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 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 
 
 Η παρούσα µελέτη στοχεύει στο να αποτελέσει µια συστηµατική προσπάθεια 
προσέγγισης και έρευνας του θέµατος της περίληψης και της διαδικασίας εξαγωγής 
της. Το υλικό της στηρίχθηκε σε µια σειρά από πορίσµατα και µελέτες που έλαβαν 
χώρα στα πλαίσια των επιστηµών της γλωσσολογίας, της ψυχολογίας και της 
παιδαγωγικής. Στόχος ήταν να αναδειχθούν και να µελετηθούν οι παράγοντες που 
επιδρούν στη διαδικασία µετατροπής ενός αρχικού κειµένου σε περιληπτικό και να 
αξιολογηθούν, προκειµένου να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα και προτάσεις για 
τον τρόπο και τη διαδικασία συγγραφής της περίληψης από τους µαθητές. 
 Ο σταδιακός µετασχηµατισµός ενός πρωτότυπου κειµένου σε περιληπτικό 
απαιτεί από το συντάκτη µια επίπονη, πολυεπίπεδη και δηµιουργική γλωσσική 
εργασία. Το περιληπτικό κείµενο, επειδή είναι η συµπύκνωση και η σύµπτυξη του 
πρωτότυπου, βρίσκεται µε αυτό σε σχέση αντιστοιχίας και ισοδυναµίας, εφόσον 
παράγεται µε τη σταδιακή µεταφορά της αναλυτικότερης γραµµατικής µονάδας σε 
συνθετότερη. Γι’ αυτό, η απόκτηση της ικανότητας να εξάγει κανείς περίληψη 
χρειάζεται χρόνο, επιµονή και συστηµατικότητα ως προς τη µεθόδευση της 
διδασκαλίας που καλείται να εφαρµόσει ο διδάσκων στα πλαίσια του σχολικού 
µαθήµατος της γλώσσας. 
 Στο πρώτο κεφάλαιο, λοιπόν, της εργασίας µας αναπτύσσεται ο σκοπός της 
έρευνας. Ακολουθούν τα ερωτήµατα που µας απασχόλησαν και αποτέλεσαν το 
έναυσµα για την ενασχόλησή µας µε το θέµα. Το κεφάλαιο κλείνει µε τους λόγους για 
την αναγκαιότητα διεξαγωγής της έρευνας.  
 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους όρους κείµενο και περίληψη. 
∆ίνονται διάφοροι ορισµοί για την έννοια κείµενο και παρουσιάζονται τα είδη των 
κειµένων, έτσι όπως έχουν ταξινοµηθεί από διάφορους γλωσσολόγους και µη 
µελετητές. Προσδιορίζεται ο όρος περίληψη και παρουσιάζονται  απόψεις ερευνητών 
για το αν η περίληψη αποτελεί ξεχωριστό είδος κειµένου. Στη συνέχεια,  
διασαφηνίζεται περισσότερο ο όρος περίληψη, καθώς αναφέρονται µια σειρά από 
είδη και τυπολογίες που έχουν δηµιουργηθεί ανάλογα µε το επικοινωνιακό 
περιβάλλον µέσα στο οποίο εντάσσεται κάθε φορά το κείµενο της περίληψης. Στο 
ίδιο κεφάλαιο αναπτύσσεται και η πρακτική αλλά και η µαθησιακή σπουδαιότητα 
που κατέχει στη ζωή µας ο περιληπτικός λόγος.  
 Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι δυσκολίες της σύνθεσης της περίληψης. 
Περιγράφονται όλες οι δυσκολίες που συναντά ο συντάκτης ενός περιληπτικού 
κειµένου ξεκινώντας από την ανάγνωση και κατανόηση του αρχικού κειµένου. 
∆ίνονται οι ορισµοί για τις έννοιες ανάγνωση και κατανόηση και αναλύεται ο τρόπος 
µε τον οποίο πραγµατοποιούνται αυτές οι γνωστικές λειτουργίες. Στις δυσκολίες της 
περίληψης αναφέρονται η φύση του αρχικού κειµένου, αλλά και οι µεταγνωστικές 
ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ο γράφων, ώστε να συµπτύσσει νοηµατικά ένα 
κείµενο και να συντάσσει την περίληψή του. Μεγάλο µέρος καταλαµβάνουν οι 
γνωστικές λειτουργίες των µετασχηµατισµών ή αλλιώς οι τεχνικές πύκνωσης που 
πραγµατοποιούνται στη σύνοψη ενός κειµένου, καθώς αποτελούν τη δυσκολότερη 
και την πιο απαιτητική φάση της όλης διαδικασίας. Τέλος, αναφέρονται και οι 
γλωσσικές και κειµενικές δυσκολίες, αφού πρόκειται για παραγωγή ενός κειµένου 
που πρέπει να πληροί τους γραµµατικοσυντακτικούς και κειµενικούς κανόνες της 
γλώσσας. 
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 Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ιστορική αναδροµή στα Αναλυτικά 
Προγράµµατα της χώρας για να διερευνηθεί η διδασκαλία παραγωγής γραπτού λόγου 
στην Ελλάδα. Περιγράφεται η σκοποθεσία της γλώσσας στο ισχύον Αναλυτικό 
Πρόγραµµα και εξετάζεται η θέση της περίληψης στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, αλλά 
και στο σχολικό βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυµνασίου. 
 Έρευνες που αφορούν τη σύνθεση της περίληψης σύµφωνα µε γλωσσολογικές 
και άλλες προσεγγίσεις παρουσιάζονται στο πέµπτο κεφάλαιο. Ανάµεσα σ’ αυτές 
υπάρχουν και τρεις που έχουν διεξαχθεί από Έλληνες ερευνητές. 
 Στο έκτο κεφάλαιο δίνεται η διδακτική πρόταση της ερευνήτριας µε τα 
βασικά κριτήρια και τους βασικούς άξονες στους οποίους στηρίχθηκε για να 
πραγµατοποιηθεί η εν λόγω έρευνα. Ακολούθως, στο έβδοµο κεφάλαιο 
παρουσιάζεται αναλυτικά η διδακτική παρέµβαση, έτσι όπως διεξήχθη στους µαθητές 
της πειραµατικής οµάδας του σχολείου. 
 Στο όγδοο κεφάλαιο περιγράφεται η µεθοδολογία της έρευνας, οι περιορισµοί 
της έρευνας, η µέθοδος που ακολουθήθηκε, οι υποθέσεις, ο πληθυσµός και το δείγµα 
της έρευνας. 
 Στο ένατο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση και η στατιστική ανάλυση των 
αποτελεσµάτων της έρευνας. Συγκρίνονται τα αποτελέσµατα που άσκησε η 
ερευνητική µέθοδος διδασκαλίας στην πειραµατική οµάδα µε τα αντίστοιχα της 
οµάδας ελέγχου και αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου.  
 Το δέκατο κεφάλαιο, στο πλαίσιο της ποιοτικής ανάλυσης των 
αποτελεσµάτων της έρευνας, επιχειρεί να προσδιορίσει τα υποκείµενα (µαθητές) της 
πειραµατικής οµάδας που βελτιώθηκαν περισσότερο έναντι των άλλων. Ελέγχονται, 
δηλαδή, µε βάση παράγοντες όπως το φύλο τους, το µορφωτικό επίπεδο των γονέων 
τους, καθώς και την επίδοσή τους στα φιλολογικά µαθήµατα της τάξης τους. 
 Τέλος, στο ενδέκατο και δωδέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 
συµπεράσµατα της έρευνας που αφορούν τη διδακτική διαδικασία και ακολουθούν οι 
προτάσεις από την ίδια την ερευνήτρια που αφορούν τη σχολική διδακτική πράξη, 
αλλά και µελλοντικές ερευνητικές εφαρµογές που µπορεί να στηριχτούν στην 
πολύπλοκη διαδικασία της σύνθεσης ενός περιληπτικού κειµένου. 
 Σ’ αυτό το σηµείο, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους καθηγητές που 
συνέβαλαν στην εκπόνηση της µεταπτυχιακής µου εργασίας και αποτέλεσαν τη 
βασική οµάδα αξιολόγησης των κειµένων της έρευνας. Ευχαριστώ θερµά τον 
κοσµήτορα της Σχολής των Επιστηµών της Αγωγής και καθηγητή του Π.Τ.∆.Ε. κ. 
Νικόλαο Ε. Παπαδογιαννάκη που µου παρείχε µεγάλη ελευθερία κινήσεων και 
επιλογών, όσον αφορά την εργασία µου, αλλά και γιατί υπήρξε ο εµπνευστής του 
θέµατος της µεταπτυχιακής µου έρευνας, γεγονός που µε ώθησε στην ερευνητική 
διαδικασία. Ευχαριστώ επίσης, τον κ. Μιχάλη Βάµβουκα, καθηγητή του Π.Τ.∆.Ε. και 
την κα. Ελπινίκη Νικολουδάκη-Σουρή, επικ. καθηγήτρια του Π.Τ.∆.Ε., για την 
πολύτιµη υποστήριξή τους και τις βιβλιογραφικές τους συµβουλές που έδωσαν 
κίνητρο για µια πιο σφαιρική αναζήτηση του θέµατός µου. Πολύτιµη βοήθεια µου 
παρείχε και ο µεταπτυχιακός φοιτητής Ευάγγελος Νικολιδάκης στη στατιστική 
µελέτη και επεξεργασία των περιληπτικών κειµένων των µαθητών της έρευνάς µου 
και γι’ αυτό τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Τέλος, ευχαριστώ τους γονείς µου που µε 
στήριξαν και µου συµπαραστάθηκαν στην απόφασή µου να συνεχίσω τις 
πανεπιστηµιακές µου σπουδές. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
 
 Η περίληψη αποτελεί µια δραστηριότητα παραγωγής κειµένου, η οποία στο 
πλαίσιο µιας ταχύτατης, αλλά και σύνθετης-πολύπλοκης πραγµατικότητας, όπως 
είναι αυτή που βιώνουµε καθηµερινά, παρουσιάζεται ως µια κοινωνική και 
επικοινωνιακή αναγκαιότητα. Ο γοργός ρυθµός από τη βιοµηχανική κοινωνία, τον 
τεχνικό πολιτισµό και την επιτάχυνση της ζωής επιβάλλει την περιληπτική 
παρουσίαση γεγονότων, δεδοµένων και πληροφοριών ως τρόπο ζωής, προκειµένου ο 
άνθρωπος να ακολουθεί τις εξελίξεις και να εκσυγχρονίζεται. 
 Βρισκόµαστε στην εποχή της µεγάλης έκρηξης των γνώσεων. Μας 
κατακλύζουν καθηµερινά χιλιάδες γραπτά κείµενα, επιστηµονικά, λογοτεχνικά ή 
πληροφοριακά, πολύγλωσσα και πολύµορφα που µεταφέρουν ένα σύµπαν µηνυµάτων 
και ζητούν τον αναγνώστη τους. Ακόµη, και οι πιο εξειδικευµένοι χώροι απαιτούν 
την κατάκτηση ενός µεγάλου αριθµού πληροφοριών. Ο σηµερινός άνθρωπος πλέον, 
επιδιώκει, διαθέτοντας ελάχιστο χρόνο, να έχει ταχύτατη πρόσβαση στον κόσµο των 
κειµένων και γενικότερα των πληροφοριών, για να επιλέξει αυτά που τον 
ενδιαφέρουν. Θέλει, δηλαδή, να γνωρίζει έναν ασφαλή και επιστηµονικά σοβαρό 
τρόπο µε τον οποίο θα προσεγγίζει σηµαντικό µέρος της γνώσης µε λιγότερο χρόνο 
και κόπο1. 
 Η άσκηση, λοιπόν, στην επιλογή του κατά περίπτωση ουσιώδους συµβάλλει 
στην εξοικονόµηση χρόνου και πνευµατικών δυνάµεων. Άρα, η περίληψη τίθεται ως 
αναγκαία προϋπόθεση για να δαµαστεί στις µέρες µας το πλήθος των κειµένων, αφού 
χαρακτηρίζεται από µια τεχνική σταδιακής συµπύκνωσης ενός αναλυτικότερου λόγου 
σε συνθετότερο, ώστε να είναι και ευµνηµόνευτος. 
 Μπορεί, όµως, κάλλιστα ο περιληπτικός λόγος να αποτελέσει και τέχνη 
δηµιουργίας νέων κειµένων, γλωσσικά καλαίσθητων και µορφολογικά ελκυστικών. 
Ανέκαθεν, µάλιστα, στη γλώσσα και στην παράδοση όλων των λαών της γης, οι 
µεγάλες αλήθειες διατυπώνονται µε ολιγόλογες, κοφτές και ξεκάθαρες φράσεις οι 
οποίες έχουν τη µορφή λεκτικά συµπυκνωµένων αποφθεγµάτων και γι’ αυτό 
εντυπώνονται βαθιά στη µνήµη και µεταδίδονται από γενεά σε γενεά αναλλοίωτα σαν 
ιερή και απαραβίαστη πνευµατική παρακαταθήκη2. 

Εποµένως, η εκφραστική αρετή που προκύπτει από την περιληπτική απόδοση 
ενός νοήµατος δικαιώνεται απόλυτα στην αρχαιοελληνική ρήση ότι το λακωνίζειν 
εστί φιλοσοφείν, διότι η βραχύτητα, η µεστότητα και η πληρότητα που απαιτεί το 
λακωνικόν της περίληψης, προϋποθέτουν τη συνδυαστική ενεργοποίηση σκέψης, 
γνώσης και γλώσσας, που συνιστούν δοµικά στοιχεία του φιλοσοφείν. 

Κλείνοντας το εισαγωγικό µέρος της µελέτης µας, κατανοούµε ότι µε την 
πρόσφατη εισαγωγή της περίληψης και των ασκήσεων µετασχηµατισµού στην 
εξέταση του γλωσσικού µαθήµατος στο σχολικό χώρο, η περίληψη αναδεικνύεται σε 
µια απαιτητική, αλλά και συνάµα χρήσιµη µαθητική άσκηση γραπτού λόγου, καθώς 
συµβάλλει στη λεξιµάθεια και την απόκτηση γλωσσικής ευαισθησίας των µαθητών.  
 
 
 
                                                 
1 ∆αραδήµου Β., Περίληψη. Η διαδικασία παραγωγής ισοδύναµων κειµένων, Αθήνα, εκδ. Κιµωλία, 
2000, σσ.10&18. 
2 Παπανούτσος Ε.Π., Ο πυκνός και λιτός λόγος, στον Το δίκαιο της πυγµής, Αθήνα, εκδ. ∆ωδώνη, 
1989, σ.139.  
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                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ                                                                              
 

                                            Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
 
1.1 Η ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
 
 Βασικός σκοπός της µελέτης αυτής είναι να αποδείξει ότι, µε την κατάλληλη 
µέθοδο και µε τη συστηµατική εξάσκηση, οι µαθητές του Γυµνασίου µπορούν να 
ανταποκριθούν στην γλωσσική άσκηση της περίληψης κειµένου και να αποδώσουν 
συνοπτικά ένα κείµενο τόσο από πλευράς περιεχοµένου, όσο και από πλευράς 
έκφρασης και δοµής. Με αυτό τον τρόπο, θα ασχοληθούν, θα προβληµατιστούν και 
θα ασκηθούν στην αφαιρετική διαδικασία, καθώς και στην νοηµατική εµβάθυνση 
ενός κειµένου, ώστε να κατακτήσουν λόγο σαφή και νοηµατικά πυκνό, οξύνοντας 
παράλληλα  και την κριτική τους ικανότητα. 
 Όπως διαπιστώνεται απ’ την ελληνική βιβλιογραφία3, το συγκεκριµένο θέµα, 
πέραν µιας πειραµατικής εφαρµογής στις τρεις τελευταίες τάξεις του ∆ηµοτικού 
σχολείου, δεν έχει ερευνηθεί σε σχολική τάξη του Γυµνασίου µε βάση επιστηµονική 
µέθοδο. Επιπρόσθετα, ελάχιστες είναι και οι έρευνες που έχουν ασχοληθεί στον 
ελληνικό χώρο4 µε τη διδακτική της κατανόησης, σε αντίθεση µε το εξωτερικό5 όπου 
ως επί το πλείστον χρησιµοποιείται η τεχνική της περίληψης, ώστε να εξαχθούν 
χρήσιµα ερευνητικά αποτελέσµατα. Προβαίνουµε λοιπόν, σ’ αυτήν την έρευνα για να 
εκτιµήσουµε την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας της σύνθεσης περιληπτικού 
κειµένου βασιζόµενοι στους σκοπούς και στους στόχους τόσο της νεοελληνικής 
γλώσσας του Γυµνασίου, όσο και των υπόλοιπων φιλολογικών µαθηµάτων. 
Σύµφωνα, δηλαδή, µε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, σκοπεύουµε να προτείνουµε νέους στόχους ή να συµπληρώσουµε τους 
παλιούς µε νέα δεδοµένα, µε βασικό σκοπό την ολοκληρωµένη και επαρκή 
διδασκαλία των µαθητών, όσον αφορά το γραπτό τους λόγο. 
 Σκοπός της έρευνας αυτής, ακόµη, είναι να προσδιορίσει σε µια πιο 
περιγραφική ανάλυση τα υποκείµενα εκείνα (µαθητές) που βελτιώνονται περισσότερο 
µέσα από τη δική µας διδακτική προσέγγιση. Ο προσδιορισµός των µαθητών θα γίνει 
µε βάση το φύλο, το µορφωτικό περιβάλλον από το οποίο προέρχονται και την 
επίδοσή τους στο γλωσσικό µάθηµα. Λαµβάνοντας, βέβαια, υπόψη τη συχνή επιρροή 
των παρασιτικών µεταβλητών (χώρος, χρόνος) που διαµορφώνουν ένα πλαίσιο 

