφν να διατυπωκοφν κάποιεσ ενδείξεισ: ζχουν αναπτυγμζνο 

αυτόν τον τφπο νοθμοςφνθσ όςοι αξιοποιοφν και εμπλζκουν αποτελεςματικά όλα τα άλλα είδθ 

νοθμοςφνθσ, γνωρίηουν τισ αδυναμίεσ τουσ, τα ςυναιςκιματα τουσ ςτόχουσ και τα κίνθτρά τουσ και 

είναι προςεχτικοί ςτισ αποφάςεισ και ςτισ επιλογζσ τουσ. Με άλλα λόγια διακζτουν αυτογνωςία και 

αυτοαντίλθψθ. Αυτά τα άτομα είναι ςυνικωσ εςωςτρεφι και προτιμοφν να εργάηονται ατομικά. 

Αςχολοφνται με αναηθτιςεισ που βαςίηονται ςτθν ςκζψθ, όπωσ με τθ φιλοςοφία. Μακαίνουν καλφτερα 

όταν επικεντρϊνονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα μόνοι τουσ και είναι τελειομανείσ. Τα ςτοιχεία που 

τουσ χαρακτθρίηουν είναι θ αυτό-ςυγκζντρωςθ, θ επιμζλεια, θ προςοχι, θ μεταγνωςτικι ικανότθτα, θ 

κατανόθςθ διαφορετικϊν αιςκθμάτων και θ ανάλογθ ςυμπεριφορά, θ υπερατομικι αίςκθςθ του 

εαυτοφ τουσ και θ υψθλι μεκοδικότθτα ςτθ ςκζψθ και ςτθ λογικι. 

Σχετικά με τθ νευρολογικι διαδικαςία, αυτό το είδοσ νοθμοςφνθσ εδράηεται κυρίωσ ςτο μετωπικό λοβό 

και ςτο νζο φλοιό. Ενοποιεί όλεσ τισ άλλεσ μορφζσ νοθμοςφνθσ με το να πετυχαίνει γνϊςθ του εαυτοφ. 

Ρετυχαίνει γνϊςθ ςχετικι με τθ ςθμαςία τθσ ηωισ και τθν κατανόθςθ του εαυτοφ ωσ μζροσ τθσ 

ευρφτερθσ πραγματικότθτασ. 

Μεταξφ των επαγγελμάτων που ταιριάηουν ςτα άτομα που διακζτουν ενδοπροςωπικι νοθμοςφνθ 

ςυμπεριλαμβάνεται το επάγγελμα του φιλόςοφου, του ψυχολόγου, του κεολόγου, του ςυγγραφζα και 

του επιςτιμονα. 

Πταν ο Σωκράτθσ είχε πει κάποτε «γνϊκι ςαυτόν» εξζφραςε ακριβϊσ τθν ζννοια τθσ ενδοπροςωπικισ 

νοθμοςφνθσ, όπου κάποιοσ αναγνωρίηει τα αιςκιματά του όπωσ ςυμβαίνουν και επομζνωσ δεν 

παραςφρεται από αυτά. Θ αυτογνωςία, είναι το αντίςτοιχο τθσ μεταγνϊςθσ όπου κάποιοσ ςκζφτεται 
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για τον τρόπο που ςκζφτεται και ζχει ςυναίςκθςθ τθσ ψυχικισ του διάκεςθσ, προβλθματίηεται γι' αυτιν 

και ςτθν ιδανικι περίπτωςθ τθν ελζγχει.  

Ραραδείγματα ανκρϊπων με υψθλι ενδοπροςωπικι νοθμοςφνθ ιταν: Νιλ Άρμςτρονγκ, Κολόμβοσ, 

Ιωάννα τθσ Λωραίνθσ, Κλεοπάτρα, Ζρικςον.  

8. Τπαρξιακι νοθμοςφνθ (Existencial Intelligence)  

Θ υπαρξιακι νοθμοςφνθ είναι θ ικανότθτα να τοποκετεί κανείσ τον εαυτό του ςτισ διαςτάςεισ του 

κόςμου -άπειρο και απειροελάχιςτο- και να ςζβεται και να προβλθματίηεται πάνω ςε διάφορα 

υπαρξιακά ηθτιματα τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ, όπωσ τθ ςθμαςία τθσ ηωισ, τθν ζννοια του κανάτου, τθ 

μοίρα του φυςικοφ και ψυχικοφ κόςμου και να βιϊνει εμπειρίεσ, όπωσ τθν αγάπθ ενόσ άλλου 

προςϊπου ι να χάνεται ςτθ μαγεία ενόσ ζργου τζχνθσ. 

Ραραδείγματα ανκρϊπων με υψθλό δείκτθ υπαρξιακισ νοθμοςφνθσ ιταν ο Αριςτοτζλθσ, ο Ρλάτων, ο 

Σωκράτθσ, ο Ζμερςον, ο Αϊνςτάιν, ο Κομφοφκιοσ. 

9. Φυςιογνωςτικι / οικολογικι / νατουραλιςτικι / φυςιοκρατικι νοθμοςφνθ (Naturalistic 

Intelligence) 

Θ φυςιοκρατικι νοθμοςφνθ ςχετίηεται με τθ φφςθ και τθ ςφνδεςθ τθσ πλθροφορίασ με το φυςικό 

περίγυρο. Είναι θ ζνατθ και νεότερθ νοθμοςφνθ(προςτζκθκε ςτθ κεωρία το 1996). Τα άτομα με 

φυςιοκρατικι νοθμοςφνθ είναι ευαίςκθτα ωσ προσ τθ φφςθ και τθ κζςθ τουσ μζςα ςε αυτιν και 

διακζτουν μεγαλφτερθ ευκολία ςτθ φροντίδα και τθν αλλθλεπίδραςθ με τα ηϊα. Μποροφν επίςθσ να 

