
ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ 
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Όλοι μεταφέρουν στο μυαλό τους αυτό που στην ψυχολογία ονομάζεται υπολανθάνουσες 
θεωρίες (implicit theories), δηλαδή «ερμηνείες ιδιωτικές, προσωπικές» που σκοπό έχουν να 
εξηγήσουν, αλλά και να προβλέψουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. 
Αυτές οι ερμηνείες είναι αιτιώδεις σχέσεις του τύπου: «Κάποιος συμπεριφέρεται με αυτόν το 
συγκεκριμένο τρόπο, επειδή...» και υπάρχουν πάρα πολλές διαθέσιμες.

Δοθέντος ότι το άτομο λειτουργεί με βάση αυτές τις ερμηνείες, η ζωή περιπλέκεται σε μεγάλο 
βαθμό, αν συμβεί να καταληφθεί ο νους του από κάποια λανθασμένη. Ένα τέτοιο πρόβλημα 
αντιμετωπίζεται, στη μεγαλύτερη δυνατή μεγέθυνση, στις περιπτώσεις π.χ. της λεγόμενης 
«παρανοϊκής προσωπικότητας». Το άτομο με παρανοϊκή προσωπικότητα υποφέρει από 
παραληρήματα καταδίωξης. Πιστεύει – και αυτό το επαναλαμβάνει συχνά στον εαυτό του – ότι 
όλοι το μισούν και το περιφρονούν. Συνέπεια αυτής του της ερμηνείας είναι ότι, όταν έρχεται 
σε επαφή με ανθρώπους, συμπεριφέρεται με καχυποψία και εχθρότητα. Είναι αρκετά φυσικό ο 
καθένας να αποφεύγει κάποιον που συμπεριφέρεται με έναν τέτοιο αποκρουστικό τρόπο. Οι 
αρνητικές αυτές αντιδράσεις των άλλων είναι για τον παρανοϊκό η απτή απόδειξη ότι οι άλλοι 
τον απεχθάνονται και τον περιφρονούν. Ο ίδιος, με τη συμπεριφορά του, έχει επαληθεύσει τη 
δική του «προφητεία» για τη στάση των άλλων απέναντί του κι έτσι παραμένει παγιδευμένος 
σε ένα φαύλο κύκλο.

Η άποψη για την αυτο-εκπληρούμενη προφητεία (self-fulfilling prophecy), που ως όρος 
πρωτοεμφανίστηκε το 1948 από τον Μerton και που προσδιορίζεται από την εξαιρετικά 
περιεκτική φράση του W. Thomas: «Αν οι άνθρωποι ορίσουν μια κατάσταση ως πραγματική, 
αυτή θα είναι πραγματική ως προς τις συνέπειές της» βρίσκει συχνά εφαρμογή στο χώρο της 
εκπαίδευσης. Ειδικότερα για την εφαρμογή της αυτο-εκπληρούμενης προφητείας στα σχολεία 
έχουν γίνει πολλά πειράματα. Η πιο γνωστή μελέτη είναι δύο καθηγητών του Ηarvard, των 
Rosenthal και Jacobson. Σε ένα δημοτικό σχολείο μοίρασαν ένα τεστ νοημοσύνης. Στους
δασκάλους του σχολείου παραπλανητικά είπαν ότι αυτή η ομάδα των παιδιών έχει υψηλό 
δείκτη νοημοσύνης και αυτή η ομάδα των παιδιών έχει χαμηλό δείκτη νοημοσύνης. Το 
αποτέλεσμα ήταν στο τέλος της χρονιάς τα παιδιά που θεωρούνταν «πιο έξυπνα» να έχουν 
καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα από αυτά τα παιδιά που θεωρούνταν «λιγότερο έξυπνα». Οι 
ίδιοι οι δάσκαλοι επηρεάστηκαν και επηρέασαν, αφού πίστεψαν ότι κάποια παιδιά αποδίδουν 
καλύτερα, κάποια παιδιά είναι καλύτεροι μαθητές και έτσι τους αντιμετώπισαν. Οι αποδόσεις 
των μαθητών επιβεβαίωσαν την «προφητεία», αφού και οι ίδιοι οι δάσκαλοι ασυνείδητα 
συμπεριφέρονταν διαφορετικά στις δύο ομάδες. 

Στην τάξη μέσα ο δάσκαλος κατηγοριοποιεί τους μαθητές σε ικανούς, πολύ ικανούς, 
λιγότερο ικανούς κ.λπ. Αυτή η κατηγοριοποίηση φαίνεται από τη συμπεριφορά του δασκάλου 
που διαφοροποιείται από μαθητή σε μαθητή. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται αυτή τη 
συμπεριφορά και εισπράττουν τις προσδοκίες του δασκάλου. Οι περισσότεροι αφομοιώνουν τις 
προβλέψεις του και ανταποκρίνονται σε αυτές. Επηρεάζεται δηλαδή η συμπεριφορά και η 
απόδοση των μαθητών και έτσι η «προφητεία» του δασκάλου εκπληρώνεται.

Στο σχολείο, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός έχει τη «δυνατότητα» να προβλέψει συνειδητά την 
εξέλιξη ή την επίδοση ενός παιδιού και ασυνείδητα, πλέον, να κάνει τις προβλέψεις του αυτές 
πραγματικότητα.

(διασκευασμένο επιστημονικό κείμενο)



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Να γράψετε μια συνοπτική περίληψη του κειμένου.
(25 μονάδες)

2. Να εντοπίσετε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της επιστημονικής πειθούς που υπάρχουν 
στο κείμενο.

(30 μονάδες)

3. Θεωρείτε ότι η εφαρμογή της «αυτο-εκπληρούμενης προφητείας» στην εκπαίδευση 
συνδέεται με το φαινόμενο των άνισων ευκαιριών στη μάθηση; (120-140 λέξεις)

(25 μονάδες)

4. Να γράψετε από ένα συνώνυμο για τις λέξεις: καταληφθεί, αποκρουστικό, απτή, 
επαληθεύσει.

(20 μονάδες)

Καλή Επιτυχία
Επιμέλεια: Π. Αποστολοπούλου