                                                 
3 Ματσαγγούρας Ηλ., Σύνθεση περιληπτικών κειµένων: πειραµατική εφαρµογή και ερευνητικά 
συµπεράσµατα, στο Μάθηση και ∆ιδασκαλία: σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις, Συµπόσιο 
Επιµορφωτικό Σεµινάριο 8-20 ∆εκεµβρίου 1998, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών, Αθήνα, 
2000, σσ.171-181.  
4 Μπότσας Γ., Παντελιάδου Σ., Μεταγνωστικές στρατηγικές κατανόησης στην ανάγνωση, στο 
Πρακτικά ∆ιεθνούς Συνεδρίου: Μάθηση και ∆ιδασκαλία της Ελληνικής ως µητρικής και ως δεύτερης 
Γλώσσας, Ρέθυµνο, εκδ. Άτραπος, 2000, σσ.128-141. 
5 Ενδεικτική βιβλιογραφία: 1)Kintsch W., Van Dijk T., Toward a model of discource comprehension 
and production, στο Psychological Review, 1978, 85, σσ.363-394. 2)Rinehart S.D., Stahl S.A., 
Erickson L.W., Some effects of summarization training on reading and studying, στο Reading 
Research Quarterly, 1986, 21, 4, σσ.422-438. 3)Thiede W.K., Anderson M.C.M., Summarizing can 
improve metacomprehension accuracy, στο Contemporary Educational Psycology, 2003, 28, σσ.129-
160. 
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δυσκολιών για τους ερευνητικούς στόχους, θα προσπαθήσουµε να δώσουµε 
συγκεκριµένη απάντηση για την αποτελεσµατικότητα που έχει η µέθοδος 
διδασκαλίας που επιλέξαµε.    
 
 
 
 
1.2 ΤΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 
 
 
 Η µετάβαση στη σχολική πραγµατικότητα, µας οδηγεί σε µια σειρά 
ερωτηµάτων τα οποία αναδεικνύουν από µόνα τους ανησυχίες τόσο των ίδιων των 
µαθητών, όσο και των διδασκόντων. Συγκεκριµένα, τα ερωτήµατα που θα µας 
απασχολήσουν είναι τα εξής : 
- Πώς οργανώνουν τη συµπεριφορά τους οι µαθητές, όταν βρίσκονται αντιµέτωποι µ’ 
ένα µακροσκελές και πολύπλοκο ενίοτε κείµενο, µε µια φυσική, δηλαδή, κατάσταση 
ανάγνωσης, προκειµένου να το κατανοήσουν και να το συµπτύξουν; 
- Πώς οδηγούνται στην οικοδόµηση της νοητικής αναπαράστασης του κειµένου, ώστε 
να διακρίνουν τον εννοιολογικό πυρήνα έναντι των δευτερευόντων στοιχείων; 
- Πώς αναδιοργανώνουν το υλικό τους, προκειµένου να σχηµατίσουν την περιληπτική 
απόδοση του κειµένου; 
- Είναι σε θέση οι µαθητές να αντεπεξέλθουν στην αφαιρετική διαδικασία και να 
χρησιµοποιήσουν τις ανάλογες κάθε φορά τεχνικές πύκνωσης; 
- Μπορούν οι µαθητές να οργανώσουν το γραπτό τους λόγο, ώστε να αποδώσουν την 
περίληψη ενός κειµένου σύµφωνα µε τις κειµενικές και συντακτικές απαιτήσεις; 
- Βελτιώνεται η ικανότητα των µαθητών να ανταποκρίνονται στη γλωσσική άσκηση 
της περίληψης µέσα από µια συνεχή θεώρηση και εξάσκηση του αντικειµένου; 
 Με αφορµή αυτά τα ερωτήµατα, µας ενδιαφέρει η διδασκαλία της σύνοψης-
πύκνωσης ενός κειµένου να ενταχθεί στο πλαίσιο της σχολικής διαδικασίας µε µια  
πιο αναλυτική παράθεση οδηγιών και ασκήσεων, ώστε τα παιδιά να µπορούν να 
ανταποκρίνονται και σ’ αυτή τη µορφή του λόγου. Σαφέστατα, όµως, η εργασία µας 
έχει ως αφετηρία  της και παρουσιάζει το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών, 
το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τις Οδηγίες ∆ιδασκαλίας των Φιλολογικών 
Μαθηµάτων.   
 
 
 
1.3 Η ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
 
 Θεωρήσαµε πως ο πλέον κατάλληλος χώρος για την διεξαγωγή της έρευνάς 
µας είναι αυτός του Γυµνασίου και συγκεκριµένα η Γ΄ τάξη του Γυµνασίου. Στην 
απόφασή µας αυτή συνέτεινε, αφενός το γεγονός ότι δεν έχουν πραγµατοποιηθεί 
ανάλογες έρευνες µε αποτελέσµατα που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν στη σχολική 
πρακτική µε σκοπό τη βελτίωση, αλλαγή ή συµπλήρωση των διδακτικών στόχων και 
σκοπών και αφετέρου, γιατί η Γ΄ Γυµνασίου αποτελεί το µεταβατικό στάδιο από το 
Γυµνάσιο στο Λύκειο, όπου ο µαθητής θεωρείται ότι έχει κατακτήσει και βελτιώσει 
τη µητρική του γλώσσα και είναι σε θέση να περάσει στο προπαρασκευαστικό 
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στάδιο, όπως έχει οριστεί το Λύκειο, προκειµένου να επιτύχει στις Πανελλήνιες 
Εξετάσεις και να εισαχθεί στα ανώτερα εκπαιδευτικά και τεχνολογικά ιδρύµατα. 
Θεωρούµε, δηλαδή, πως η Γ΄ Γυµνασίου είναι η τάξη που προσφέρεται περισσότερο 
για να ερευνήσουµε κατά πόσο σ’ αυτό το ηλικιακό σχολικό επίπεδο οι µαθητές 
ανταποκρίνονται στο χειρισµό του γραπτού λόγου και µάλιστα σε µια µορφή λόγου 
που απαιτεί επιπλέον γνωστικές, γλωσσικές και κειµενικές δεξιότητες. 
 Η επιλογή, όµως, της συγκεκριµένης τάξης επιβάλλεται και από τα πορίσµατα 
της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας6, όσον αφορά την απαιτούµενη νοητική 
ωριµότητα των µαθητών, ώστε να ασκηθούν και να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στην 
περιληπτική σύνθεση ενός κειµένου. ∆υνάµει του νόµου της οικονοµίας της γλώσσας 
και της έµφυτης γλωσσικής ικανότητας, κάθε άτοµο µε επαρκή γλωσσική ικανότητα, 
που µπορεί, δηλαδή, να κατανοεί και να παράγει προφορικό ή γραπτό κείµενο, έχει 
και τη φυσική δυνατότητα να συµπτύσσει αυτόµατα ένα µήνυµα ή ένα σύνολο 
µηνυµάτων σ’ ένα νέο µήνυµα περιορισµένης έκτασης. Ακόµη και άτοµα χαµηλής 
νοηµοσύνης ή αγράµµατοι, είναι σε θέση να συνοψίζουν γλωσσικά το περιεχόµενο 
ενός κειµένου. Άλλωστε, θα ήταν αδύνατο να συντελεσθεί η γλωσσική επικοινωνία 
χωρίς τη δυνατότητα αυτή των συνοµιλητών7. Εποµένως, η ικανότητα του να 
κατανοείς ένα κείµενο και να παράγεις ένα νέο κείµενο µε συνεπτυγµένο το 
περιεχόµενο του πρώτου κειµένου και σε αυτοτελή δοµή, µπορεί να καλλιεργηθεί από 
τη στιγµή που το παιδί έχει επαρκή γλωσσική ικανότητα στη µητρική του γλώσσα (6ο 
έτος). Το γεγονός αυτό καθιστά εφικτή τη διδασκαλία της περίληψης από τη δευτέρα 
τάξη του ∆ηµοτικού σχολείου, αφού σ’ αυτή την ηλικία οι µαθητές µπορούν να 
συλλάβουν την έννοια της περίληψης αλλά βεβαίως δεν γνωρίζουν πώς να γράφουν 
µια περίληψη. Άρα, η συστηµατική αγωγή µπορεί να αξιοποιήσει βαθµιαία την 
έµφυτη ικανότητα του παιδιού για σύµπτυξη περιεχοµένου. 
 Η γλωσσική δραστηριότητα της περίληψης, όπως διαπιστώνεται στο σχετικό 
κεφάλαιο, για να είναι επιτυχής, πραγµατώνεται µε υψηλό επίπεδο αφαίρεσης και 
αναλυτικής σκέψης. Αυτό σηµαίνει πως απαιτείται αφαιρετική ικανότητα από µέρους 
των µαθητών που αναπτύσσεται κατά κανόνα µετά την ηλικία των 11 ετών. Σχετικές 
έρευνες, µάλιστα, στη ξένη βιβλιογραφία αποδεικνύουν πως αναγωγές στην 
υπερκείµενη έννοια δεν είναι σε θέση να επιτύχουν οι µαθητές πριν από τη δευτέρα ή 
την τρίτη Γυµνασίου8. Ο µέγιστος βαθµός επάρκειας γίνεται εφικτός στην ηλικία των 
15 περίπου ετών µε την προϋπόθεση πάντα ότι έχει προηγηθεί και η ανάλογη 
καθοδήγηση και άσκηση. Χωρίς σχετική εκπαίδευση ή έστω εµπειρία ούτε φοιτητές 
δε µπορούν να παρουσιάσουν καλογραµµένες περιλήψεις, ισχυρίζονται οι ειδικοί. 
Κατ’ αναλογία, µπορούµε να έχουµε µαθητές Λυκείου, οι οποίοι, αν δεν έχουν 
εξασκηθεί, συνθέτουν περιλήψεις, απαλείφοντας και αντιγράφοντας τµήµατα του 
αρχικού κειµένου. Τέτοιου είδους τεχνικές αντιστοιχούν στη νοητική ωριµότητα των 
µαθητών της 5ης ∆ηµοτικού9. ∆εν είναι µάλιστα, λίγες οι φορές που στους µικρούς 
µαθητές η επιλογή του σηµαντικού στοιχείου σ’ ένα κείµενο  συντελείται µε κριτήριο 
την αίσθηση που τους προκαλεί οτιδήποτε από το κείµενο αφετηρία, πράγµα που 
δηλώνει πως απουσιάζει στην ηλικία αυτή η δυνατότητα συνειδητής αφαίρεσης.   
                                                 
6 Brown A.L., Day J.D., Macrorule for Summarizing: The Development of Expertise, στο Journal of 
Verbal Learning, 1983, 22, σ.12. 
   ∆αµιανού ∆., Παπαιωάννου Π., Πατούνα Α., Ζητήµατα διδασκαλίας και αξιολόγησης της 
περίληψης, στο ∆ιεθνές συνέδριο: Μάθηση και ∆ιδασκαλία της Ελληνικής ως µητρικής και ως δεύτερης 
Γλώσσας, Ρέθυµνο, εκδ. Άτραπος, 2000, σ.453 
7 Παπαρίζος Χρ., Η περίληψη στο ∆ηµοτικό, στο Γλώσσα, 1999, 48, σσ.75-76. 
8 Brown An.L & Day J.D., Macrorules for Summarizing: The Development of Expertise, στο Journal 
of Verbal Learning and Verbal Behavior, 1983, 22, σσ.1-2. 
9 ∆αµιανού ∆., Παπαιωάννου Π., Πατούνα Α., ο.π., σ.433.  
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 Εµβαθύνοντας περισσότερο στο θέµα, η γραπτή περίληψη προϋποθέτει και 
την ανεπτυγµένη δεξιότητα του µεταγνωστικού ελέγχου. Το µεταγνωστικό ως 
λειτουργία εδράζεται σε συγκεκριµένο τµήµα του εγκεφάλου, το νεοφλοιό και 
χρησιµοποιεί ως όργανο την εσωτερική γλώσσα. Γι’ αυτό, οι νευροβιολόγοι τη 
θεωρούν κατεξοχήν ανθρώπινη λειτουργία, η οποία, όµως, φτάνει στο ανώτερο 
σηµείο της ανάπτυξής της πολύ µετά την ηλικία των 12 ετών, όταν, δηλαδή το άτοµο 
φτάσει στο στάδιο της αφηρηµένης σκέψης. Επειδή οι γνωστικές λειτουργίες που 
αποτελούν αντικείµενο µελέτης του µεταγνωστικού αλλάζουν από ηλικία σε ηλικία, 
είναι επόµενο ότι και η µεταγνωστική ικανότητα δεν αναπτύσσεται αυτόµατα αλλά 
ακολουθεί µια αναπτυξιακή πορεία µε τη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία του 
ατόµου10. 
 Με αυτά, λοιπόν, τα δεδοµένα γίνεται αντιληπτό, γιατί η έρευνά µας 
επικεντρώνεται στην Γ΄ Γυµνασίου, καθώς τότε οι µαθητές έχουν κατακτήσει την 
απαιτούµενη νοητική ωριµότητα και είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη δική µας 
διδακτική µέθοδο της περιληπτικής διαδικασίας.  
 Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο, η αναγκαιότητα της έρευνάς µας υπαγορεύθηκε από 
την επιλογή του κειµένου που χρησιµοποιήσαµε για την πραγµατοποίησή της. Με 
κριτήριο τους στόχους της έρευνας θελήσαµε να προτείνουµε στους µαθητές µια 
φυσική κατάσταση ανάγνωσης, δηµιουργώντας ταυτόχρονα τις συνθήκες εκείνες που 
θα τους οδηγούσαν στο να ενεργοποιήσουν ένα µεγάλο αριθµό σχηµάτων και να 
χρησιµοποιήσουν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν κατακτήσει. 
 Μέχρι τώρα στις περισσότερες έρευνες11 που αφορούν στην κατανόηση και 
τη διαδικασία κατανόησης και περίληψης  ενός κειµένου έχουν χρησιµοποιηθεί 
κείµενα τεχνητά, δηλαδή, κείµενα που έχουν γραφτεί ad hoc για να εξυπηρετήσουν 
συγκεκριµένες πειραµατικές ανάγκες. Στα πειραµατικά σχέδια αποφεύγονται 
συστηµατικά τα λεγόµενα φυσικά κείµενα όπως, αυτά που συναντούµε, δηλαδή, στη 
λογοτεχνία και τα οποία δεν έχουν γραφτεί µε στόχο την επαλήθευση µιας υπόθεσης, 
ώστε να έχουν τεχνητά τονισµένα κάποια χαρακτηριστικά. Το γεγονός αυτό, καθώς 
και η χρήση παράλληλα των ίδιων κειµένων από πολλούς ερευνητές, αν και επιτρέπει 
συστηµατικές συγκρίσεις και αντιπαραθέσεις, ωστόσο, όταν γενικεύεται και 
πραγµατοποιείται κατ’ εξακολούθηση, δηµιουργεί ερωτήµατα σχετικά µε την 
εγκυρότητα αυτών των πειραµατικών σχεδίων.  
 Με αυτές τις διαπιστώσεις, θεωρήσαµε αναγκαίο να αποφύγουµε τη 
συστηµατική µοντελοποίηση των κειµένων έρευνας και επεξεργασίας και να 
ασχοληθούµε µε λογοτεχνικά κείµενα στη διδακτική µας προσέγγιση, έτσι ώστε να 
αναλύσουµε την ευχέρεια των µαθητών στην περιληπτική σύνθεση ενός φυσικού 
κειµένου. Εξάλλου, οφείλουµε ακόµη κι αν δεν µπορέσουµε να εξασφαλίσουµε τον 
αυστηρό έλεγχο όλων των παραµέτρων, να επινοήσουµε και να προχωρήσουµε σε 
νέους τρόπους ερευνητικής διδακτικής. Με αυτό τον τρόπο, πιστεύουµε πως  θα 
ωθήσουµε τους µαθητές να βελτιώσουν κάθε µορφή λόγου και κάθε µορφή 
επικοινωνίας. Πάντα είναι θεµιτό, οι στόχοι µας να µην περιορίζονται και να  
ορίζονται απ’ την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αλλά να πραγµατοποιούνται µέσα σε νέα 
πλαίσια κάθε φορά.       
 