διακρίνουν αλλαγζσ ςτον καιρό ι ςτο φυςικό τουσ περίγυρο και να αναγνωρίηουν και να ταξινομοφν τα 

διάφορα είδθ. Οι "Φυςιοκράτεσ" μακαίνουν καλφτερα όταν το αντικείμενο μάκθςθσ περιλαμβάνει 

ςυλλογι ι ανάλυςθ ι είναι ςτενά ςυνδεδεμζνο με τθ φφςθ. Ραράλλθλα, δεν αρζςκονται ςτο να 

μακαίνουν άγνωςτα ι φαινομενικά άχρθςτα πράγματα που ςυνδζονται ελάχιςτα ι κακόλου με τθ 

φφςθ. Είναι καλό οι «φυςιοκράτεσ» μακθτζσ να μακαίνουν ζξω ςτθ φφςθ ι μζςω ενόσ κιναιςκθτικοφ 

τρόπου. Τα επαγγζλματα που ταιριάηουν ςε αυτά τα άτομα είναι του επιςτιμονα, του οικολόγου, του 

κθπουροφ, του βοτανικοφ, του κυνθγοφ και του αγρότθ.  

Ο Δαρβίνοσ αποτελεί το καλφτερο παράδειγμα ανκρϊπου με υψθλό δείκτθ νατουραλιςτικισ 

νοθμοςφνθσ. Σε νεαρι θλικία είχε ταξιδζψει ςτα νθςιά Galapagos, όπου είχε τθν ευκαιρία να βιϊςει και 

να καταγράψει μεγάλθ ποικιλία ηϊων και πουλιϊν. Ιδιαίτερθ εντφπωςθ τοφ ζκανε ζνα είδοσ πουλιϊν, 

που ιταν πολφ εξθμερωμζνο και υπιρχε ςε μεγάλθ ποικιλία, αφοφ κατζγραψε 26 είδθ, που ηοφςαν 

αποκλειςτικά ςε αυτά τα νθςιά. 

Στθν προςπάκειά του να δϊςει μια εξιγθςθ ςτο φαινόμενο αυτό, ο Δαρβίνοσ άρχιςε να αμφιςβθτεί το 

δόγμα τθσ εποχισ του, ότι οι διάφοροι ηωντανοί οργανιςμοί δθμιουργικθκαν ςε μια μόνο μορφι και 

παρζμειναν ζτςι. Αντίκετα τα ευριματα ςτα νθςιά μαρτυροφςαν ότι υπιρχαν πολλζσ ποικιλίεσ που 

εξελίχκθκαν ανάλογα με το περιβάλλον και τισ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ βρζκθκαν. Μετά από πολφ 

προβλθματιςμό κατζλθξε ςτθ κεωρία τθσ εξζλιξθσ, ότι δθλαδι κάποια είδθ που δεν μπόρεςαν να 

προςαρμοςτοφν ςτο περιβάλλον που βρζκθκαν, εξαφανίςτθκαν τελικά, ενϊ κάποια άλλα εξελίχκθκαν 

και επιβίωςαν Εκτόσ του Δαρβίνου, άλλοι άνκρωποι με υψθλό δείκτθ φυςιογνωςτικισ νοθμοςφνθσ 

ιταν ο Γαλιλαίοσ και ο Κουςτϊ. (Ρθγι: http://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_Intelligences). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_Intelligences
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Γ2. φγκριςθ τθσ παραδοςιακισ κεωρίασ για τθ νοθμοςφνθ με τθ κεωρία τθσ 

Πολλαπλισ Νοθμοςφνθσ 

Στον ακόλουκο πίνακα, παρατίκενται οι διαφορζσ μεταξφ των δφο κεωριϊν τθσ νοθμοςφνθσ. Μεταξφ 

τθσ παραδοςιακισ άποψθσ που δζχεται ότι υπάρχει μία μόνο ςτακερι νοθμοςφνθ και τθσ κεωρίασ του 

Γκάρντνερ. 

 

Παραδοςιακι Θεωρία 

για τθ Νοθμοςφνθ 

Θεωρία Πολλαπλισ Νοθμοςφνθσ 

Θ νοθμοςφνθ μετριζται με 

ερωτιςεισ ςφντομθσ 

απάντθςθσ. 

Θ αξιολόγθςθ των πολλαπλϊν νοθμοςυνϊν μπορεί να ενκαρρφνει τισ 

μορφζσ εκμάκθςθσ και επίλυςθσ προβλιματοσ. Οι ερωτιςεισ ςφντομθσ 

απάντθςθσ δε χρθςιμοποιοφνται διότι δεν εκτιμοφν τθν, ςε βάκοσ, 

κατανόθςθ, παρά μόνο τθ μνθμονικι ικανότθτα. 

Οι άνκρωποι γεννιοφνται 

με ζνα ςτακερό ποςό 

νοθμοςφνθσ. 

Οι άνκρωποι ζχουν όλα τα είδθ νοθμοςφνθσ, αλλά κακζνασ ζχει ζνα 

μοναδικό ςυνδυαςμό αυτϊν ι προφίλ. 

Το επίπεδο νοθμοςφνθσ 

δεν αλλάηει ςε όλθ τθ 

διάρκεια ηωισ. 

Μποροφμε όλοι να βελτιϊςουμε κάκε μια από τισ νοθμοςφνεσ, αν και 

μερικοί άνκρωποι κα βελτιωκοφν ευκολότερα ςε μια περιοχι 

νοθμοςφνθσ απ' ό,τι ςε άλλεσ. 

Θ νοθμοςφνθ 

περιλαμβάνει τθ λογικι 

και λεκτικι ικανότθτα. 

Υπάρχουν πολλοί τφποι νοθμοςφνθσ που απεικονίηουν τουσ 

διαφορετικοφσ τρόπουσ αλλθλεπίδραςθσ με τον κόςμο. 

Οι δάςκαλοι διδάςκουν το 

ίδιο εκπαιδευτικό υλικό με 

τθν ίδια μζκοδο ςε όλουσ 

τουσ μακθτζσ τουσ. 

Οι δάςκαλοι διδάςκουν και αξιολογοφν διαφορετικά τουσ μακθτζσ τουσ 

βαςιςμζνοι ςτισ μεμονωμζνεσ διανοθτικζσ δυνάμεισ και αδυναμίεσ 

τουσ. 

Οι δάςκαλοι διδάςκουν 

ζνα κζμα ι ζνα 

αντικείμενο. 

Οι δάςκαλοι δομοφν τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ γφρω από ζνα 

κζμα και ςυνδζουν μεταξφ τουσ τα διδακτικά αντικείμενα. Ζτςι 

επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ να δείξουν τισ γνϊςεισ τουσ με πολλοφσ 

τρόπουσ και να εκτιμιςουν τθ μοναδικότθτά τουσ. 

Πίνακασ 1. Παραδοςιακι Θεωρία για τθ Νοθμοςφνθ vs. Θεωρία Πολλαπλισ Νοθμοςφνθσ Κριτικι τθσ 

κεωρίασ Πολλαπλισ Νοθμοςφνθσ 

Ππωσ κάκε κεωρία ζτςι και θ ςυγκεκριμζνθ δζχτθκε κριτικι για τισ απόψεισ που εκκζτει. Οι πολζμιοι, 

λοιπόν, τθσ κεωρίασ τθσ Ρολλαπλισ Νοθμοςφνθσ υποςτθρίηουν ότι θ κεωρία:  
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 δεν είναι νζα. Θ κεωρία δεν είναι πρωτοποριακι. Οι νοθμοςφνεσ του Γκάρντνερ είναι ςτθν 
πραγματικότθτα οι βαςικζσ ικανότθτεσ που είναι γνωςτζσ και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και ςτουσ 
γνωςτικοφσ ψυχολόγουσ.  

 δεν είναι ςαφισ. Αναρωτιοφνται αν ο αρικμόσ των ευφυϊϊν κα ςυνεχίςει να αυξάνεται. Επίςθσ 
πιςτεφουν ότι ζννοιεσ, όπωσ ςωματικι-κιναιςκθτικι ι μουςικι νοθμοςφνθ περιγράφουν μια 
μεμονωμζνθ ικανότθτα ι ταλζντο παρά τθ νοθμοςφνθ και ότι θ κεωρία δε διακζτει τθν ευελιξία και 
τθν ακρίβεια μιασ πραγματικισ επιςτιμθσ.  

 δίνει μεγάλθ ζμφαςθ ςτον πολιτιςμό. Ο Γκάρντνερ υποςτθρίηει ότι ο ρόλοσ του πολιτιςμοφ ςτον 
κακοριςμό των δυνάμεων και των αδυναμιϊν των ευφυϊϊν είναι πολφ ςθμαντικόσ. Αντίκετα, οι 
πολζμιοι τθσ κεωρίασ πιςτεφουν ότι θ νοθμοςφνθ αποκαλφπτεται και ενιςχφεται όταν ζνα άτομο 
αντιμετωπίηει μια άγνωςτθ δραςτθριότθτα ςε ζνα άγνωςτο περιβάλλον.  

 παραμερίηει τα εκνικά κριτιρια ςφγκριςθσ και αξιολόγθςθσ των μακθτϊν. Θ ευρεία υιοκζτθςθ 
τθσ παιδαγωγικισ τθσ Ρολλαπλισ Νοθμοςφνθσ κα καταςτιςει δφςκολθ τθ ςφγκριςθ και τθν 
ταξινόμθςθ των δεξιοτιτων και των δυνατοτιτων των εκπαιδευομζνων ςτισ διάφορεσ τάξεισ.  

 δεν είναι πρακτικι. Οι εκπαιδευτικοί που αντιμετωπίηουν κακθμερινά τάξεισ που ςτεροφνται 
υποδομισ και είναι υπεράρικμεσ ςε μακθτζσ, κεωροφν τθν πολλαπλι νοθμοςφνθ ουτοπικι. 
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Γ3. Πολλαπλι Νοθμοςφνθ και Εκπαίδευςθ 

Ευςτράτιοσ Ραπάνθσ και Νεκταρία Ραλαιολόγου 

Από τθ ςελίδα: http://peaceangel291.blogspot.com/2009/12/blog-post_18.html 

 

Με βάςθ αυτι τθ κεωρία τίκεται το ηιτθμα του διανοθτικοφ προικιςμοφ των φυλϊν, εάν δθλαδι 

οι ανκρϊπινεσ φυλζσ ζχουν διαφορετικά πνευματικά χαρίςματα, κακϊσ επίςθσ και το ηιτθμα τθσ 

αντιμετϊπιςθσ των δίγλωςςων μακθτϊν.  

Πςον αφορά το πρϊτο, είναι αιςκθτό ότι οι μακθτζσ παρουςιάηουν ουςιαςτικζσ μακθςιακζσ 

διαφορζσ μεταξφ τουσ αλλά αυτό δεν ςυνδζεται κατά κανζνα τρόπο με τθ φυλετικι τουσ 

ταυτότθτα. Θ εκπαίδευςθ όμωσ ςτθν τάξθ δεν πρζπει να βαςίηεται τόςο ςτθν αξιολόγθςθ τθσ 

νοθμοςφνθσ των μακθτϊν όςο ςτισ διαπολιτιςμικζσ διαφορζσ τουσ. Και ενϊ θ κοινωνία μπορεί να 

δίνει ςθμαςία ςτθ διαπροςωπικι – «κοινωνικι» κουλτοφρα, το ςχολείο αναπτφςςει άλλεσ 

ικανότθτεσ δθμιουργϊντασ μια απόςταςθ απ’ τισ προςδοκίεσ που ζχει θ κοινωνία απ’ αυτό και θ 

οποία απόςταςθ πρζπει να μειωκεί. Ρρζπει να γίνουν ςεβαςτζσ οι ξεχωριςτζσ ικανότθτεσ των 

μακθτϊν όςο και οι διαπολιτιςμικζσ διαφορζσ τουσ.  