                                                 
10 Ματσαγγούρας Ηλ., Στρατηγικές ∆ιδασκαλίας, Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη, Αθήνα, εκδ. 
Gutenberg, τ.2Ος ,  2000, σ.101. 
11 Ενδεικτική βιβλιογραφία: 1)Hare V.C., Borchardt K.M., Direct instruction of summarization skills, 
στο Reading Research Quarterly, 1984, XX, σσ.62-78. 2)Kintsch E., Macroprocessess and 
microprocessess in the development of summarization, στο Cognition and Instruction, 1990, 7,3, 
σσ.161-195. κ.ά. 
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                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
                                                     
                                 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
                          ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ  
  
  
 
2.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟ  
 
 
 
 Ξεκινώντας απ’ τον ορισµό της έννοιας κείµενο και ανατρέχοντας στη 
σχετική βιβλιογραφία, διαπιστώνουµε πως η πλειονότητα των ερευνητών οριοθετεί το 
κείµενο στα πλαίσια της επικοινωνιακής διάστασης που έχει ο προφορικός ή ο 
γραπτός λόγος. 
 Η γλωσσική επικοινωνία αποτελεί ένα από τα πιο πολυδιάστατα και 
πολύπλοκα φαινόµενα του ανθρώπινου πολιτισµού. Για να επιτευχθεί (η πλέον απλή 
επικοινωνία), χρειάζεται ο ποµπός να οργανώσει και να στείλει ένα µήνυµα 
κατανοητό απ’ το δέκτη. Η γλωσσική επικοινωνία, όµως, δεν επιτυγχάνεται µε 
µεµονωµένες ανεξάρτητες γλωσσικές µονάδες, για παράδειγµα, µε φθόγγους, λέξεις ή 
προτάσεις. Αντίθετα, πραγµατώνεται, κατά πρώτο και κύριο λόγο µε συνδυασµούς 
αυτών των γλωσσικών µονάδων που αποτελούν µε τη σειρά τους ξεχωριστές µονάδες 
ή ενότητες έκφρασης. Αυτοί οι συνδυασµοί ονοµάζονται στην επιστήµη της 
Ανάλυσης Λόγου, κείµενα12. Εποµένως, όταν επικοινωνούµε γλωσσικά, 
επικοινωνούµε µε κείµενα. Όταν λέµε, δηλαδή ότι µιλάµε και επικοινωνούµε µε 
άλλους ανθρώπους, εννοούµε ότι έχουµε µάθει να δοµούµε και να οργανώνουµε 
κείµενα. 
 Σύµφωνα µε την προθεωρητική έννοια, ο όρος κείµενο (text:αγγλικά,  
texte:γαλλικά) είχε ταυτιστεί αποκλειστικά µε το γραπτό λόγο (και ιδιαίτερα µε το 
λογοτεχνικό γραπτό λόγο). Ωστόσο, µπορεί να επεκταθεί ευρύτερα ως έννοια 
χρήσιµη για την ανάλυση τόσο του γραπτού όσο και του προφορικού λόγου, γιατί 
δίνει έµφαση στη σύλληψη της γλωσσικής επικοινωνίας ως συνδυασµού αυτόνοµων 
ενοτήτων ή µονάδων µε κάποια ενότητα ή αυτάρκεια13. Κάθε τέτοια µονάδα 
επικοινωνίας αποτελεί για τον Fowler µια και µόνη ενοποιηµένη κατασκευή14. Άρα, 
το κείµενο είναι το θεµελιώδες –προφορικό ή γραπτό, µονολογικό ή διαλογικό- µέσο 
επικοινωνίας, η γλωσσική διάσταση της επικοινωνίας, χωρίς την οποία ο λόγος µας 
δε θα αποτελούσε γλωσσική δραστηριότητα. 
 Στο ίδιο µήκος κύµατος, ο Kress15 αναφέρει ότι κείµενο είναι εκείνο που 
αποτελεί τη σηµαίνουσα µονάδα της γλώσσας, ανεξάρτητα από το αν το 
αντιµετωπίζουµε στην αισθητική, κοινωνική ή εκπαιδευτική του διάσταση. Κάθε 
κείµενο διαµορφώνεται από το λόγο στον οποίο εντάσσεται, εγγράφοντας κοινωνικές 
περιστάσεις επικοινωνίας και τις έννοιες που αναπτύσσονται από τους µετέχοντες 
στις περιστάσεις αυτές. Με άλλα λόγια για τον Kress, το κείµενο συνιστά υλική 

                                                 
12 Γεωργακοπούλου Αλ., Γούτσος ∆., Κείµενο και Επικοινωνία, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 
1999, σ.17. 
13 Γεωργακοπούλου Αλ., Γούτσος ∆., ο.π., σ.18. 
14 Flowler R., On critical linguistics, στο Texts and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis, 
(επιµ.) Candlas-Coulthard C.R. & Coulthard M., London: Routledge, σ.14. 
15 Kress G., Genre as social process, στο The Powers of Literacy, (eds) Cope B. & Kalantzis M., 
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1993, σ.18.   
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πραγµάτωση του λόγου και γι’ αυτό τα νοήµατα των κειµένων είναι εν µέρει τα 
νοήµατα των λόγων από τους οποίους προέρχονται και έχουν διαµορφωθεί. 
 Για τον Schmidt16, κείµενο είναι κάθε γλωσσικά εκπεφρασµένο τµήµα µιας 
επικοινωνιακής πράξης κατά τη διάρκεια της οποίας εκπληρώνει κάποια 
επικοινωνιακή λειτουργία. Οι Halliday και Hasan17, ως εκπρόσωποι της Συστηµικής 
Λειτουργικής Σχολής, επισηµαίνουν ότι στη γλωσσολογία τα κείµενα 
χρησιµοποιούνται για να αναφερθούν σε κάθε απόσπασµα προφορικό ή γραπτό, 
ανεξαρτήτου µήκους και παρουσιάζονται ως ενιαίο όλο. Για τον  Van Dijk18, το  
κείµενο αποτελεί τη βάση µιας συνολικής παρουσίασης, η οποία καθορίζει όχι µόνο 
το θέµα, αλλά και τη συνολική δοµή του κειµένου και η οποία υφίσταται σε κάθε 
έκφραση του κειµένου. 
 Οι De Beaugrande και Dressler19 θεωρούν το κείµενο ως το επικοινωνιακό 
συµβάν που πληροί τους 7 παράγοντες κειµενικότητας και γι’ αυτό απορρίπτουν ως 
µη κείµενο αυτό που δεν ικανοποιεί έστω κι έναν απ’ τους 7 παράγοντες. Αυτό το 
αιτιολογούν, υποστηρίζοντας πως αν κάποια από τις κειµενικές λειτουργίες δεν 
υφίσταται, δεν εκπληρώνεται η επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων και άρα, το 
κείµενο δεν είναι επικοινωνιακό. 
 Λαµβάνοντας υπόψη ότι το κείµενο συνιστά ένα κοινωνικά ολοκληρωµένο 
και οριοθετηµένο µήνυµα, αναφέρουµε τις βασικότερες ιδιότητες ή λειτουργίες (ή 
κριτήρια για τους De Beaugrande και  Dressler) που χαρακτηρίζουν και καθορίζουν 
το κείµενο. Η πρώτη λειτουργία είναι η πληροφορητικότητα και αναφέρεται στην 
αναγκαιότητα του δηµιουργού ενός κειµένου να δώσει ένα συγκεκριµένο µήνυµα ή 
µια πληροφορία και να προβάλει µια ή πολλές κεντρικές ιδέες. Η δεύτερη λειτουργία 
είναι η συνοχή (cohesion) και αφορά τη µορφή του κειµένου, δηλαδή τη 
γραµµατικοσυντακτική ορθότητά του, καθώς και τον τρόπο σύνδεσης των 
συστατικών στοιχείων (λέξεις) του επιφανειακού κειµένου. Τη τρίτη ιδιότητα 
αποτελεί η συνεκτικότητα, η σαφής, εµφανής, διακριτή και κατανοητή οργάνωση των 
πληροφοριών που παρέχει ένα κείµενο. 
 Η θεωρητική και αναλυτική διερεύνηση της γλωσσικής επιστήµης έχει 
προσελκύσει το ενδιαφέρον όλων των ανθρωπιστικών επιστηµών, δηµιουργώντας 
έτσι µια πληθώρα διεπιστηµονικών προσεγγίσεων. Στο χώρο της γλωσσολογίας, η 
παραγωγή και πρόσληψη του κειµένου και η επίτευξη της επικοινωνίας αποτελούν 
αντικείµενο έρευνας στους κλάδους της Υφολογίας και της Λογοτεχνικής 
Πραγµατολογίας που πραγµατεύονται κυρίως λογοτεχνικά κείµενα, στην Ανάλυση 
Συνοµιλίας που η έρευνα εστιάζεται σε συζητήσεις και τέλος στην Ανάλυση Λόγου 
που η έρευνα καλύπτει όλο το φάσµα των κειµενικών ειδών και τύπων µε έµφαση 
στα χρηστικά κείµενα. Ο κοινός παρονοµαστής όλων αυτών των εξειδικευµένων 
πεδίων είναι η πρόσφατη εµφάνιση και ανάπτυξή τους στους κόλπους της 
γλωσσολογίας, καθώς και η εγγενής διακλαδικότητά τους µε αποτέλεσµα τις 
αναρίθµητες επικαλύψεις µεταξύ τους20. Επιπλέον, επικεντρώνοντας η πλειοψηφία 
των κλάδων στην επικοινωνιακή διάσταση της έννοιας περί κειµένου, κάνουν λόγο 

                                                 
16 Schmidt S.J., Texttheorie, Probleme einer Linguistik der Sprachlichen Kommunikation, Munchen: 
Fink, 1973, σ.150. 
17 Halliday M.A.K. & Hasan R., Cohesion in English, London: Longman, 1976, σ.1. 
18 Van Dijk T.A., Some Aspects of Text Grammars. A Study in Theoritical Linguistics and Poetics, 
The Hague, Paris: Mouton, 1972. 
19 De Beaugrande R.A., Dressler W.U., Introduction to Text Linguistics, New York: Longman, 1981, 
σ.3. 
20 Γεωργακοπούλου Αλ., Γούτσος ∆., ο.π., σ.12. 
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για είδη κειµένων. Επικοινωνούµε, δηλαδή, µε συγκεκριµένα είδη κειµένων (ή είδη 
λόγου) που ανταποκρίνονται στις επικοινωνιακές µας ανάγκες. 
 
 
 
 
2.2 ΕΙ∆Η ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ           
 
 
 
 Ο επιστηµονικός προβληµατισµός σχετικά µε το κείµενο οδήγησε στη 
συγκρότηση θεωρητικών απόψεων για διαφορετικά κειµενικά είδη και για επίπεδα 
ύφους των διαφόρων τύπων κειµένου. Είναι, µάλιστα, χαρακτηριστικό ότι τα 
τελευταία χρόνια οι δηµοσιεύσεις που αφορούν στις τυπολογίες των κειµένων και του 
λόγου όλο και πυκνώνουν. Η ενασχόληση αυτή οφείλεται στην έµφυτη ικανότητα του 
ανθρώπου να εντοπίζει τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στον αχανή κόσµο 
των κειµένων και να αναγνωρίζει τους διαφόρους τύπους κειµένων. Ο Van Dijk21 
ισχυρίζεται ότι αυτή η θεµελιώδης ικανότητα αποτελεί µέρος της γλωσσικής 
ικανότητας του ανθρώπου και την ορίζει ως κειµενική ικανότητα. Ωστόσο, αν και 
πολλοί γλωσσολόγοι και κειµενολόγοι έχουν επιχειρήσει να ταξινοµήσουν τα κείµενα 
σε κατηγορίες µε κριτήρια είτε γλωσσικά, είτε δοµικά ή και εξωγλωσσικά, το γεγονός 
ότι µέχρι σήµερα δεν υπάρχει µια συγκεκριµένη και αποδεκτή από όλους τυπολογία 
που να περιλαµβάνει όλους τους τύπους-στερεότυπα, σχήµατα ή ακολουθίες των 
ποικίλων ειδών κειµένου, δηλώνει τη δυσκολία ενός τέτοιου εγχειρήµατος. 
 Οι κατηγορίες κειµενικών ειδών προσδιορίζονται µε βάση τις συµβάσεις 
σύµφωνα µε τις οποίες συγκροτείται το κείµενο. Τα κειµενικά ειδή (genre:αγγλικά 
και γαλλικά) περιέχουν µορφές και έννοιες που απορρέουν και εγγράφουν τις 
λειτουργίες, τους σκοπούς και τα νοήµατα κοινωνικών περιστάσεων. Αποτελούν ενός 
είδους δείκτη και κατάλογο του συνόλου των κοινωνικών περιστάσεων µιας 
κοινότητας σε µια δεδοµένη ιστορική στιγµή22. Γι’ αυτό, η έννοια του τύπου ή είδους 
κειµένου χρησιµοποιείται ευρέως και εκτός γλωσσολογίας για την ταξινόµηση 
επικοινωνιακών γεγονότων σε κατηγορίες µε κοινά µορφικά, λειτουργικά και 
καταστασιακά χαρακτηριστικά23. Στα πλαίσια µάλιστα, της Συστηµικής Λειτουργικής 
Γλωσσολογίας, η αντίληψη περί κειµενικού είδους ορίστηκε ως µια κοινωνική 
διαδικασία µε κειµενική δοµή, πολιτισµικά και ιδεολογικά προσδιορισµένη, που 
χρησιµοποιείται για διαφόρους σκοπούς σε διάφορα συγκειµενικά πλαίσια. 
Εποµένως, το άρθρο εφηµερίδας, το διδακτικό κείµενο σχολικού βιβλίου, το 
ανέκδοτο και κάθε κειµενικό είδος αποτελεί ένα ειδικής µορφής πεδίο γνώσης και 
δράσης που χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένο θεµατικό περιεχόµενο, ύφος και 
δοµή24. 
 Κάθε εποχή και κοινωνική οµάδα, προκειµένου να εξυπηρετήσει τις 
επικοινωνιακές της ανάγκες έχει το δικό της ρεπερτόριο ειδών κειµένου που 
βρίσκονται σε καθορισµένες σχέσεις µεταξύ τους. Η δοµιστική κειµενολογία 
υποστηρίζει ότι κάθε είδος κειµένου απαρτίζεται από δοµικά στοιχεία και 
οργανώνεται σύµφωνα µ’ ένα γενικής χρήσης σχήµα υπερδοµής, το οποίο 
                                                 