Πςον αφορά τουσ δίγλωςςουσ μακθτζσ, αυτοί αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτθ μάκθςθ λόγω μθ 

επαρκοφσ γνϊςθσ τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ. Δυςτυχϊσ, το ςχολείο δεν αναγνωρίηει τισ δυνατότθτεσ 

ενόσ μακθτι που δεν γνωρίηει τθ γλϊςςα τθσ χϊρασ υποδοχισ και πολλζσ φορζσ υποτιμά τα 

χαρίςματα που διακζτουν οι δίγλωςςοι μακθτζσ. Το ςχολείο όμωσ πρζπει να είναι φορζασ 

ανάδειξθσ και αξιοποίθςθσ των ιδιαίτερων τάςεων και εκνοπολιτιςμικϊν ςτοιχείων των μακθτϊν. 

Πλοι οι άνκρωποι μποροφν να μάκουν αλλά με διαφορετικοφσ τρόπουσ και επιςτρατεφοντασ τισ 

διαφορετικοφ τφπου νοθμοςφνεσ τουσ. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι το ςχολείο πρζπει να χαμθλϊςει το 

μορφωτικό του πιχθ αλλά ότι πρζπει να οργανϊςει ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να 

εκμεταλλεφεται τισ δυνατότθτεσ όλων των μακθτϊν ανεξάρτθτα από τθν εκνοπολιτιςμικι τουσ 

προζλευςθ παρζχοντάσ τουσ δυνατζσ προκλιςεισ και κριτιρια αντιλθπτά απ’ όλουσ.  

Θ εφαρμογι τθσ κεωρίασ του Gardner ζχει αλλάξει πολλά δεδομζνα Θ κεωρία του αμφιςβθτεί ότι 

μπορεί θ νοθμοςφνθ να μετρθκεί με τεςτ IQ -κακϊσ θ μάκθςθ είναι πολυδιάςτατθ και 

ςυμπεριλαμβάνει πολλοφσ τομείσ- και κεωρεί άςτοχθ τθ ςφγκριςθ μεταξφ ανκρϊπων. Μζχρι 

ςιμερα, τα τεςτ νοθμοςφνθσ απαιτοφςαν απ’ το μακθτι να βρει τθν απάντθςθ μζςα από 

δεδομζνα και ςυμφραηόμενα χωρίσ να διερευνιςουν τθν εξειδίκευςθ του μακθτι. Θ αξιολόγθςθ 

επίςθσ δεν προκφπτει απ’ τον αρικμό των ςωςτϊν απαντιςεων αλλά απ’ τισ ςυνολικζσ επιδόςεισ 

των άλλων ςτα ίδια κζματα. Σφμφωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ κεωρία οφτε ο δάςκαλοσ οφτε ο 

μακθτισ μποροφν πλζον να είναι αντικειμενικοί αξιολογθτζσ δεδομζνου ότι οι ερωτιςεισ πρζπει 

να είναι απρόβλεπτεσ και να διαμορφϊνονται από πολλοφσ. Τα τεςτ επίςθσ πρζπει να αξιολογοφν 

τθ γριγορθ λφςθ προβλθμάτων με λίγα δεδομζνα και να μετροφν λεπτομερειακά τισ πνευματικζσ 

δυνατότθτεσ των μακθτϊν προετοιμάηοντάσ τουσ ςυγχρόνωσ ν’ αντιμετωπίηουν δυςεπίλυτεσ 

εργαςιακζσ καταςτάςεισ.  

http://peaceangel291.blogspot.com/2009/12/blog-post_18.html
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Ο εγκζφαλοσ μπορεί να ςυνδυάηει τισ νοθτικζσ εκφάνςεισ προκειμζνου να επιτφχει ςυγκεκριμζνθ 

δραςτθριότθτα. Για παράδειγμα, ζνασ βιολιςτισ αξιοποιεί τρία είδθ νοθμοςφνθσ: τθ 

διαπροςωπικι (για να βρίςκεται ςε ςυμφωνία με τουσ άλλουσ μουςικοφσ), τθ μουςικι (για ν’ 

αποδίδει τθν ζκφραςθ του κομματιοφ) και τθν κιναιςκθτικι για να παίηει ςωςτά το κομμάτι). 

Σε κάκε είδοσ νοθμοςφνθσ αντιςτοιχεί ζνασ ξεχωριςτόσ τρόποσ λειτουργικότθτασ κι ζνα 

χαρακτθριςτικό είδοσ μάκθςθσ. Γενικότερα, ο κακζνασ ζχει δικό του ςυναιςκθματικό, 

περιβαλλοντικό και βιολογικό τρόπο να προςεγγίηει τθ μάκθςθ. Στουσ ςυναιςκθματικοφσ τρόπουσ 

ςυμπεριλαμβάνονται τα κίνθτρα, θ επιμονι, θ υπευκυνότθτα, θ εμμονι κ.ά. 

Στουσ περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ υπάγονται το κερμό ι ψυχρό περιβάλλον, ςτο οποίο προτιμά 

κανείσ να διαβάηει, ο τόποσ (κρεβάτι, γραφείο, πάτωμα), θ ςτάςθ (φπτια, πρθνθδόν, οκλαδόν 

κ.λπ.), θ παρουςία ι απουςία άλλων, θ ςυνοδεία μουςικισ ι φαγθτοφ κ.λπ. Θ κεωρία των 

πολλαπλϊν ικανοτιτων εκλαμβάνει το περιβάλλον ωσ εξίςου ςθμαντικό παράγοντα με τθν 

προςωπικι παράμετρο. Το περιβάλλον καταδεικνφει τισ εργαςιακζσ επιδόςεισ ενϊ ο προςωπικόσ 

παράγοντασ απεικονίηει τθ κεϊρθςθ των προβλθμάτων με βάςθ τθν αντίλθψθ και τθν 

προςωπικότθτα του κακενόσ. 

Ωσ βιολογικό παράγοντα πρζπει να κεωριςουμε το εγκεφαλικό θμιςφαίριο που 

δραςτθριοποιείται προσ επίτευξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ νοθτικισ διεργαςίασ. Ο McCarthy (1980) μετά 

από ζρευνα τουσ υπογράμμιςε τθ διαφορετικότθτα των λειτουργιϊν των δφο θμιςφαιρίων του 

εγκεφάλου, αφοφ λειτουργίεσ, όπωσ θ ομιλία, εδράηονται αποκλειςτικά ςτο αριςτερό θμιςφαίριο 

και άλλεσ, όπωσ θ αντίλθψθ του χϊρου, ςτο δεξιό. Διαφζρουν ακόμα και ςτον τρόπο 

επεξεργαςίασ, κακϊσ θ γραμμικι ςκζψθ προζρχεται απ’ το δεξί ενϊ θ ςυνκετικι απ’ το αριςτερό. 

Σφμφωνα άλλωςτε με τον Sperry, το αριςτερό θμιςφαίριο περιλαμβάνει τθ λογικομακθματικι 

ςκζψθ ενϊ το δεξί τθ μουςικι και ςυναιςκθματικι. Το γεγονόσ αυτό πρζπει να λαμβάνεται 

ςοβαρά υπόψθ ςε κάκε διδακτικό ςχεδιαςμό, ζτςι ϊςτε να γίνεται αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων 

και των δφο θμιςφαιρίων.  

Ρρζπει επίςθσ να ςυγκαταλζξουμε ςτουσ βιολογικοφσ παράγοντεσ τισ αιςκιςεισ που 

επιςτρατεφονται για τθν επίτευξθ τθσ μάκθςθσ: τθν ακοι, τθν όραςθ και τθν αφι. Υπάρχουν 

λοιπόν αντίςτοιχα τρία ςτυλ διαβάςματοσ και τριϊν ειδϊν μακθτζσ: οι ακουςτικοί, οι οπτικοί και 

οι κιναιςκθτικοί.  

Οι ακουςτικοί μακθτζσ ζχουν τθν τάςθ να μακαίνουν κάτι μόνο αν το ακοφςουν δυνατά. Οι 

μακθτζσ αυτοί μελετοφν διαβάηοντασ δυνατά, χρθςιμοποιοφν μουςικοφσ ρυκμοφσ για ν’ 

απομνθμονεφςουν και προτιμοφν να μαγνθτοφωνοφν και ν’ ακοφν κατόπιν τισ διαλζξεισ παρά να 

κρατοφν και να διαβάηουν ςθμειϊςεισ. 

Οι οπτικοί μακθτζσ, αντίκετα, προτιμοφν τα οπτικά μζςα και χρθςιμοποιοφν ςτθ μελζτθ τουσ 

χάρτεσ και διαγράμματα. Κάνουν υπογραμμίςεισ με πολλά χρϊματα, κάκονται ςτισ πρϊτεσ κζςεισ 

για να ζχουν καλφτερθ οπτικι εικόνα, και μελετοφν απομονωμζνοι, μακριά από λεκτικζσ 

ενοχλιςεισ, Ρροτιμοφν τα εικονογραφθμζνα βιβλία, κρατάνε ςθμειϊςεισ ςτθν τάξθ και γενικά 

οπτικοποιοφν τισ πλθροφορίεσ προκειμζνου να τισ απομνθμονεφςουν. Μακαίνουν ορκογραφία με 
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το να γράφουν τισ λζξεισ και κυμοφνται ονόματα που βλζπουν γραμμζνα. Κατά τον ίδιο τρόπο, 

ςθμειϊνουν ςτο χαρτί τα κακικοντα και τισ εργαςίεσ που ζχουν να κάνουν, για να μθν τα ξεχνάνε.  

Οι κιναιςκθτικοί επικυμοφν να βρίςκονται διαρκϊσ ςε κίνθςθ και είναι οι πιο δφςκολοι μακθτζσ, 

κακϊσ είναι εξαιρετικά επίπονο γι’ αυτοφσ να κάκονται αδρανείσ ςτο κρανίο και να 

παρακολουκοφν το διδάςκοντα. Τουσ αρζςει να δουλεφουν ςε όρκια ςτάςθ, μαςάνε τςίχλα ι 

κινοφνται όταν μελετάνε και κάνουν ςυχνά διαλείμματα ςτθ μελζτθ τουσ. 

Εννοείται βζβαια ότι ο προςωπικόσ τρόποσ μάκθςθσ του κακενόσ μακθτι αποτελεί ςυνδυαςμό 

των παραπάνω τφπων. Ζτςι, το μακθςιακό ςτυλ ενόσ τυπικοφ μακθτι είναι 34% ακουςτικό, 36% 

κιναιςκθτικό και 30% οπτικό. 

Θ διδαςκαλία πρζπει να επιςτρατεφει κάκε φορά και τα ανάλογα διδακτικά μζςα. Ειδικά τα οπτικά 

μζςα τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ βοθκοφν τουλάχιςτον το 30% των μακθτϊν να προςλαμβάνουν 

ευκολότερα τθ διδακτικι φλθ, κακϊσ το μυαλό ζχει μια άμεςθ ανταπόκριςθ ςε εικόνεσ και 

ςφμβολα και το 90% των αιςκθτικϊν απολιξεων προζρχεται από εικονικζσ παραςτάςεισ.  