21 Van Dik T.A., ο.π., σ.297-298. 
22 Μητσικοπούλου Β., Λόγος Κείµενο, Κείµενο και Κειµενικό είδος, Ηλεκτρονικός Κόµβος του 
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, 2004, σ.1.  
23 Γεωργακοπούλου Αλ., Γούτσος ∆., ο.π., σ.63. 
24 Μητσικοπούλου Β., ο.π., σ.1. 
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διαµορφώθηκε σταδιακά και τώρα αναγνωρίζεται από την πολιτισµική παράδοση και 
κατονοµάζεται από τη γλώσσα25. Οι δοµές και τα πρότυπα αυτά κάθε είδους κειµένου 
αποτελούν µια βάση δεδοµένων και βρίσκονται στον εγκέφαλο, έτοιµα για ανάκληση, 
αναθεώρηση και χρήση. Αυτό σηµαίνει ότι τα κειµενικά είδη δεν είναι αυθαίρετα 
δηµιουργήµατα των συγγραφέων ή αυθαίρετες συλλήψεις µεµονωµένων ατόµων, 
αλλά συστήµατα κοινωνικής επικοινωνίας, κατάλληλα για ανάλογες περιστάσεις, τα 
οποία µάλιστα, αναδείχτηκαν και αποκρυσταλλώθηκαν ύστερα από συµβάσεις στη 
διάρκεια της φιλολογικής ιστορίας των κειµένων (κυρίως των γραπτών). Το γεγονός 
αυτό, αυτόµατα σηµατοδοτεί ότι, για να λειτουργήσει κανείς εποικοδοµητικά στις 
όποιες περιστάσεις επικοινωνίας δεν αρκεί να γνωρίζει τους κανόνες γραµµατικής, να 
έχει πλούσιο λεξιλόγιο και ικανότητες γραφής και ανάγνωσης, αλλά πρέπει και να 
γνωρίζει τους κανόνες και τις συµβάσεις σύνταξης διαφορετικών κειµενικών ειδών, 
οι οποίες είναι συνυφασµένες µε την πολιτισµική διάσταση της γλώσσας. Έτσι, θα 
µπορεί να συµµετέχει στα αντίστοιχα κοινωνικά δρώµενα. 
 Η C.R. Miller26 ορίζει τα κειµενικά είδη ως γλωσσικές µορφές κοινωνικής 
δράσης. Όσοι είναι σε θέση, δηλαδή, να χειρίζονται αποτελεσµατικά τα διάφορα είδη 
κειµένων, έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε διαφορετικούς χώρους κοινωνικής 
δράσης και παρέµβασης, µερικοί από τους οποίους αφορούν την άσκηση µορφών 
εξουσίας, όπως είναι η δηµοσιογραφική, η διοικητική, η πολιτισµική και η 
επιστηµονική εξουσία27. Με άλλα λόγια, η κατοχή των αντίστοιχων γλωσσικών 
συµβάσεων παρέχει στους χρήστες, τους απαραίτητους γλωσσικούς κώδικες για την 
είσοδό τους σε χώρους κοινωνικής επιρροής και εξουσίας.  
 Κατά τη διάρκεια της φιλολογικής ιστορίας των κειµένων (κυρίως γραπτών) 
αναδείχτηκαν και αποκρυσταλλώθηκαν ύστερα από κάποια σύµβαση, τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα κάθε είδους, έτσι ώστε να διακρίνονται από άλλα µε 
σχετική ακρίβεια. Στην ελληνική αρχαιότητα, για παράδειγµα, η ρητορική ως θεωρία 
της ρήσεως αναπτύχθηκε ως συγκεκριµένο σύνολο γνώσεων και πρακτικών που 
αφορούσαν τη δηµιουργία κάθε είδους κειµένου. Από την εποχή του Αριστοτέλη, 
δηλαδή, το κείµενο άρχισε να διακρίνεται σε είδη µε στόχο τη συστηµατική 
διδασκαλία των εκφραστικών µέσων και µηχανισµών του καθενός, ώστε να 
επιτυγχάνεται η πειθώ και η διαµόρφωση πεποιθήσεων σ’ ένα ακροατήριο. 
 Από την εποχή αυτή, λοιπόν, διακρίθηκαν τρεις γενικοί τρόποι του 
λόγου/κειµένου, η αφήγηση, η περιγραφή και η επιχειρηµατολογία που αντίστοιχα 
διέκριναν τα αφηγηµατικά, τα περιγραφικά και τέλος, τα επιχειρηµατολογικά 
κείµενα28. Αργότερα, άλλες θεωρίες ήρθαν να προσθέσουν την κατηγορία του 
εκθετικού λόγου για να περιλάβουν κείµενα όπως δοκίµια, άρθρα, αναφορές, κ.τ.λ, 
ενώ άλλα µοντέλα διακρίνουν δικανικούς, ποιητικούς και επιστηµονικούς τρόπους. 
 Συστηµατική ταξινόµηση κειµενικών ειδών µε βάση γλωσσικά κριτήρια έγινε 
από τον Longacre29 που διαιρεί τα κείµενα σε αφηγηµατικά, εκθετικά, διαδικαστικά 
και παραινετικά είδη. Συγκεκριµένα, ο Longacre προβαίνει στη διάκριση αυτή 
λαµβάνοντας υπόψη κριτήρια τόσο επιφανειακής όσο και βαθειάς δοµής. 
∆ιασαφηνίζει, µάλιστα, ότι αφηγηµατικά είδη είναι όσα στηρίζονται στη διαδοχή 
συµβάντων σε σαφές χρονολογικό πλαίσιο, σε επιτελεσµένο χρόνο και χωρίς την 
αναφορά σε εντολές (ανέκδοτα, χρονικά, κ.λ.π.), σε αντίθεση µε τα διαδικαστικά είδη 

                                                 
25 Adam J.M., Τα κείµενα: τύποι και πρότυπα, µτφρ. Γ. Παρίση, Αθήνα, εκδ. Πατάκη, 1999, σ.15. 
26 Miller C.R., Genre as social action, στο Quarterly Journal of Speech, 1984, 70. 
27 Devitt A., Genre as language standard, στο Genre and Writing, (eds) Bishop W. & Ostrow H., 
Portsmouth, NH: Heinemann, 1997, σ.46. 
28 De Beaugrande R.A., Dressler W.U., ο.π., σ.184. 
29 Longacre R., An Anatomy of Speech Notions. 
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που διακρίνονται σ’ ένα επιθυµητό χρόνο και τη διατύπωση εντολών (οδηγίες 
χρήσης, εγχειρίδια κ.λ.π.), τα εκθετικά (εκθέσεις, αναφορές κ.λ.π.) και τα παραινετικά 
(αγγελία, κηρύγµατα, προκηρύξεις, κ.λ.π.). Λίγο πριν τον Longacre, ο Werlich30 
αναγνωρίζει πέντε βασικούς τρόπους και τύπους κειµένου: περιγραφή, αφήγηση, 
έκθεση, επιχειρηµατολογία και διδακτικό λόγο που ενέχει την καθοδήγηση ή 
κατάρτιση και παραπέµπει στο διαδικαστικό κείµενο του Longacre. Σ’ αυτούς τους 
πέντε τύπους, ο Bice Mortara Garavelli31 το 1988, προσθέτει το λεγόµενο ευκτικό 
τύπο που ενεργοποιείται µε τις κατάρες, τους όρκους, τις µαγικές εκφράσεις, τα 
αναθέµατα και τις προσταγές. Στη δική του πρόσφατη τυπολογία, ο Adam32, σαφώς 
επηρεασµένος απ’ τον Werlich, σχηµατοποιεί τα κειµενικά είδη ανάλογα µε τις 
λειτουργίες και τους στόχους που εξυπηρετούν και τα ταξινοµεί σε περιγραφικά, 
αφηγηµατικά, δοκιµιακά, ρητορικά, λογοτεχνικά και διαλογικά. Τονίζει, πάντως, ότι 
το θεωρητικό πλαίσιο µιας τυπολογίας κειµένων είναι παρακινδυνευµένο.   
 Το ερώτηµα, όµως, που τίθεται στη δική µας µελέτη είναι, ποια είναι τα 
κειµενικά είδη των οποίων µάλιστα, η διδασκαλία τους στη σχολική πράξη αποτελεί 
ζήτηµα κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως διακήρυξαν και οι εµπνευστές της 
εκπαιδευτικής των κειµενικών ειδών (genre-based education)33; Απαντώντας σ’ αυτό 
το ερώτηµα, µε βάση τις προτάσεις αρκετών κειµενογλωσσολόγων, 
γλωσσοψυχολόγων και κυρίως από ανάλογες ταξινοµήσεις που συναντώνται στα 
Αναλυτικά Προγράµµατα αρκετών χωρών, τα κύρια κειµενικά είδη µε διδακτικά 
κριτήρια διακρίνονται σε περιγραφικά, αφηγηµατικά, πραγµατολογικά και 
επιχειρηµατολογικά34. Οι διδάσκοντες, επειδή δουλεύουν µε κείµενα και έχουν ως 
φυσικό αντικείµενο µελέτης το λόγο των µαθητών, είναι αναγκασµένοι να 
προβαίνουν σε ταξινόµηση των κειµένων και του λόγου και να προβληµατίζονται 
πάνω σ’ αυτό35. Τα κείµενα, πάντως που υιοθετούν προς διδασκαλία, κατά κανόνα 
αποτελούν πρωτότυπες δηµιουργίες ενός και µόνο συγγραφέα και πληρούν όλες τις 
ιδιότητες του κειµένου, προκειµένου να µην προκαλούν σύγχυση στους µαθητές. 
 Σήµερα, όµως, η πλειονότητα των κειµενολόγων κάνει λόγο για επανάσταση 
στα είδη του λόγου και του κειµένου, εννοώντας ότι νέα είδη έρχονται σε ρήξη µε τις 
στερεότυπες κειµενικές ακολουθίες-δοµές. Πρόκειται, δηλαδή, για απεριόριστο 
αριθµό κοινωνικής κατασκευής µορφών επικοινωνίας που αποκτούν δοµή και 
περιεχόµενο ανάλογα µε τα στοιχεία του κοινωνικού συγκείµενου που τα παράγει. Η 

                                                 
30 Werlich E., Typologie der Texte, Heidelberg, Quelle und Meyer, 1975. 
31 Mortara-Garavelli B., Tipologia dei testi, στο Lexicon der Romanistischen Linguistic, (Eds) Holtus 
G., n.246, IV, Niemeyer, Tubingen, 1988.   
32 Adam J.M., ο.π., σσ.54-55.  
33 Μητσικοπούλου Β., ο.π., σ.2. 
34Σχετική βιβλιογραφία: 1)Brewer W.F., Literacy theory, rhetorical stylistics: Implications for 
Psychology, στο Theoretical Issues in Reading Comprehension, (eds) Spira R.J. et all, Hillsdale, N.J.: 
Erlbaum, 1980. 2) Muth K.D., Children’ s Comprehension of Text, Newark, DE: International Reading 
Association, 1989. 3) Kellog P., The Psychology of writing, New York: Oxford, University Press, 
1994. 4) Cope B. & Kalantzis M., Introduction: How a genre approach to literacy can transform the 
way is taught, στο The Powers of Literacy, (eds) Cope B. & Kalantzis M., Pittsburght University Press, 
1993. 5)Education Deparment of Western Australia: Writing Resource Book, Melbourne, Longman 
Australian, 1996.   
35Σχετικές µελέτες που αφορούν και την ελληνόγλωσση εκπαίδευση της διασποράς: 
1)Παπαδογιαννάκης Ν., Νικολουδάκη-Σουρή Ε., Το κείµενο ως αντικείµενο στη διδασκαλία της 
Ελληνικής ως ∆εύτερης Γλώσσας, στο Προλεγόµενα Αναλυτικού Προγράµµατος για την Ελληνόγλωση 
Εκπαίδευση στη ∆ιασπορά, επιµ. Βάµβουκας Μ., ∆αµανάκης Μ., Κατσιµαλή Γ., Ρέθυµνο, 
Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ., 2001, σσ.123-130. 2)Βάµβουκας Μ., Κείµενα: Κατηγορίες και τύποι, στο Προλεγόµενα 
Αναλυτικού Προγράµµατος για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη ∆ιασπορά, επιµ. Βάµβουκας Μ., 
∆αµανάκης Μ., Κατσιµαλή Γ., Ρέθυµνο, Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ., 2001, σσ.116-122. 
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συνέντευξη, η αλληλογραφία, η διαπροσωπική συνδιάλεξη, το υπόµνηµα, η 
διαφήµιση, η διάλεξη, το επιστολικό µυθιστόρηµα, κ.τ.λ., είναι µερικά παραδείγµατα 
που αποδεικνύουν την πληθώρα κειµενικών ειδών που συναντάµε καθηµερινά χωρίς 
να υπάγονται σε κάποια αποκλειστικά από τις προαναφερθείσες τυπολογίες, αλλά να 
περιέχουν δοµικά στοιχεία ή συµβολικές ακολουθίες απ’ αυτές. Αυτό συµβαίνει, γιατί 
οι έντονες διαφοροποιήσεις γύρω από τη φύση και τον τρόπο προσδιορισµού των 
κειµενικών ειδών αυτόµατα οδηγεί σε έντονες διαφοροποιήσεις ονοµατοδοσίας και 
ταξινόµησης. 
 Στα πλαίσια αυτών των δεδοµένων, ανήκουν οι πρόσφατες µελέτες των 
Ελλήνων γλωσσολόγων Αλ. Γεωργακοπούλου και ∆. Γούτσου36, οι οποίοι 
υποστηρίζουν ότι η ποικιλία των κειµενικών ειδών διαµορφώνεται, εξελίσσεται και 
διέπεται από τη θεµελιώδη διάκριση του λόγου σε δύο τρόπους, στον αφηγηµατικό 
και το µη αφηγηµατικό. Η θέση τους αυτή, χωρίς αµφιβολία εκκινείται από το 
γεγονός ότι η αφήγηση είναι η πλέον επεξεργασµένη κειµενική µονάδα τόσο από τη 
ρητορική παράδοση, όσο και από τη σύγχρονη αφηγηµατολογία. Το βασικό 
πλεονέκτηµα αυτής της διάκρισης σε σχέση µε τις άλλες κατηγοριοποιήσεις σε 
κειµενικά είδη, τύπους, ποικιλίες, ύφη κ.τ.λ., διατείνονται πως είναι ότι αποφεύγει τον 
κατακερµατισµό του συνόλου του λόγου σε αποσπασµατικές κατηγορίες ασύνδετες 
µεταξύ τους και χωρίς σαφή όρια. Επιπλέον, η διάκριση αυτή πλεονεκτεί σε σχέση µε 
γενικές διαφοροποιήσεις όπως λ.χ. την αντίθεση µεταξύ προφορικού και γραπτού 
λόγου, γιατί διαπιστώνει τη βαθύτερη λειτουργική συνάφεια των κειµένων 
ανεξάρτητα από το γλωσσικό µέσον που χρησιµοποιείται. 
 Χωρίς να επεκταθούµε περισσότερο στο συγκεκριµένο θέµα, διαπιστώνουµε 
τη βαθύτατη ετερογενή φύση κάθε γλωσσικού προϊόντος. Αυτή και µόνο η 
ετερογένεια  είναι συνήθως, η βασική αιτία απόρριψης κάθε απόπειρας για τη 
διαµόρφωση µιας τυπολογίας. Γι’ αυτό και καµιά τυπολογία δεν είναι ικανή να 
αποδώσει όλες ανεξαιρέτως τις µορφές κειµενικότητας και όλα τα είδη κειµένων. 
Σαφέστατα, σηµαντικό ρόλο έχει και η οπτική γωνία, το κριτήριο, δηλαδή, µε βάση 
το οποίο τα κείµενα διακρίνονται και κατηγοριοποιούνται. Άρα, γίνεται κατανοητή η 
ασυµφωνία µεταξύ γλωσσολόγων-κειµενολόγων και άλλων µελετητών που υπάρχει 
και θα υπάρχει.              
  
       
 
 
2.3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ; 
 
 
 
 Στη δική µας ερευνητική προσπάθεια θα ασχοληθούµε µε τη γραπτή σύνθεση 
περίληψης ενός κειµένου. Εποµένως, το πρώτο ερώτηµα που µας απασχολεί, είναι τι 
είναι η περίληψη, η περίληψη ενός κειµένου. Ανατρέχοντας στους ορισµούς που 
έχουν κατά καιρούς δοθεί από διάφορους µελετητές του θέµατος, παραθέτουµε 
µερικούς για την αποσαφήνιση και  πληρέστερη κατανόηση του αντικειµένου µας. 
 Περίληψη είναι η πυκνή και σύντοµη διατύπωση του περιεχοµένου ενός 
κειµένου, προφορικού ή γραπτού, έτσι ώστε να αποδίδεται το θεµατικό κέντρο και τα 
υποθέµατά του µε µια σαφή γενικότητα. Πρόκειται για τη δηµιουργία-παραγωγή ενός 