Συνοψίηοντασ κα λζγαμε ότι θ κεωρία τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ – γνωςτι και ωσ ΑΜΙ- 

προβάλλει ζναν πολφπλευρο μακθτοκεντρικό τρόπο διδαςκαλίασ μζςα από ςτρατθγικζσ που 

μποροφν να χαρακτθριςτοφν εποικοδομθτικζσ. Τζτοιεσ ςτρατθγικζσ προςκαλοφν τουσ μακθτζσ να 

δθμιουργιςουν τισ δικζσ τουσ ζννοιεσ μζςα απ’ τθν επίλυςθ προβλθμάτων και τθν ανάπτυξθ των 

ικανοτιτων τουσ πζρα απ’ τθ λεκτικι – λογικομακθματικι νοοτροπία. Ζτςι δίνεται θ ευκαιρία ςε 

κάποιουσ μακθτζσ να γνωρίςουν τισ δυνατότθτζσ τουσ, πράγμα που αποτελεί πρόκλθςθ γι’ αυτοφσ 

και τουσ δίνει μεγαλφτερθ αυτοπεποίκθςθ. Αναγνωρίηοντασ ο μακθτισ τθ δικι του αξία και τθν 

αξία των άλλων βιϊνει τον ιςότιμο ρόλο του και τθν προςφορά ςτο κοινωνικό ςφνολο. Γίνεται 

επίςθσ αντιλθπτό ότι ο κακζνασ μασ ζχει τθ δικι του ικανότθτα ςε κάποιο επιμζρουσ τομζα κι ότι 

εργαηόμενοι με άλλουσ μποροφμε να αναπτφξουμε ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ υςτεροφμε. Οι ομαδικζσ 

εργαςίεσ τονϊνουν το ομαδικό πνεφμα κι ο κακζνασ αναλαμβάνει υπεφκυνα το ρόλο που του 

ταιριάηει. 

Ζχει αποδειχκεί ότι μακαίνουμε ό,τι πραγματικά μασ ενδιαφζρει κι ότι για να μάκει κανείσ κάτι 

εκτόσ των ενδιαφερόντων του πρζπει ο κακθγθτισ να μεταχειριςτεί τθ λεγόμενθ «οχθματικι» 

μζκοδο. Να χρθςιμοποιιςει δθλαδι ωσ όχθμα κάτι που ζχει ενδιαφζρον για το μακθτι, ςτο οποίο 

κα επιβιβάςει το μθ ελκυςτικό μινυμα προκαλϊντασ τθν ανϊδυνθ παροχζτευςθ τθσ προςοχισ 

προσ το όχθμα κι όχι προσ αυτό που μεταφζρει. Υπάρχουν μακθτζσ οι οποίοι μζςω τθσ εφαρμογισ 

τθσ κεωρίασ τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ μακαίνουν πράγματα που δεν επικυμοφςαν πριν. 

Θ τακτικι αυτι χρθςιμοποιικθκε ς’ ζνα ςχολείο ςτισ Θ.Ρ.Α. για τθ βελτίωςθ τθσ γραφισ των 

μακθτϊν. Το κζμα αφοροφςε τα τροπικά δάςθ κι ζπρεπε να γίνει χριςθ περιγραφικϊν λζξεων και 

καλολογικϊν ςτοιχείων. Ραρουςιάςτθκε αρχικά ζνασ λεξιλογικόσ κατάλογοσ τροφοδοτϊντασ τουσ 

οπτικοφσ μακθτζσ, οι οποίοι ςυνειςζφεραν ςτθ ςυλλογι λζξεων για τθν περιγραφι του δάςουσ. 

Κατόπιν οι μουςικοί μακθτζσ παριγαγαν ιχουσ του δάςουσ. Πλα αυτά χρθςιμοποιικθκαν για να 

δθμιουργθκεί μια ιςτοςελίδα. Τα περιγραφικά αποτελζςματα ιταν εντυπωςιακά κι αυτό 

αποδόκθκε ςτο γεγονόσ ότι επιςτρατεφτθκαν πολλζσ μακθςιακζσ μζκοδοι και ςτο ότι υπιρχε θ 

κατάλλθλθ τεχνολογικι υποδομι. Οι μακθτζσ νιϊκουν περιφανοι όχι μόνο για τθν προβολι τθσ 
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εργαςίασ τουσ ςτο Ιντερνζτ αλλά και γιατί πολλοί δάςκαλοι μιμικθκαν τισ διδακτικζσ τουσ 

ςτρατθγικζσ.  

Πταν οι μακθτζσ δθμιουργοφν οι ίδιοι το αντικείμενο διδαςκαλίασ και ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ 

διαδικαςία τθσ ανάπτυξισ του, είναι φυςικό να μακαίνουν πολφ πιο αποτελεςματικά. Μόνο που 

πρζπει να γνωρίςουν πολφ καλά το αντικείμενο διδαςκαλίασ πριν δθμιουργιςουν κάτι που κα 

βοθκά τουσ άλλουσ ςτθν εκμάκθςι του. 

Εμείσ ωσ εκπαιδευτικοί οφείλουμε να δαπανοφμε λιγότερο χρόνο για να κατατάςςουμε 

βακμολογικά και βακμοκθρικά τα παιδιά και περιςςότερο για να τα βοθκάμε να εντοπίςουν τισ 

φυςικζσ τάςεισ και τα χαρίςματά τουσ και αυτά να καλλιεργοφμε. Άλλωςτε από τουσ βαςικοφσ 

ςτόχουσ ενόσ εκπαιδευτικοφ είναι να κακοδθγεί τα παιδιά πϊσ να μακαίνουν και τα παιδιά κα 

βρουν αυτό που τα ενδιαφζρει μόνα τουσ. Υπάρχουν εκατοντάδεσ τρόποι επιτυχίασ, ςθμειϊνει ο 

Gardner, και πολλζσ, πάρα πολλζσ διαφορετικζσ ικανότθτεσ που κα μασ βοθκιςουν να φκάςουμε 

ς’ αυτιν. 

ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ 

Οι Νζεσ Τεχνολογίεσ προςφζρουν τθ δυνατότθτα να εφαρμοςτεί ςτθν πράξθ θ κεωρία τθσ 

πολλαπλισ νοθμοςφνθσ. Θ νοθμοςφνθ και θ μάκθςθ είναι πολυδιάςτατεσ. Θ ζρευνα τθσ δομισ του 

εγκεφάλου ζχει καταδείξει ότι θ μάκθςθ και γενικότερα θ μνιμθ είναι μια διαρκισ και πολφτροπθ 

ςυνεργαςία νευρϊνων κι όχι απλά θ δθμιουργία τρόπων από-μνθμόνευςθσ. Θ κατανόθςθ, λοιπόν, 

τθσ λειτουργίασ του εγκεφάλου οδθγεί ςτθ χριςθ νζων μακθςιακϊν μεκόδων. Πταν ζνασ 

δάςκαλοσ χρθςιμοποιεί πολλζσ διδακτικζσ μεκόδουσ κα ζχει και περιςςότερο αποδοτικοφσ 

μακθτζσ, αφοφ θ εποικοδομθτικι μάκθςθ κακιςτά τθ διδακτικι διαδικαςία ευχάριςτθ κι όχι 

αναγκαςτικι. Αντικειμενικόσ ςκοπόσ είναι θ δρομολόγθςθ τθσ μάκθςθσ, δθλαδι θ κατάςταςθ 

εκείνθ κατά τθν οποία ο μακθτισ μακαίνει οικειοκελϊσ και χωρίσ να του αποςπάται θ προςοχι 

από τίποτα. 

Θ τεχνολογία υποςτθρίηει τθ κεωρία τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ με τθ λεγόμενθ «τριπλι 

κωδικοποίθςθ». Οι καταςκευαςτζσ των προγραμμάτων αξιοποιοφν τρία είδθ νοθμοςφνθσ για τθ 

μετάδοςθ των πλθροφοριϊν, αφοφ ζχει αποδειχτεί ότι ζτςι οι μακθτζσ μακαίνουν ευκολότερα. 

Οξφνουν, λοιπόν, τθ λογικι νοθμοςφνθ με τθ μετάδοςθ των πλθροφοριϊν, τθ χωρικο-οπτικι με τα 

χρϊματα και τισ εικόνεσ που χρθςιμοποιοφν και τθ λεκτικι με τουσ όρουσ που επιςτρατεφουν.  

Τα τεχνολογικά μζςα επίςθσ βοθκοφν ςτθν καλλιτεχνικι ζκφραςθ και δίνουν διζξοδο ςε μακθτζσ 

που αςφυκτιοφν ςτα ςτενά πλαίςια των παραδοςιακϊν τρόπων προφορικισ και γραπτισ 

επικοινωνίασ. Θ διδαςκαλία μζςω υπολογιςτϊν μπορεί να εξατομικεφςει τθ μάκθςθ και να 

παρζχει άμεςθ διδακτικι τροφοδότθςθ ςτουσ μακθτζσ. Οι υπολογιςτζσ προςφζρουν ςτουσ 

μακθτζσ ζνα ςφνολο ερεκιςμάτων που κακιςτοφν τθ μάκθςθ μζςω αυτϊν ςυναρπαςτικι. 

Ενιςχφουν και αξιοποιοφν τισ ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ του κακενόσ ςτο μζγιςτο βακμό, πράγμα που 

δε μπορεί να επιτευχκεί μόνο με το χαρτί και το μολφβι. Ο μακθτισ μπορεί μζςω του υπολογιςτι 

να διερευνιςει τθν προζλευςθ των λζξεων, να μάκει ξζνεσ γλϊςςεσ, να ςυνειςφζρει μεσ απ’ τθν 

ιςτοςελίδα ςτθ δθμιουργία πεηοφ και ποιθτικοφ λόγου, να διοχετεφςει τισ ιδζεσ του και να βρει 

άτομα με τα ίδια ενδιαφζροντα. 
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Μζςω κατάλλθλων επεξεργαςτϊν και περιφερειακϊν ςυςκευϊν (απτικϊν και φωνθτικϊν) 

μποροφν να επωφελθκοφν οι κιναιςκθτικοί αλλά και οι μακθτζσ που αντιμετωπίηουν προβλιματα 

αναπθρίασ. Οκόνεσ με αιςκθτιρια αφισ, προγράμματα φωνθτικισ αναγνϊριςθσ και ερμθνευτζσ 

γραφικοφ χαρακτιρα μποροφν να διευκολφνουν και τουσ πιο δφςκολουσ μακθτζσ που αδυνατοφν 

να χρθςιμοποιιςουν το πλθκτρολόγιο. 

Ραρακζτουμε ενδεικτικά παρακάτω προγράμματα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ 

βελτίωςθ κακεμιάσ απ’ τισ νοθτικζσ ικανότθτεσ. Ζτςι, θ λεκτικι νοθμοςφνθ οξφνεται με 

προγράμματα, όπωσ: επεξεργαςίασ κειμζνου, δθμιουργίασ ιςτοςελίδων, e-mail, παρουςίαςθσ 

εργαςιϊν κ.λπ. Για τθ λογικομακθματικι ικανότθτα υπάρχουν προγράμματα οικονομικισ 

διαχείριςθσ, βάςεων δεδομζνων, κριτικισ ςκζψθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων. Στθ χωρικο-οπτικι 

νοθμοςφνθ προςιδιάηουν προγράμματα κινοφμενων γραφικϊν και τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ. Για 

τθν κιναιςκθτικι αντίλθψθ ζχουν δθμιουργθκεί εξομοιωτζσ, λογιςμικά εικονικισ πραγματικότθτασ 

κακϊσ και απτικά εργαλεία. Ρρογράμματα αναγνϊριςθσ τόνων, βελτιωτζσ μελωδίασ και ψθφιακζσ 

ςυνδζςεισ μουςικϊν οργάνων μποροφν, τζλοσ, να υποςτθρίξουν τισ πιο εξειδικευμζνεσ μουςικζσ 

απαιτιςεισ.  