                                                 
36 Γεωργακοπούλου Αλ., Γούτσου ∆., ο.π., σ.68. 
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κειµένου µε βάση το πρωτότυπο, δηλαδή, ενός θυγατρικού κειµένου που βασίζεται σ’ 
ένα µητρικό37.  
 Περίληψη είναι κάθε είδος συνοπτικού και περιεκτικού κειµένου που 
προκύπτει απ’ την επιλογή, το µετασχηµατισµό και την αναδιοργάνωση των 
σηµαντικών στοιχείων ενός προγενέστερου και εκτενέστερου κειµένου. 
Χαρακτηριστικά, µάλιστα, του περιληπτικού κειµένου αποτελούν α)η νοηµατική 
συµπύκνωση, β)η λεκτική συνοπτικότητα και γ)η πληροφοριακή πληρότητα38. 
 Το δεύτερο ερώτηµα που τίθεται και σκοπεύουµε να αναλύσουµε είναι κατά 
πόσο ένα περιληπτικό κείµενο µπορεί να θεωρηθεί ξεχωριστό είδος κειµένου ή απλά 
µια ιδιαίτερη τεχνική γραφής άνευ σηµασίας. 
 Είναι γεγονός ότι ελάχιστες προσπάθειες έχουν γίνει για την ένταξη της 
περίληψης σ’ ένα σύστηµα γενών του λόγου κι αυτό γιατί, προφανώς, έχει θεωρηθεί 
τύπος σχολικής γλωσσικής άσκησης ή γλωσσική δραστηριότητα από την οποία λείπει 
η δηµιουργική παρέµβαση του παραγωγού κειµένου. Απόρροια αυτού του σκεπτικού 
είναι, τα περιληπτικά κείµενα να µην αξιολογούνται και να µην ταξινοµούνται µε 
κειµενογλωσσικά κριτήρια ως ξεχωριστά είδη κειµένου µε συγκεκριµένα δοµικά 
στοιχεία και καθιερωµένο σχήµα δόµησης. Οι ειδικοί, µάλιστα, διατείνονται πως µε 
διδακτικά κριτήρια η περίληψη θεωρείται ειδικός τρόπος γραφής που είναι 
µετασχηµατισµένη απόδοση οποιουδήποτε απ’ τα γνωστά κειµενικά είδη (αφήγηση, 
περιγραφή, κ.τ.λ.). Συνεπώς, δεν αποτελεί διακριτό κειµενικό είδος (genre), αφού 
απαρτίζεται και οργανώνεται από τα δοµικά στοιχεία και το πλαίσιο του αρχικού 
κειµένου. 
 Πρόκειται, δηλαδή, για ένα µετακείµενο, όπως έχει χαρακτηριστεί, όχι µόνο 
γιατί προέρχεται από προηγούµενο κείµενο του οποίου διασώζει συµπυκνωµένη την 
κεντρική ιδέα και τις βασικές πληροφορίες, αλλά και γιατί η περιληπτική σύνθεση 
κειµένου προϋποθέτει ότι ο γράφων κατέχει τη µεταγνώση που αφορά τα είδη και τις 
δοµές των κειµένων κι έτσι αξιοποιεί τη γνώση αυτή συνειδητά µε τη µορφή 
συγκεκριµένων τεχνικών. Εξάλλου, χωρίς την κειµενική µεταγνώση δεν είναι εύκολο 
να παραχθούν αυθεντικές περιλήψεις39. 
 Επιπλέον, η διαδικασία συγγραφής ενός περιληπτικού κειµένου διαφέρει 
σηµαντικά από την διαδικασία σύνθεσης ενός κειµένου εξ’ αρχής, παρά το γεγονός 
ότι και στις δυο περιπτώσεις έχουµε παραγωγή κειµένου. Αυτό συµβαίνει, διότι κατά 
την εξ’ αρχής σύνθεση κειµένου ενεργοποιούνται διαδικασίες παραγωγής, οργάνωσης 
και γλωσσικής έκφρασης αυθεντικών ιδεών, ενώ όταν ο αναγνώστης γράφει µια 
περίληψη δεν καλείται να παράγει κάποιο νέο περιεχόµενο, αλλά να επιλέξει 
πληροφορίες  και να παράγει ένα νέο κείµενο συντοµότερο και πληροφοριακά 
ισότιµο µε το αρχικό, γεγονός που οδηγεί σε µετασχηµατισµό των στοιχείων του 
πρωτότυπου σε λεκτικά συνοπτικότερα και νοηµατικά πυκνότερα σχήµατα40. Η 
περίληψη απαιτεί περισσότερο από κάθε άλλη συγγραφική δραστηριότητα όχι µόνο 
επιλογή των κατάλληλων πληροφοριών, αλλά και συσχετισµό εννοιών ή θεµάτων τα 
οποία αν και συνδέονται σηµασιολογικά, ενδέχεται να είναι αποµακρυσµένα στο 
αρχικό κείµενο. Όλα αυτά αποδεικνύουν πως η παραγωγή περιληπτικού κειµένου 
χρειάζεται µεθόδευση και άλλου τύπου επεξεργασία που απέχει από την παραγωγή 
ενός οποιουδήποτε κειµένου. 

                                                 
37 ∆αραδήµου Β., Περίληψη. Η διαδικασία παραγωγής ισοδύναµων κειµένων, Αθήνα, εκδ. Κιµωλία, 
2000, σ.17. 
38 Ματσαγγούρας Ηλ., Η Σχολική Τάξη. Χώρος-Οµάδα-Πειθαρχία-Μέθοδος, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 
2000, σσ.681-682. 
39 Ματσαγγούρας Ηλ., ο.π. σ.681. 
40 Ματσαγγούρας Ηλ., ο.π. σ.681. 
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 Στον αντίποδα αυτής της άποψης που θεωρεί πως ένα περιληπτικό κείµενο 
δεν αποτελεί ξεχωριστό είδος κειµένου, αντιτίθεται η άποψη πως η περίληψη, η 
συνάρθρωση δηλαδή, παραφρασµένων τεµαχίων που αντιπροσωπεύουν δοµικά 
στοιχεία ενός πρωτότυπου κειµένου µπορεί πιθανότατα να αποτελέσει ξεχωριστό 
είδος από τη στιγµή που ένας τύπος κειµένου ορίζεται από τρία κριτήρια: πρώτον, τις 
γνωσιακές λειτουργίες που αντανακλά (περιγραφή, αφήγηση, κ.τ.λ.), δεύτερον, τα 
γλωσσικά µέσα που εκµεταλλεύεται για την επιτέλεση αυτής της λειτουργίας, και 
τρίτον, την επικοινωνιακή λειτουργία που προτίθεται να πραγµατώσει ο παραγωγός 
του ή και ο αποδέκτης του41. Μάλιστα, αν και πρόκειται για δευτερογενές κείµενο, η 
περίπτωση της περίληψης δεν είναι µοναδική, αφού αρκετά είδη κειµένων οφείλουν 
την ύπαρξή τους σε άλλα κείµενα, τα οποία σχολιάζουν ή αναλύουν42.  
 Υποστηρικτής αυτής της άποψης είναι ο Werlich43, ο οποίος προβαίνει σε µια 
από τις ελάχιστες γενολογικές προσεγγίσεις της περίληψης. Σύµφωνα µε τον Werlich, 
η περίληψη ανήκει στο γένος/είδος  της έκθεσης (βλέπε παραπάνω) και µαζί µε τον 
ορισµό, την εξηγηση (explication) και την ερµηνεία κειµένου (text interpretation) 
συστήνουν τον πόλο της αντικειµενικής χρήσης της, σε αντιδιαστολή προς το δοκίµιο 
έκθεσης (expository essay) που συνιστά την υποκειµενική της χρήση. Συνεχίζοντας ο 
Werlich, θεωρεί πως τον άξονα των υποκειµενικών/αντικειµενικών εκδοχών της 
έκθεσης τέµνει ο άξονας αναλυτική/συνθετική έκθεση. Αυτό σηµαίνει πως το δοκίµιο 
έκθεσης, ο ορισµός και η εξήγηση εφαρµόζουν την αναλυτική έκθεση, έχουν δηλαδή, 
ως αντικείµενό τους έννοιες που προϋποθέτουν µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό 
αφαίρεσης και εξηγούν πως ένα γλωσσικό σηµείο (η λέξη που αντιπροσωπεύει µια 
έννοια) σχετίζεται µε µια νοητική κατασκευή (το σύνολο των σηµασιολογικών 
συστατικών της). Από την άλλη πλευρά, η περίληψη συνεχούς ή συνοµιλιακού λόγου 
εφαρµόζει τη συνθετική έκθεση, δηλαδή, έχει ως αντικείµενό της κείµενα υπό συνεχή 
διαπραγµάτευση (διαλογικά) ή κείµενα οριστικά διαµορφωµένα (µονολογικά) τα 
οποία αποσυνθέτει και εν συνεχεία ανασυνθέτει επιλέγοντας από το πληροφοριακό 
τους δίκτυο τα σηµαντικότερα συστατικά και δείχνοντας παράλληλα, τις µεταξύ τους 
σχέσεις: τις δοµικές  (που αφορούν την οργάνωση των θεµάτων ενός κειµένου) και 
τις λογικο-σηµαντικές (που αφορούν τις µορφές συνοχής µεταξύ προτάσεων)44. 
 Με βάση, λοιπόν, τις θέσεις αυτές, ο Werlich δίνει τη δική του ερµηνεία στον 
όρο περίληψη. Γι’ αυτόν, η περίληψη αποτελεί ξεχωριστό είδος κειµένου και µπορεί 
να θεωρηθεί υποκατηγορία (subgenre) του γένους έκθεση που έχει αντικειµενικό 
προσανατολισµό, δηλαδή, αποφεύγει το σχολιασµό του κειµένου που πυκνώνει, 
επιστρατεύει συγκεκριµένες γνωσιακές λειτουργίες (ανάγνωσης/αποδόµησης και 
αναδόµησης του πρωτότυπου κειµένου), χρησιµοποιεί γλωσσικά µέσα ή καλύτερα, 
γλωσσικές στρατηγικές παράφρασης/πύκνωσης του περιεχοµένου του αρχικού 
κειµένου και δείξης της οργάνωσής του και ικανοποιεί επικοινωνιακές ανάγκες, 
επαγγελµατικές (µε εµφανή χρηστικό χαρακτήρα) αλλά και σχολικές, αφού η 
περίληψη αποτελεί καθιερωµένη άσκηση κατανόησης και ανασύνταξης κειµένου45. 
 
 
 

                                                 
41 Pilegaard M., Frandsen F., Text Type, στο Handbook of Pragmatics, (επιµ.) Vershueren J. et al., 
Amsterdam & Φιλαδέλφεια: Benjamins, σσ.1-13.  
42 Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Περίληψη, επιµ. Πολίτης Π. κ.α., 2004, 
σ.1. 
43 Werlich E., A Text Grammar of English, Heidelberg: Quelle and Meyer, 1982, σ.86. 
44 Werlich E., ο.π., σ.71. 
45 Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ο.π., σ.2. 
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2.4 ΤΑ ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΟΙ  ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 
 
 
 
 Από πολλούς γλωσσολόγους και κειµενολόγους έχουν γίνει αρκετές 
προσπάθειες ταξινόµησης της περίληψης σε είδη και µορφές. Σχεδόν, όµως, όλες 
αδυνατούν να καταλήξουν σε µια αυστηρή τυπολογία της περίληψης, καθώς 
προσκρούουν σε ανυπέρβλητα εµπόδια ορολογίας. Το γεγονός, δηλαδή ότι ακόµη και 
σήµερα, δεν υπάρχει οµοφωνία στη χρήση όρων, όπως πύκνωση, περίληψη ή 
σύνοψη, εµποδίζει τους µελετητές από µια λεπτοµερή ταξινόµηση του φαινοµένου 
περίληψη (summarization) και των γλωσσικών του πραγµατώσεων (summaries)46. 
Ωστόσο, πιστεύουµε ότι αξίζει να αναφερθούν κάποιες διακρίσεις των µορφών 
περίληψης που έχουν γίνει στα πλαίσια της ευρύτερης βιβλιογραφίας µε βάση τη 
φύση του αρχικού κειµένου, τον τρόπο σύνθεσης του περιληπτικού κειµένου και τις 
σκοπιµότητες που εκείνο εξυπηρετεί και οι οποίες, αν µη τι άλλο, δεν επιτρέπουν 
πολλά περιθώρια αµφισβήτησης. 
 Αν η περίληψη αποτελεί υποκατηγορία του γένους έκθεση, όπως 
προαναφέρθηκε, τότε υποκατηγορίες της περίληψης µπορούν να θεωρηθούν: α)η 
περίληψη συνεχούς γραπτού λόγου (summary), αυτό που στη σχολική πρακτική 
αντιστοιχεί στην περίληψη κειµένου, δηλαδή, γραπτού µονολογικού (µη 
λογοτεχνικού) κειµένου και β)η περίληψη συνεχούς ή συνοµιλιακού προφορικού 
λόγου (summarizing minutes) που σχεδόν απουσιάζει από το σχολείο ως σχολική 
δραστηριότητα και αφορά είτε τον προφορικό µονόλογο (π.χ. οµιλία, διάλεξη, 
κήρυγµα, πανεπιστηµιακό µάθηµα, αγόρευση σε δικαστήριο), είτε το κείµενο 
διαλόγου δύο ή περισσοτέρων συνοµιλητών (π.χ. δηµόσια αντιπαράθεση, 
συνεδρίαση, συνέντευξη), ένα κείµενο διαδικασία στο βαθµό, δηλαδή, που 
αποτυπώνει τη συνεχή και συχνά αµφίρροπη διαπραγµάτευση ενός θέµατος47. Αυτό 
σηµαίνει ότι κριτήριο της βασικής υποκατηγοριοποίσης  των µορφών περίληψης είναι 
η φύση του αρχικού κειµένου ή λόγου (γραπτός/προφορικός) και η οποία αποτελεί 
ίσως, τη µόνη διάκριση που υπερβαίνει κάθε είδους εµπόδιο ορολογίας. Γι’ αυτό, 
δύσκολα µπορεί να αµφισβητηθεί και χρησιµοποιείται από πολλούς µελετητές ως 
οδηγός για τη συστηµατική ανάλυση των δοµικών και κειµενικών γνωρισµάτων της 
περίληψης. 
 Με βάση, τώρα, κριτήριο διαφοροποίησης το κειµενικό είδος του πρωτοτύπου 
(λογοτεχνικό/µη λογοτεχνικό) η περίληψη (εκτός από τη σχολική) αποκτά χρηστικό 
περιεχόµενο, ορίζεται ως επαγγελµατική και περιλαµβάνει την περίληψη 
επιστηµονικής ανακοίνωσης ή άρθρου (abstract), την περίληψη ενός θεατρικού 
έργου, µιας κινηµατογραφικής ταινίας ή µιας λογοτεχνικής αφήγησης (synopsis), 
καθώς και την ανακεφαλαίωση (precίs), δηλαδή, την κριτική συνθετική σύνοψη των 
συµπερασµάτων ενός βιβλίου, µιας διατριβής, µιας έρευνας κ.α48. Είναι σαφές ότι 
κάθε µία απ’ αυτές τις ποικιλίες της περίληψης, επιβάλλουν στο συντάκτη 
διαφορετική αντιµετώπιση, δηλαδή, διαφορετική αφαιρετική διαδικασία, διαφορετικά 
γλωσσικά µέσα για την απεικόνιση της δοµής του αρχικού κειµένου κ.α. 
 Στην ξένη βιβλιογραφία, ο Ratteray49 κάνει διάκριση µεταξύ αυτών των 
διαφορετικών ποικιλιών περίληψης και εντοπίζει επτά είδη περιλήψεων των οποίων 
                                                 
46 Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ο.π., σ.4. 
47 Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ο.π., σ.3. 
48 Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ο.π., σ.4.  
49 Ratteray O.M.T., Expanding Roles for Summarized Information, στο Written Communication, 1985, 
2, 4, Oct, σσ.457-472. 
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έχει γίνει χρήση τα τελευταία 250 χρόνια. Ο Ratteray τα κατατάσσει σε δύο µεγάλες 
οµάδες. Στην πρώτη οµάδα, υπάγονται οι περιλήψεις που ακολουθούν σε µεγάλο 
βαθµό τη δόµηση του αρχικού κειµένου και χρησιµοποιούν το ίδιο λεξιλόγιο µε αυτό, 
ενώ στη δεύτερη οµάδα περιλαµβάνονται οι περιλήψεις που προϋποθέτουν 
αναδόµηση του αρχικού κειµένου και χρήση νέου λεξιλογίου, ανωτέρου επιπέδου 
γενίκευσης απ’ το επίπεδο του αρχικού.  
 Σύµφωνα µ’ αυτή την κατανοµή, στην πρώτη οµάδα ανήκει το abstract.Ο 
αγγλικός αυτός όρος έχει καθιερωθεί και αντιπροσωπεύει την περίληψη της γραπτής 
ή προφορικής επεξεργασίας ενός επιστηµονικού θέµατος/προβλήµατος. Τέτοιου 
είδους περιλήψεις ζητούνται από βιβλιοθήκες ή βάσεις δεδοµένων και συνοδεύουν 
την καταχώρηση επιστηµονικών εργασιών, εγχειριδίων ή διατριβών, επιτρέποντας 
έτσι σε µελλοντικούς ερευνητές να αποκοµίσουν ταχύτατα µια εικόνα του 
περιεχοµένου τους50. Ο Collison διαχωρίζει το abstract σε δύο τύπους: α)το δηλωτικό 
(indicative), το οποίο αποδίδει µόνο την ουσία του πρωτοτύπου και καθορίζει κατά 
πόσο αυτό αξίζει περαιτέρω µελέτη από τον ερευνητή και β)το πληροφοριακό 
(informative), το οποίο έχει εκτενή αναφορά στο αντικείµενο της 
έρευνας/διαπραγµάτευσης, στη µέθοδο και τα αποτελέσµατά της51. Για τη σύνταξη, 
πάντως, ενός abstract που γίνεται κατά κανόνα από τον ίδιο τον ερευνητή, απαιτείται 
η εστίαση στα βασικά συστατικά του εµπειρικού και αποδεικτικού υλικού που 
πρόκειται να πυκνωθεί, ο εντοπισµός των πληροφοριών που τα αντιπροσωπεύουν, η 
απόσπαση, η οργάνωση και η σύµπτυξή τους σ’ ένα µικρό συνεκτικό κείµενο, όπως η 
παράγραφος και τέλος η υφολογική του επεξεργασία, ώστε το abstract να είναι 
αναγνώσιµο και δηµοσιεύσιµο.  
 Το δεύτερο είδος αυτής της οµάδας είναι η σύνοψη (précis). Πρόκειτα για µια 
αφηγηµατική έκθεση που αποτελεί περίληψη/σύνοψη της πλοκής ενός λογοτεχνικού 
έργου, χωρίς να απαιτεί, όµως, αξιώσεις λογοτεχνίας. Είναι σαφές ότι η πλοκή δεν 
εξαντλεί το νόηµα ενός λογοτεχνικού έργου, γι’ αυτό και η περίληψη της πλοκής ενός 
µυθιστορήµατος, ενός διηγήµατος, ενός ποιήµατος ή ενός θεατρικού έργου  δεν είναι  
κείµενο της ίδιας τάξης µε τη µυθολογική µυθοπλασία52. Συνεπώς, η σύνοψη (précis) 
δεν είναι περίληψη του κειµένου ως ολότητα, αλλά περίληψη των πληροφοριακών 
συστατικών (συµβάντων) ενός κειµένου µε διδακτικό ή στοιχειωδώς ενηµερωτικό 
σκοπό. Άλλωστε, η πολυσηµία της λογοτεχνίας δεν εγκλωβίζεται στην περίληψη53.  
 Στο τρίτο είδος ανήκουν οι γραµµατειακές σηµειώσεις ή τα πρακτικά 
(secretarial minutes) που συνήθως καταγράφονται από κάποιο άτοµο αρµόδιο γι’ 
αυτό το σκοπό και αποδίδουν την περίληψη µονολογικού/συνοµιλιακού λόγου, στα 
πλαίσια µιας διάλεξης, ενός συνεδρίου, ενός σεµιναρίου ή ακόµη ενός σχολικού ή 
πανεπιστηµιακού µαθήµατος. Από την επισηµότητα του συµβάντος και την χρήση 
του προϊόντος (προσωπική/επαγγελµατική) της περιληπτικής παρουσίασης όσων 
διαδραµατίστηκαν κατά τη διάρκεια του µονολογικού ή συνοµιλιακού γεγονότος, 
εξαρτάται και η ακρίβεια της καταγραφής τόσο των κινήσεων όσο και των λεγοµένων 
στα πλαίσια της όλης καταγραφής.  
 Στην ίδια οµάδα, ο Ratteray περικλείει και ένα είδος τεχνικής περισσότερο 
περίληψης που αποκαλείται abridging digest (σύντοµη περίληψη) και της οποίας η 
σύνθεση στηρίζεται στη συνένωση “ατόφιων” τεµαχίων του αρχικού κειµένου σε 
σηµείο, µάλιστα, που η επιτυχία αυτής της περίληψης να στηρίζεται στο κατά πόσο 
                                                 
50 Πολίτης Π., Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Περίληψη. Προσαρτήµατα, 
2004,  σ.29. 
51 Collison R., Abstracts and abstracting services, Santa Barbara: ABC-CL 10, 1971. 
52 Πολίτης Π., ο.π., σ.29. 
53 Peer W. V., Paraphrase as paradox in literacy education, στο Poetics, 21, σσ.443-459.    
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οµαλή είναι η δοµή του πρωτότυπου. Εξ’ αιτίας αυτού του τρόπου σύνθεσης, δεν 
είναι λίγοι οι ερευνητές (Brown, Day, Jones, Taylor) που επικρίνουν αυτό το είδος 
περίληψης, αποκαλώντας λογοκλοπή το προϊόν και αποτρέποντας τους µαθητές να 
προβαίνουν σε τέτοιου είδους τεχνικές.  
 Στη δεύτερη οµάδα, πάντα σύµφωνα µε τη ταξινοµία  του Ratteray, 
περιλαµβάνονται περιλήψεις του νοµοθετικού σώµατος, των δικαστικών αποφάσεων, 
των επιστηµονικών συγγραµµάτων, της τρέχουσας επικαιρότητας καθώς και 
ανασκοπήσεις ιστορικών και άλλων γεγονότων. Όλες αυτές αποδίδονται µε τους 
αγγλικούς όρους locational digest, restructuring digest, reviews, οι οποίοι, όµως, δεν 
αντιστοιχούν σε ελληνικούς όρους που να αποδίδουν µε ακρίβεια τη σηµασία τους. 
Το βασικό στοιχείο αυτών των ειδών περίληψης είναι ότι κυριαρχεί η αναδόµηση και 
η επαναδιατύπωση του αρχικού κειµένου, ενώ η χρηστική τους αξία έγκειται στον 
επαγγελµατικό χώρο κυρίως, γι’ αυτό, άλλωστε, και τις περισσότερες φορές 
συνοδεύονται από περιοδικούς  καταλόγους.  
 Λαµβάνοντας υπόψη τις επικοινωνιακές λειτουργίες της περίληψης γραπτού 
λόγου και µε κριτήριο διαφοροποίησης τους ρόλους παραγωγού και αποδέκτη, 
µπορούµε να αποδεχτούµε τις ακόλουθες διακρίσεις µε γνώµονα, όµως, τις εξής 
παραµέτρους : α) τη σύµπτωση ή µη σύµπτωση του συγγραφέα του αρχικού κειµένου 
ή λόγου µε το συγγραφέα της περίληψης54 και β) το αν η περίληψη προορίζεται για το 
συντάκτη της περίληψης (writer-based summary) ή για τρίτους (reader-based 
summaries)55. Έτσι, έχουµε πρώτον, την περίπτωση όπου ο συγγραφέας του 
πρωτότυπου είναι άλλος από το συντάκτη της περίληψης και η περίληψη προορίζεται 
για τρίτους (π.χ. επαγγελµατικές περιλήψεις), δεύτερον, την περίπτωση όπου ο 
συγγραφέας του αρχικού κειµένου είναι άλλος από το συντάκτη της περίληψης και η 
περίληψη προορίζεται για το συντάκτη της (π.χ. πανεπιστηµιακές σηµειώσεις), 
τρίτον, την περίπτωση όπου ο συγγραφέας του πρωτότυπου είναι ο ίδιος µε το 
συντάκτη της περίληψης και η περίληψη προορίζεται για τρίτους (π.χ. abstract προς 
δηµοσίευση) και τέταρτον, την περίληψη όπου ο συγγραφέας του πρωτότυπου είναι ο 
ίδιος µε το συντάκτη της περίληψης και η περίληψη προορίζεται για τον ίδιο 
(προσωπική χρήση)56. 
 Με βάση, πάντως, την επικοινωνιακή διάσταση της περίληψης ως προϊόν 
(summary), είναι προφανές ότι η σχολική περίληψη είναι προσανατολισµένη 
αποκλειστικά στην πρώτη µορφή. 
 
 
 
 
                
2.5 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 
 
 
 
 Η περίληψη αποτελεί µια δραστηριότητα παραγωγής λόγου, η οποία, θα 
λέγαµε, εντασσόµενη σε διαφορετικά πλαίσια κάθε φορά, είναι πανταχού παρούσα 
τόσο στον επαγγελµατικό χώρο, όσο και στη καθηµερινή µας ζωή γενικότερα. Η 
                                                 
54 Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ο.π., σ.4. 
55 Hidi S., Anderson V., Producing Written Summaries: Task Demands, Cognitive Operations and 
Implications for Instruction, στο Review of Educational Research, 1986, 56, 4, Winter, σσ.478-479. 
56 Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ο.π., σ. 5. 
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εισαγωγή της, όµως, και στις σχολικές δραστηριότητες όλων των βαθµίδων έρχεται 
να τονίσει, εκτός από τη χρηστική της σπουδαιότητα και τη µαθησιακή της, η οποία 
είναι εξίσου σηµαντική. 
 Μελετώντας την πρακτική χρησιµότητα της περίληψης, διαπιστώνεται ότι  
περιληπτικά κείµενα συναντάµε σε όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινότητάς µας 
όπως, στις ειδήσεις σε 1΄ στα ΜΜΕ, στις µικρές αγγελίες των εφηµερίδων, στα 
οπισθόφυλλα διαφόρων εκδόσεων, σε παρουσιάσεις βιβλίων, κινηµατογραφικών 
ταινιών, εικαστικών γεγονότων, στα πρακτικά συνεδριάσεων κάθε τύπου, στις 
τράπεζες δεδοµένων και σε βάσεις δεδοµένων στο διαδύκτιο. Ακόµη, περίληψη είναι  
και η ανταπόκριση συνέντευξης τύπου που συντάσσει ο δηµοσιογράφος είτε 
πρόκειται για πολιτικό, είτε για καλλιτεχνικό γεγονός, καθώς και το λογισµικό για 
πύκνωση κειµένου που εκπονεί ο ειδικός της Πληροφορικής57. Αυτό, εποµένως, το 
ευρύ ρεπερτόριο εφαρµογών της περίληψης στους περισσότερους επαγγελµατικούς 
χώρους αποδεικνύει τη συµβολή της στις ανθρώπινες ανάγκες, για εύκολη και 
γρήγορη επικοινωνία και εξηγεί ένα µεγάλο µέρος του ενδιαφέροντος γι’ αυτήν. 

Η ένταξη, όµως, της περίληψης στην αξιολόγηση του γλωσσικού µαθήµατος 
στο  Γυµνάσιο και το Λύκειο επισηµαίνει και την ιδιαίτερα σηµαντική συµβολή της 
ως προϊόν (summary), αλλά και ως διαδικασία (summarization) στις µαθησιακές 
δραστηριότητες. Οι µετασχηµατισµοί που απαιτούνται προκειµένου να επιτευχθεί η 
σύνοψη-πύκνωση ενός κειµένου, είναι υψηλού επιπέδου διαδικασίες που 
δυσκολεύουν πολύ τους µαθητές, διότι τους ωθούν να κινηθούν γνωστικά, 
γνωσιολογικά και γλωσσικά στα όριά τους58. Με τον τρόπο αυτό, η περίληψη ως 
διαδικασία ενισχύει τη σχολική γνώση, αφού οι διεργασίες επεξεργασίας των 
πληροφοριών που κάνει ο µαθητής, προκειµένου να επιτύχει ανωτέρου επιπέδου 
νοηµατικές αφαιρέσεις και γενικεύσεις, προωθούν τη γνωστική λειτουργία της 
ανάγνωσης και της κατανόησης, τη δηµιουργία νοητικών σχηµάτων, καθώς και τη 
συσχέτιση παλαιών µε νέα νοητικά πρότυπα. Γενικά, όµως, η σχέση που υπάρχει 
ανάµεσα στην παραγωγή γραπτών εργασιών και της σχολικής µάθησης ενισχύεται  
από τη σύνθεση περιληπτικών κειµένων από τους µαθητές. 
 Από τη στιγµή που η κατανόηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σύνταξη 
µιας περίληψης, η ίδια η περίληψη προσφέρεται ως άριστος τρόπος αξιολόγησης του 
βαθµού κατανόησης ενός διδαχθέντος µαθήµατος. Γι’ αυτό, σε διάφορες εξετάσεις 
ορισµένων χωρών η περίληψη αποτελεί εργαλείο για τον έλεγχο της κατανόησης ενός 
κειµένου59, καθώς και βοήθηµα µελέτης κατά την ανάλυση και την αποµνηµόνευση 
κειµένου60. Σίγουρα, όµως, για τη σύνθεση της περίληψης δε µπορούµε να 
ισχυριστούµε πως η άριστη κατανόηση του αρχικού κειµένου οδηγεί και σε άριστα 
αποτελέσµατα συγγραφής της περίληψης, αφού απαιτούνται γλωσσικές και 
γνωστικές δεξιότητες, η απουσία των οποίων οδηγεί σε προβληµατικές περιλήψεις, 
ακόµη κι όταν έχει εξασφαλιστεί προηγουµένως σε ικανοποιητικό βαθµό η 
κατανόηση του αρχικού κειµένου. 

Σηµαντική, επιπλέον, είναι η συµβολή της περίληψης ως προϊόν αλλά κυρίως 
ως διαδικασία στην προώθηση και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Για να 
εξασφαλιστεί η συνοπτικότητα, η συµπύκνωση και η πληρότητα, η περιληπτική 
σύνθεση ενός κειµένου οργανώνεται και εκφράζεται µέσα από έννοιες, κρίσεις, 

                                                 
57 ∆αµιανού ∆., Παπαιωάννου Π., Πατούνα Α., ο.π., σ.430. 
58 Ματσαγγούρας Ηλ., ο.π., σ.681. 
59 Friedriech, Training on Reductive Text Learning Strategies, Πρακτικά συνεδρίου στο Dagstuhl µε 
θέµα: Summarizing Text for Intelligent Communication, 1993, σσ.1-3 (στο διαδίκτυο) 
60 Rinehart, Steven D. et all., Some Effects of Summarization Training on Reading and Studying, στο 
Reading Research Quarterly, 1986, 21, 4, σσ.422-438.  
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γενικεύσεις και σχήµατα που απαρτίζουν τις κυριότερες από τις µορφές έκφρασης τις 
οποίες χρησιµοποιεί η κριτική σκέψη για να οργανώσει και να αποδώσει µε 
επιστηµονική ακρίβεια τη διαθέσιµη γνώση61. Άλλωστε, η διάκριση ανάµεσα στο 
πρωτεύον και στο δευτερεύον απαιτεί και προϋποθέτει κριτική σκέψη, όπως είναι η 
ανάλυση, η ταξινόµηση (κατηγοριοποίηση), η σύγκριση, η αξιολόγηση, ο 
συµπερασµός και η αιτιοκρατική ή χρονική συσχέτιση. 
 Πέραν των γνωστικών δεξιοτήτων, άµεση και ενεργό εµπλοκή έχουν και οι 
µεταγνωστικές δεξιότητες που είναι αναγκαίες, προκειµένου ο συντάκτης της 
περίληψης να αναζητά τα σηµαντικά και να απορρίπτει τα ασήµαντα, να προβαίνει 
στις απαραίτητες διαδικασίες µε την πρέπουσα τάξη, να ελέγχει και να αξιολογεί το 
αποτέλεσµα και κυρίως να επανέρχεται µε διορθωτικές παρεµβάσεις και αλλαγές, 
όταν κρίνεται απαραίτητο, σύµφωνα πάντα, µε τους επιδιωκόµενους στόχους.  

Μάλιστα, η αναγνώριση των δυνατοτήτων της περίληψης να συµβάλλει στη 
µάθηση και νοητική ανάπτυξη των µαθητών είχε ως αποτέλεσµα η περιληπτική 
διαδικασία να συµπεριληφθεί και σε αρκετά προγράµµατα κριτικής σκέψης62. Τα 
προγράµµατα αυτά διαφοροποιούνται σηµαντικά στο τρόπο που αντιλαµβάνονται τη 
φύση της σκέψης και τη διαδικασία της µάθησης, γι’ αυτό και ακολουθούν 
διαφορετικές διδακτικές πρακτικές. Αξιολογούν, όµως, τα περισσότερα πως η 
σύνοψη ενός κειµένου αποτελεί υψηλό µαθησιακό προϊόν, το οποίο αντιστοιχεί στη 
φάση των αποτελεσµάτων κατά την οποία το άτοµο προβαίνει σε κρίσεις, γενικεύσεις 
και σχήµατα ερµηνείας που εξυπηρετούν συγκεκριµένους στόχους και σκοπούς. Σε 
αντίστοιχο πρόγραµµα  κριτικής σκέψης στην ελληνική βιβλιογραφία, η περίληψη 
συµπεριλαµβάνεται στις δεξιότητες υπέρβασης των δεδοµένων όπου το άτοµο 
χρησιµοποιεί µε απαγωγικό τρόπο την οργανωµένη σε σχήµατα, αρχές και µοντέλα 
γνώση του, για να εξηγήσει, να ερµηνεύσει, να προβλέψει, να αξιολογήσει, να 
αναδιοργανώσει και γενικά, να ξεπεράσει τις επιφανειακές δοµές των δεδοµένων, 
ώστε να αξιοποιήσει δηµιουργικά την αποκτηθείσα γνώση και να αντιµετωπίσει νέες 
ή υποθετικές καταστάσεις63. 
 Η µαθησιακή σπουδαιότητα της περίληψης επιβεβαιώνεται και από το 
γεγονός ότι αναπτύσσει τις βασικές δεξιότητες γραφής, καθώς και την ευχέρεια 
παράφρασης από πλευράς των µαθητών. Μέσα από τις γλωσσικές αναδιατυπώσεις, 
τις αναγωγές και τις κειµενικές απαιτήσεις που συνεπάγεται, προωθεί τις γλωσσικές 
δεξιότητες του µαθητή και τον καθιστά αποτελεσµατικό χειριστή του γραπτού λόγου 
σε κείµενα υψηλών προδιαγραφών. 