Ο αποδοτικότεροσ τρόποσ υπολογιςτικισ μάκθςθσ επιτυγχάνεται μζςω επαναλθπτικϊν αςκιςεων 

και εγκυκλοπαιδικϊν ςυλλογϊν. Υλικά παρουςίαςθσ, όπωσ το Power Point, μετατρζπουν τθν 

εικόνα ςε μακθςιακι φλθ οξφνοντασ λειτουργίεσ και των δφο θμιςφαιρίων κατά τθ διάρκεια μιασ 

διάλεξθσ. Αυτζσ οι παρουςιάςεισ μποροφν ν’ αποτελζςουν μακιματα για κάποιουσ ιδιόρρυκμουσ 

μακθτζσ, ν’ αποτελζςουν ζναυςμα για ςυηιτθςθ μζςα ςτθν τάξθ και να γίνουν διακζςιμα μζςα απ’ 

το παγκόςμιο δίκτυο. Οι βάςεισ δεδομζνων επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ τθν αυτενζργεια και τον 

αυτοπειραματιςμό. Θ προγραμματιςμζνθ διδαςκαλία επιτρζπει ςε μακθτζσ που δεν παίρνουν 

πρωτοβουλίεσ να χειρίηονται επιτυχϊσ το μακθςιακό υλικό με τθ βοικεια π.χ. του Director. 

Ρρογράμματα όπωσ το Word και το Textra Connect επιτρζπουν τθν ανταλλαγι γραπτϊν και τθν 

ανάκεςθ εργαςιϊν απ’ το διδάςκοντα. Κάποια άλλα ςετ προγραμμάτων, όπωσ αυτά τθσ 

καταςκευισ περιπετειωδϊν παιχνιδιϊν, μποροφν ν’ αναδιοργανωκοφν ςε ςτάδια διδαςκαλίασ. Θ 

μάκθςθ πλζον μπορεί να γίνει ποιοτικότερθ και περιςςότερο ελκυςτικι ςτουσ μακθτζσ. Μζςω του 

διαδικτφου επίςθσ οι μακθτζσ μποροφν να επικοινωνοφν με εκπαιδευτικοφσ για να 

πλθροφορθκοφν και να ηθτιςουν υποςτιριξθ, να επιτελοφν ομαδικζσ εργαςίεσ κακϊσ και να 

διοχετεφουν ςτο WEB διερευνθτικζσ, υπθρεςιακζσ και γνωμικζσ πλθροφορίεσ. Θ θλεκτρονικι 

αλλθλογραφία μπορεί να μεταφζρει τθν επικοινωνία και εκτόσ τθσ τάξθσ. 

Συμπεραςματικά μποροφμε να ποφμε ότι:  

1. Οι Νζεσ Τεχνολογίεσ ςυμβάλλουν ςτθν ενοποίθςθ των πολλαπλϊν αντιλιψεων και ςτο 

ςχεδιαςμό ολοκλθρωμζνων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. Ειςάγουν νζα μακθςιακά δεδομζνα, 

οπότε οι παραδοςιακζσ αξιολογιςεισ και βακμολογίεσ κα είναι ανεπαρκείσ να καταδείξουν το 

ςφνολο των ικανοτιτων των μακθτϊν. Με τθ ςυνδυαςτικι εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ και τθσ 

κεωρίασ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ φαίνεται επιτεφξιμθ θ ολόπλευρθ και αξιόπιςτθ αξιολόγθςθ των 

μακθτϊν. 

2. Δεν υπάρχει μακθςιακόσ τρόποσ που να μθν καλφπτεται από τισ Νζεσ Τεχνολογίεσ. 
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3. Το κζντρο βάρουσ μετατοπίηεται πλζον από τισ διαλζξεισ των διδαςκόντων ςτισ εκπαιδευτικζσ 

πθγζσ του Ιντερνζτ κι από τον πακθτικό ςτον ενεργθτικό μακθτι προωκϊντασ ζτςι τθν 

αυτενζργεια και πυροδοτϊντασ τθν ενδοπροςωπικι νοθμοςφνθ. 

4. Ανοίγονται νζοι δρόμοι δθμιουργικισ και καλλιτεχνικισ μάκθςθσ και γίνεται δυνατι μια ςτροφι 

προσ ζνα πλιρεσ ψθφιακό αναλυτικό πρόγραμμα. 

5. Οι δυνατότθτεσ που δίνονται πλζον ςτθν εκπαίδευςθ είναι τεράςτιεσ. Το δφςκολο κα είναι να 

πείςει κανείσ τόςο το ευρφ κοινό όςο και τουσ εκπαιδευτικοφσ φορείσ - που ζχουν τθν τάςθ να 

χρθςιμοποιοφν τισ παλιζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ - να αποδεχτοφν όλεσ αυτζσ τισ καινοτομίεσ.  

6. Οι καινοτομίεσ αυτζσ επιτρζπουν τθ χριςθ μεκόδων που υπαγορεφονται από τθν 

πανεπιςτθμιακι ζρευνα, που αποςκοποφν ςτθν κάλυψθ όλων των μακθςιακϊν προτιμιςεων των 

μακθτϊν και απευκφνονται όχι μόνο ςε μακθτζσ αλλά και ςε εξωςχολικά άτομα ι φορείσ.  

7. Αυτό που πρζπει να γίνει είναι:  

α) να εκμεταλλευτοφν και να εφαρμόςουν οι εκπαιδευτικοί τθ κεωρία τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ 

και  

β) να παρωκιςουν οι γονείσ τα παιδιά τουσ να αςχολθκοφν με τουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ. 