Γενικότερα, όµως, ένα περιληπτικό κείµενο αντικατοπτρίζει την ουσία της 
ίδιας της εκπαίδευσης που είναι η διάκριση ανάµεσα στο ουσιώδες και στο µη 
ουσιώδες, στο σηµαντικό και στο ασήµαντο, στο πρωτεύον και στο δευτερεύον. Πέρα 
από τον εντοπισµό και την επιλογή των σηµαντικών πληροφοριών, βαθύτερο νόηµα 
έχει και η ικανότητα του να µπορεί ο µαθητής να αξιολογεί και να αναδιαρθρώνει τα 
δεδοµένα κάθε φορά, ανάλογα µε τους σκοπούς που τίθενται. Γι’ αυτό, και η 
Seidlhofer υποστηρίζει πως η µάθηση έχει µια πλευρά σύνοψης64.                                                               
   
                                                 
61Ματσαγγούρας Ηλ., Στρατηγικές ∆ιδασκαλίας. Η Κριτική Σκέψη στη ∆ιδακτική Πράξη, Αθήνα, 
εκδ.Gutenberg, 1998, σ.99. 
62 Σχετική βιβλιογραφία: 1)Marzano R., et all, Dimensions of Thinking, Alexandria, VA: ASCD, 1988, 
σ.104. 2)Beyer B., Developing Thinking Skills Program, Boston: Allyn and Bacon, 1988, σ.134. 
3)Jones B., et all, Teaching Thinking Skills in English Language Arts, Washington, D.C.: National 
Education Association, 1987, σ.25. 
63 Ματσαγγούρας Ηλ., ο.π., σ.95-98. 
64 Seidlhofer B., Approaches to Summarization. Discource Analysis and Language Education, Gunter 
Narr Verlan, Tubingen, 1995, σ.2. 
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                                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
   
                                  ΟΙ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 
 
 
3.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 Η περίληψη είναι εξ’ ορισµού µια διφυής δραστηριότητα ανάγνωσης και 
(συγ)γραφής. Αυτό σηµαίνει ότι ενεργοποιεί στρατηγικές ανάγνωσης και 
κατανόησης, καθώς κινητοποιείται από ένα αυθεντικό κείµενο, το οποίο πρέπει να 
συνοψιστεί, ενώ παράλληλα, απαιτεί πολύπλοκες διεργασίες πύκνωσης των 
πληροφοριακών στοιχείων αυτού του κειµένου. Επιπρόσθετα, συνιστά µια διαδικασία 
ανασυγκρότησης των πληροφοριών που επιλέχθηκαν σ’ ένα καινούριο κείµενο, το 
οποίο και αποτελεί την περίληψη ως ολοκληρωµένο προϊόν, γεγονός που επιβάλλει 
από το συντάκτη της περίληψης και το ανάλογο επίπεδο γλωσσικών ικανοτήτων και 
µεταγνωστικών δεξιοτήτων.  
 Στο παρόν, λοιπόν, κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να περιγράψουµε τους 
παράγοντες που επιβαρύνουν ή διευκολύνουν καθένα απ’ αυτά τα στάδια στη 
διαδικασία της περίληψης, διότι όπως θα γίνει αντιληπτό, η περίληψη δεν αποτελεί 
απλή ανάκληση και καταγραφή των στοιχείων που κατανόησε ο αναγνώστης, αλλά 
πρόκειται για µια σύνθετη µαθησιακή δραστηριότητα γραφής µε πολλαπλής φύσης 
µετασχηµατισµούς που καθορίζονται τόσο από την προσωπική ετοιµότητα του 
αναγνώστη, αλλά και από µια σειρά εξωτερικών παραγόντων που έχουν να κάνουν µε 
το κείµενο προς περίληψη και τις συνθήκες γραφής. Όπως και να’ χει, πάντως, η 
διερεύνηση των πάσης φύσεως δυσκολιών της περίληψης καθίσταται αναγκαία, 
προκειµένου να διαφανούν οι δυνατότητες των διδακτικών παρεµβάσεων. 
 
 
 
 
3.1 Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
 
 
 Σε αντίθεση µε την παραγωγή λόγου, η σύνθεση της περίληψης προϋποθέτει 
την ανάγνωση και την κατανόηση ενός αρχικού κειµένου. Οι δυσκολίες, λοιπόν, της 
περιληπτικής διαδικασίας, ξεκινούν από την ανάγνωση και κατανόηση του 
πρωτότυπου, γι’ αυτό και οι µαθητές που δεν κατανοούν πλήρως το κείµενο, 
προβαίνουν συνήθως,  σε ατελείς περιλήψεις65.  
 Ξεκινάµε, λοιπόν, την διαπραγµάτευση του θέµατος από την πολύπλοκη 
λειτουργική διαδικασία της ανάγνωσης, όπως µάλιστα, έχει επισηµανθεί και από τη 
διεθνή επιστηµονική έρευνα66. Πέρα, όµως, από την πολυπλοκότητα που 
χαρακτηρίζει την ανάγνωση, λόγω των σύνθετων γνωστικών λειτουργιών που 
ενεργοποιούνται, εκείνο που θα πρέπει να επισηµανθεί είναι ο ρόλος της στις 
σύγχρονες κοινωνίες. Είναι φανερό, πως η αποτελεσµατική χρήση της ανάγνωσης και 
της ορθογραφηµένης γραφής είναι αδήριτη ανάγκη του ανθρώπου, καθώς απ’ αυτή 
                                                 
65 Kintsch E., Macroprocesses and microprocesses in the development of summarization, στο Cognitive 
and Instruction, 1990, 7, 3, σ.162. 
66 Πόρποδας Κ., Η Ανάγνωση, Πάτρα, 2002, σ.18. 
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καθορίζεται η ένταξη και η επιτυχία του στο εκπαιδευτικό, κοινωνικό και 
επαγγελµατικό γίγνεσθαι. Σήµερα, µάλιστα, που ο γραπτός λόγος έχει κατακλύσει τη 
ζωή µας µε πληθώρα εντύπων και άπειρες δυνατότητες πρόσβασης σε κάθε είδους 
πληροφορίες µέσα από το διαδίκτυο, η ανάγνωση αναδύεται ως ο κυριότερος τρόπος 
για την πρόσληψη πληροφοριών και την απόκτηση γνώσεων.  
 Η σπουδαιότητα της ανάγνωσης διαπιστώνεται και σ’ ένα από τα πρώτα 
συνέδρια ειδικών µελετητών της ανάγνωσης, όπου διακηρύχθηκε ότι «…η ανάγνωση 
είναι το πιο σπουδαίο και βασικό γνωστικό αντικείµενο που πρέπει να µάθουν τα 
παιδιά. Αν το παιδί στο σύγχρονο κόσµο δε µάθει σωστά και αποτελεσµατικά 
ανάγνωση και γραφή στη συνέχεια µόνο ελάχιστα πράγµατα µπορεί να µάθει…»67. 
∆εν είµαστε, όµως, και µακριά από την εποχή όπου τα άτοµα που αντιµετώπιζαν 
δυσκολίες στη µάθηση µέσω της ανάγνωσης απορρίπτονταν µε τους ηθικά 
απαράδεκτους και εκπαιδευτικά σχεδόν ρατσιστικούς χαρακτηρισµούς “δεν παίρνει 
τα γράµµατα”68. 
 Γι’ αυτό, από τότε που η εκπαίδευση έπαψε να είναι προνόµιο των λίγων και 
έγινε δικαίωµα του κάθε πολίτη, η ανάγνωση άρχισε να απασχολεί σοβαρά όλους, 
όσοι ασχολούνταν, ενδιαφέρονταν και µελετούσαν τα θέµατα της εκπαίδευσης. Τόσο, 
όµως, το αποτέλεσµα της ανάγνωσης (product), όσο και η διαδικασία της ανάγνωσης 
(process) τέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος επιστηµών όπως η Ψυχολογία, η 
Ψυχογλωσσολογία, η Νευροψυχολογία µε έµφαση από τους νεότερους 
επιστηµονικούς κλάδους, όπως είναι η Γνωστική Ψυχολογία και οι Γνωστικές 
Επιστήµες. Η διερεύνηση των ψυχολογικών λειτουργιών της ανάγνωσης 
επισηµαίνεται και από την M. Vernon,69 η οποία τονίζει ότι «…η πλήρης κατανόηση 
της αναγνωστικής λειτουργίας και της µάθησης της ανάγνωσης µπορεί να επιτευχθεί 
µόνο µε µια αναλυτική έρευνα των ψυχολογικών διαδικασιών που συνθέτουν την 
αναγνωστική λειτουργία.». 
 Το ενδιαφέρον της Ψυχολογίας για την ανάγνωση ξεκινά στις τελευταίες 
δεκαετίες του 19αι, ο τρόπος θεώρησης και έρευνας, όµως, διαφοροποιείται και 
διακρίνεται σε 3 βασικές  περιόδους . Η πρώτη περίοδος συµπίπτει µε την ανάπτυξη 
της ∆οµικής Ψυχολογίας (τέλος 19αι και αρχές 20αι), όπου οι προσπάθειες των 
εκπροσώπων της νέας τότε επιστήµης εστιάζονται στην κατανόηση της διαδικασίας 
της ανάγνωσης. Η δεύτερη περίοδος συµπίπτει µε την κυριαρχία της 
Συµπεριφοριστικής (Μπιχεβιοριστικής) Ψυχολογίας, η οποία περιορίζεται στη µελέτη 
του αποτελέσµατος της ανάγνωσης και της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων 
και µεθόδων διδασκαλίας της ανάγνωσης. Με την ανάπτυξη της Γνωστικής 
Ψυχολογίας, από τη δεκαετία του 1960 (µια ανάπτυξη που έχει χαρακτηριστεί ως 
γνωστική επανάσταση στη Ψυχολογία: The Cognitive Revolution in Psychology)70, 
ξεκινά η τρίτη περίοδος, η οποία χαρακτηρίζεται από την τοποθέτηση των θεµάτων 
της διαδικασίας και µάθησης της ανάγνωσης στο κέντρο του ερευνητικού 
ενδιαφέροντος της Ψυχολογίας.  
 Η νέα θεώρηση της ανάγνωσης πραγµατοποιείται από τη δεκαετία του 1970, 
όπου και λαµβάνει τη µορφή µιας νέας επιστηµονικής προσέγγισης, ενός ειδικού 
γνωστικού αντικειµένου στο χώρο της Ψυχολογίας που γίνεται γνωστό µε τον όρο 
Ψυχολογία της Ανάγνωσης (Psychology of Reading). Στο πλαίσιο αυτής της νέας 
θεώρησης, η ανάγνωση παρατηρείται ως µια νοητική διαδικασία επεξεργασίας 
πληροφοριών που συνθέτουν το γραπτό λόγο, δίνοντας απαντήσεις σε καίρια 
                                                 
67 Carnegie Conference of Reading Experts, 1962, σ.1. 
68 Πόρποδας Κ., ο.π., σ.33.  
69 Vernon M., Reading and its difficulties, Cambridge: Cambridge, University Press, 1971, σ.4. 
70 Baars B.J., The Cognitive Revolution in Psycology, N. York: The Guilford Press. 
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ερωτήµατα µε συνεχείς έρευνες στην αγγλική γλώσσα αρχικά και τελευταία στην 
ελληνική.  
 
 
 
 
3.1.1 Τι είναι ανάγνωση 
 
 
 
 Το πρώτο ερώτηµα που πρέπει να εξεταστεί είναι τι είναι και πως ορίζεται η 
ανάγνωση. 
 ∆εδοµένου ότι ο άνθρωπος έχει το φυσικό προνόµιο του λόγου (µε την έννοια 
ότι δεν παρατηρείται σε κανένα άλλο ζωντανό οργανισµό), αλλά και την ικανότητα 
να αναπαριστά την πραγµατικότητα µε γραπτά σύµβολα και µέσω αυτών να 
προσλαµβάνει πληροφορίες και γνώσεις, η πρώτη προσέγγιση προσδιορισµού της 
ανάγνωσης επηρεάζεται αναπόφευκτα από τη σχέση µεταξύ του προφορικού και του 
γραπτού λόγου. Λαµβάνοντας έτσι υπόψη ότι ο γραπτός λόγος αναπαριστάνει τη 
φωνολογική δοµή του προφορικού λόγου, η αναγνωστική συµπεριφορά ορίζεται ως η 
αναγνώριση και αποκωδικοποίηση των γραπτών-οπτικών συµβόλων της γλώσσας και 
ο µετασχηµατισµός τους σ’ ένα φωνητικό µήνυµα71.  
 Σύµφωνα µ’ αυτή την προσέγγιση, ο Ρώσος ψυχολόγος Elkonin72 ορίζει την 
ανάγνωση ως µια γνωστική δραστηριότητα κατά την οποία συντελείται η 
αναδηµιουργία της φωνολογικής ταυτότητας µιας λέξης µε βάση τη γραπτή 
αναπαράστασή της. Με το σχηµατισµό της φωνολογικής παράστασης της λέξης 
γίνεται στη συνέχεια η πρόσβαση στη σηµασία της.  
 Με µια πιο ψυχογλωσσική θεώρηση, οι N. Chomsky και M. Halle73 
υποστηρίζουν ότι «…οι αναγνώστες µε βάση τη φωνολογική δοµή του προφορικού 
λόγου κατά την ανάγνωση µπορούν να παράγουν τις σωστές φωνητικές παραστάσεις 
µε την αξιοποίηση των ίδιων κανόνων που εφαρµόζουν για την κατανόηση και την 
παραγωγή της οµιλίας». Επίσης, ο Venezky74 επισηµαίνει ότι «…η µάθηση της 
ανάγνωσης απαιτεί φωνολογική µετάφραση των γραπτών συµβόλων, µια διαδικασία 
η οποία είναι βασική και χαρακτηριστική».    
 Εκτός, όµως, απ’ αυτή την προσέγγιση της ανάγνωσης έχει διατυπωθεί και 
µια άλλη άποψη η οποία, µάλιστα, στο παρελθόν είχε ευρύτατη απήχηση. Σύµφωνα, 
µ’ αυτή, η ανάγνωση µπορεί να προσδιοριστεί ως η λειτουργία άµεσης ανάσυρσης 
της έννοιας µιας λέξης χωρίς τη µεσολάβηση της φωνολογικής της µετάφρασης. Οι 
βασικοί εκπρόσωποι75 αυτής της άποψης θεωρούν ότι ο αναγνώστης µαντεύει ή 
εικάζει τη σηµασιολογική ταυτότητα της λέξης ή ότι δεν µετατρέπει τα γραπτά 
σύµβολα σε φθόγγους, αλλά τις οπτικές αναπαραστάσεις σε έννοιες. Αυτό 
πραγµατοποιείται, διότι οι γραπτές λέξεις είναι διαφορετικές από τις προφορικές, 
                                                 
71 Βάµβουκας Μ., Ψυχοπαιδαγωγική θεώρηση της κατανόησης των αναγνωσµάτων, Αθήνα, εκδ. 
Γρηγόρη, 1984, σ.10.  
72 Elkonin D.B., The psychology of mastering the elements of reading, στο B. Simon and J. Simon 
(eds), Educational Psychology in the U.S.S.R., London: Routledge and Kegan Paul, 1963.  
73 Chomsky N. & Halle N., The sound pattern of English, N.York, Harper and Row, 1986, σ.49.   
74 Venezky R.L., English orthography: It’ s graphical structure and it’ s relation to sound, στο Reading 
Research Quarterly, 1967, 2, σ.102. 
75Σχετική βιβλιογραφία: 1) Goodman K.S., Reading: A psycholinguistic guessing game,στο Journal of 
the Reading  Specialist, 1967, 6, σσ.126-135. 2) Smith F., Understanding Reading: A psycholinguistic 
analysis of reading and learning to read, N. York: Holt, 1971. 
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αφού δεν απαρτίζονται από φωνολογικές µονάδες, αλλά από οπτικά σύµβολα. 
Άλλωστε, ένας κώδικας επικοινωνίας µε τα δικά του σύµβολα οπτικά όπως είναι η 
γραπτή γλώσσα µπορεί να λειτουργήσει από µόνος του, χωρίς τη διαµεσολάβηση 
ενός άλλου, αρκεί να γίνει η διδασκαλία του µε τον ενδεδειγµένο τρόπο. Ωστόσο, αν 
οι απόψεις αυτές είναι βάσιµες, θα σηµαίνουν ριζική αλλαγή στις µεθόδους 
διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης, όπου η µεγαλόφωνη ανάγνωση έχει το 
προβάδισµα, ενώ η σιωπηρή ανάγνωση είναι δευτερογενής και εσωτερικευµένος 
φωνούµενος λόγος76. 
 
 
 
 
3.1.2 Οι βασικές γνωστικές λειτουργίες που συνθέτουν την ανάγνωση 
 
 
 
 Προσεγγίζοντας τον όρο ανάγνωση, αντιλαµβανόµαστε πως η κατοχή των 
µηχανισµών αποκωδικοποίησης θεωρούνται ανεπαρκείς, αν ο αναγνώστης δε φτάσει 
στο σηµείο να κατανοήσει το νοηµατικό περιεχόµενο του µηνύµατος του οποίου 
φορείς είναι τα γραπτά σύµβολα. Αυτό συµβαίνει, γιατί η αναγνωστική 
δραστηριότητα έχει ενδιαφέρον και αποκτά αξία µόνον όταν ο αναγνώστης 
καταλαβαίνει αυτό που διαβάζει77. Συνεπώς, για την ολοκληρωµένη διεκπεραίωση 
της ανάγνωσης απαιτούνται δυο βασικές, ανεξάρτητες, αλλά και αλληλοσχετιζόµενες 
γνωστικές λειτουργίες : η (ανα)/(απο)κωδικοποίηση78 και η κατανόηση. 
 Η αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου περιλαµβάνει την αναγνώριση των 
γραπτών συµβόλων που αποτελούν το γραπτό κώδικα, καθώς και τη µετάφρασή τους 
σε φωνολογική παράσταση. Αυτή η λειτουργία, βέβαια, προϋποθέτει τη γνώση του 
ορθογραφικού συστήµατος στο οποίο είναι γραµµένη κάθε λέξη, καθώς και επίγνωση 
ότι η αντίστοιχη προφορική λέξη συγκροτείται από φωνηµικές µονάδες, οι οποίες 
αναπαρίστανται απ’ τα γραπτά σύµβολα. Επιπλέον, προϋποθέτει τη σωστή λειτουργία 
της αντίληψης και της µνήµης γραφηµικών και φωνολογικών πληροφοριών, 
προκειµένου να είναι δυνατή η αναγνώριση των γραµµάτων και ο φωνηµικός 
προσδιορισµός τους µε βάση τη γνώση της αντιστοιχίας µεταξύ γραµµάτων και 
φθόγγων79. Είναι, δηλαδή, η αποκωδικοποίηση, η αισθητηριακή, µηχανική και 
εξωτερική όψη της ανάγνωσης, η οποία δεσπόζει στα πρώτα στάδια της µάθησης, 
καθώς το άτοµο µυείται και ασκείται στο να προφέρει ό,τι βλέπει και να 
µετασχηµατίζει µηχανικά τα οπτικά σύµβολα σε ήχους80.  
 Το δεύτερο επίπεδο της αναγνωστικής δραστηριότητας αποτελεί η 
κατανόηση, η γνωστική λειτουργία στην οποία, όµως, θα αναφερθούµε εκτενώς 
παρακάτω. Σ’ αυτό το σηµείο, θα αρκεστούµε να σηµειώσουµε πως για να 
                                                 
76 Βουγιούκας Α., Αναγνωστική αποκωδικοποίηση, στο Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, 
Λεξικό, τ. 1, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, σ.307. 
77 Βάµβουκας Μ., ο.π., σ.11. 
78Στη  γλωσσολογία η πράξη αυτή (operation) ,η µεταφορά-µετατροπή δηλαδή, από ένα κωδικό 
σύστηµα σε ένα άλλο, όπως απ’ το γραφηµικό στο φωνητικό, ονοµάζεται ανακωδικοποίηση 
(recoding), ενώ αποκωδικοποίηση (decoding) σηµαίνει τη σηµασιολογική αποκρυπτογράφηση του 
λόγου (προφορικού/γραπτού), την κατανόηση µιας λέξης ή µιας µεγαλύτερης γλωσσικής ενότητας.  
Ζάχος Η.∆., Ανάγνωση-γραφή. Ψυχογλωσσολογική προσέγγιση, εκδ. Κέντρο Ψυχολογικών Μελετών, 
1992, σσ. 24 & 26. 
79 Πόρποδας Κ., ο.π., σ 45. 
80 Βάµβουκας Μ., ο.π., σ.11. 
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συντελεσθεί η κατανόηση απαιτείται η πρόσβαση στη σηµασιολογική µνήµη και η 
ανάσυρση  της σηµασίας της λέξης.  
 Συνεπώς, η ανάγνωση είναι το αποτέλεσµα της επιτυχούς λειτουργίας και των 
δύο αυτών λειτουργιών, της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης που δρουν 
συµπληρωµατικά και αποτελούν δυο όψεις του ίδιου νοµίσµατος, τη τεχνική και τη 
διανοητική81. Η τεχνική συνίσταται στην αναγνώριση των γραµµάτων ως γραπτών 
συµβόλων, στη µετατροπή τους σε φωνηµικές ή φθογγικές µονάδες, στη σύνθεση των 
γραµµάτων σε συλλαβικά σύνολα και στη φωνολογική αναγνώριση των λέξεων,  των 
προτάσεων κ.τ.λ., ενώ η διανοητική συνίσταται στη σύλληψη και κατανόηση του 
µηνύµατος που περικλείουν τα γραπτά σύµβολα. Γι’ αυτό, η περαιτέρω ενασχόλησή 
µας θα προχωρήσει στην κατανόηση του κειµένου για να εξεταστούν οι από κοινού 
παράγοντες που συµβάλουν ή αναστέλλουν την αναγνωστική κατανόηση των 
κειµένων.  
 
 
 
 
 
3.2 Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
 
  
 Το θέµα της κατανόησης των γλωσσικών πληροφοριών και              
ειδικότερα των πληροφοριών που περιλαµβάνονται σ’ ένα γραπτό κείµενο άρχισε να 
απασχολεί ιδιαίτερα τους ερευνητές από τη δεκαετία του 1960, περίοδος ανάπτυξης 
της Γνωστικής Ψυχολογίας. Το ενδιαφέρον αυτό για τη µελέτη του θέµατος, 
προέκυψε, λόγω της σπουδαιότητας και των ευρύτατων εφαρµογών της λειτουργίας 
της κατανόησης τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και στην κοινωνική 
πραγµατικότητα. Ειδικότερα, όµως, οι πρώτες απόπειρες µοντελοποίησης των 
ενεργοποιούµενων κατά τη διάρκεια της κατανόησης γνωστικών λειτουργιών 
τοποθετούνται στη δεκαετία 1970-1980, κατά την οποία η συστηµατική µελέτη 
συνδέθηκε µε την ανάπτυξη της κειµενογλωσσολογίας και της δοµικής ανάλυσης των 
αφηγηµατικών κυρίως κειµένων.  
 Επειδή εγγράµµατος ή µορφωµένος άνθρωπος κατά κανόνα θεωρείται εκείνος 
που κατέχει ένα σύνολο γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, τις οποίες µπορεί να 
αξιοποιεί82 και επειδή η απόκτηση γνώσεων γίνεται κυρίως, διαµέσου της γλώσσας, 
(δηλαδή µε την ακρόαση του προφορικού λόγου και την ανάγνωση του γραπτού) η 
ανάγνωση, η κατανόηση και η µάθηση του σηµασιολογικού περιεχοµένου ενός 
κειµένου αποτελεί µια πολυεπίπεδη διαδικασία µέσω της οποίας γίνεται η απόκτηση 
γνώσεων. Γι’ αυτό, η ανάλυση αυτής, ενδιαφέρει τους εκπαιδευτικούς, τους 
σχολικούς συµβούλους, τους γονείς αλλά και αυτόν που διαβάζει, προκειµένου να 
µάθει, να αποκτήσει γνώσεις και να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές 
απαιτήσεις.  
 
 
 
 

                                                 
81 Βάµβουκας Μ., ο.π., σ.11. 
82  Πόρποδας Κ., ο.π., σ.404. 
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3.2.1 Τι είναι αναγνωστική κατανόηση κειµένου 
 
 
 
 Η κατανόηση του περιεχοµένου µιας λέξης, µιας πρότασης ή ενός κειµένου 
είναι µια διαδικασία πρόσληψης, επεξεργασίας, συγκράτησης και αξιοποίησης της 
έννοιας ή του σηµασιολογικού περιεχοµένου της λέξης, της πρότασης ή του κειµένου 
που ακούει ή διαβάζει κάποιος. Από την άποψη αυτή, η κατανόηση είναι διακριτή και 
δεν ταυτίζεται µε τη σκέψη και το συλλογισµό, η διεκπεραίωση των οποίων 
προϋποθέτει την ύπαρξη εννοιών που έχουν κατανοηθεί και έχουν αναπτυχθεί σε 
δοµηµένα γνωστικά σύνολα83.  
 Για να γίνει, όµως, η πρόσληψη της έννοιας π.χ. µιας γραπτής λέξης είναι 
ανάγκη να προηγηθεί η επεξεργασία της γραφηµικής ή και της φωνηµικής 
ταυτότητας της λέξης. Στις πιο πολλές λέξεις, η πρόσληψη του εννοιολογικού 
περιεχοµένου είναι δυνατή µε βάση την επεξεργασία είτε της γραφηµικής, είτε της 
φωνηµικής ταυτότητάς τους. Σε µερικές, όµως, περιπτώσεις η κατανόηση της έννοιας 
της γραπτής λέξης προϋποθέτει την επεξεργασία της γραφηµικής ταυτότητας (όπως 
στις οµόηχες λέξεις π.χ. ΘΗΡΑ-ΘΥΡΑ) ή και της φωνηµικής ταυτότητας (π.χ. σε 
λέξεις γραµµένες µε κεφαλαία όπως ΚΑΛΟΣ = καλός, ΚΑΛΟΣ = κάλος). Στην 
περίπτωση, όµως, της κατανόησης προτάσεων ή κειµένων δεν αρκεί η κατανόηση 
µεµονωµένων λέξεων, αλλά είναι αναγκαία και η γνώση των γραµµατικών τύπων και 
της συντακτικής δοµής του κειµένου84. Η γνώση αυτή αφορά και τη διάκριση 
ανάµεσα στην επιφανειακή και βαθιά δοµή των προτάσεων, όπως προτάθηκε από το 
γλωσσολόγο N. Chomsky85. 
 Η διαδικασία αυτή αναπόφευκτα επηρεάζεται από την ικανότητα του ατόµου 
που διαβάζει το κείµενο, από τις προϋπάρχουσες γνωστικές δοµές του αναγνώστη για 
το συγκεκριµένο θέµα του κειµένου, αλλά κυρίως από τη λειτουργία της µνήµης του. 
Αυτό είναι ευνόητο, γιατί για να κατανοηθεί η έννοια µιας λέξης, µιας φράσης ενός 
κειµένου πρέπει να είναι δυνατή η οπτική της αντίληψη, η κωδικοποίησή της, η 
συγκράτησή της στη βραχύχρονη µνήµη (µέχρι να συντελεστεί η  ανάσυρση των ήδη 
αποθηκευµένων γνωστικών στοιχείων) και η συσχέτισή της µε τις ήδη αποκτηµένες 
γνώσεις στη µακρόχρονη µνήµη.  
 
 
 
 
3.2.2 Παράγοντες για τη διεκπεραίωση της αναγνωστικής κατανόησης  
 
 
 
 Η οπτική αντίληψη και η αναγνώριση των γραπτών λέξεων του κειµένου 
αποτελεί τη βασική και ουσιαστικά πρώτη γνωστική λειτουργία στην 
πραγµατοποίηση της αναγνωστικής διαδικασίας86. 

                                                 
83 Πόρποδας Κ., ο.π., σ.410. 
84 Πόρποδας Κ., Γνωστική Ψυχολογία. Η ∆ιαδικασία της Μάθησης, τ. 1, Αθήνα 1996, σσ.222-223. 
85 Κατά τη θεωρία της µετασχηµατιστικής γραµµατικής του Chomsky  οι προτάσεις έχουν επιφανειακή 
δοµή που αναφέρεται στην φωνολογική δοµή της πρότασης και παράλληλα βαθιά δοµή που 
χαρακτηρίζει τη δοµή του σηµασιολογικού περιεχοµένου. Βλ. Chomsky N., Συντακτικές ∆οµές, µτφρ. 
Φ. Καβουκόπουλος, Αθήνα, εκδ. Νεφέλη, 1991.  
86 Πόρποδας Κ., Η Ανάγνωση, Πάτρα, 2002, σ.406.  
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 Όταν, λοιπόν, ο αναγνώστης αρχίζει να διαβάζει ένα κείµενο µε σκοπό να το 
κατανοήσει, οι οφθαλµοί του κινούνται οργανωµένα, πραγµατοποιώντας µια σειρά 
προσηλώσεων σε σηµεία της κάθε γραµµής του κειµένου, καθώς και άλµατα µεταξύ 
των προσηλώσεων87. Η αιτία αυτών των κινήσεων, είναι το γεγονός ότι, λόγω της 
φυσιολόγιας των οφθαλµών, µόνο ένα µικρό τµήµα της γραπτής σειράς του κειµένου 
µπορεί να αναπαριστάνεται ευκρινώς στην ωχρά κηλίδα του αµφιβληστροειδούς 
χιτώνα των οφθαλµών, κάθε φορά που οι οφθαλµοί παραµένουν ακίνητοι ή 
προσηλωµένοι σ’ ένα σηµείο(200-250msecs στην περίπτωση του ώριµου 
αναγνώστη)88. Συνεπώς, η αντιληπτική πρόσληψη των γραπτών λέξεων και η 
ανάγνωση της κάθε πρότασης ενός κειµένου επιτυγχάνεται µε την πραγµατοποίηση 
µιας σειράς διαδοχικών βαλιστικών κινήσεων (saccades) και προσηλώσεων των 
οφθαλµών µε κατεύθυνση αριστερά προς τα δεξιά89. Σ’ αυτή τη διαδικασία, όµως, 
σηµαντικό ρόλο έχουν η ηλικία και η εµπειρία του αναγνώστη, καθώς και η φύση του 
γραπτού κειµένου, στοιχεία που θα εξεταστούν παρακάτω. Με την αντίληψη των 
οπτικών ερεθισµάτων του γραπτού λόγου καθίσταται δυνατή και η επιλογή, η 
απόσπαση, η οργάνωση, η ερµηνεία και η τελική αναγνώριση των οπτικών 
πληροφοριών ενός κειµένου90. Έτσι, χάρη στην αποκωδικοποίηση και την κατανόηση 
των λέξεων και µε βάση, βέβαια, τη συντακτική δοµή του κειµένου, ο αναγνώστης 
διαµορφώνει ευρύτερες έννοιες και ερµηνείες, τις οποίες  αξιολογεί και συσχετίζει µε 
τις επόµενες συνεχώς, καθώς προχωρεί στην ανάγνωση. Προκειµένου, όµως, να είναι 
δυνατή η όλη πορεία, είναι απαραίτητη η µνηµονική συγκράτηση, η λειτουργία, 
δηλαδή, τόσο της βραχύχρονης, όσο και της µακρόχρονης µνήµης για όλα τα είδη 
των πληροφοριών που συνυπάρχουν στο γραπτό λόγο, γραφηµικών, φωνηµικών, 
φωνολογικών, σηµασιολογικών και συντακτικών πληροφοριών91.  
 Σε πρώτο στάδιο, όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί ο Βρετανός Ψυχολόγος 
Alan Baddeley92, η βραχύχρονη µνήµη διευκολύνει τη λειτουργία της ανάγνωσης και 
της κατανόησης ενός κειµένου για τη διεκπεραίωση της οποίας είναι αναγκαία η 
συγκράτηση των πληροφοριών. Η βραχυπρόθεσµη µνήµη είναι το τµήµα του 
µνηµονικού συστήµατος στο οποίο λαµβάνει χώρα η πιο ενεργητική επεξεργασία των 
πληροφοριών. Αν και εµφανίζεται µε περιορισµένη χωρητικότητα, η βραχυπρόθεσµη 
µνήµη συνίσταται στο να επιλέγει, να συγκρατεί και να επεξεργάζεται για σύντοµο 
χρονικό διάστηµα τις πληροφορίες που έχουν γίνει αντικείµενο ιδιαίτερης προσοχής 
στην αισθητηριακή µνήµη και θα χρησιµοποιηθούν άµεσα και επιτόπου93.  
 Συγκεκριµένα, προκειµένου ο αναγνώστης να κατανοήσει το νόηµα µιας 
παραγράφου πρέπει, καθώς προχωρεί στη διαδοχική πρόσληψη και γνωστική 
επεξεργασία των λέξεων στο γραφηµικό, φωνολογικό και σηµασιολογικό επίπεδο, να 
συγκρατεί στη βραχύχρονη µνήµη το σηµασιολογικό περιεχόµενο της φράσης που 
έχει διαβάσει µέχρι τότε, ώστε κατανοώντας και τη συντακτική σχέση που έχουν 
µεταξύ τους οι διαδοχικές λέξεις να συνδέσει τη συνέχεια της παραγράφου που θα 

                                                 
87 Βάµβουκας Μ., Θέµατα Ψυχοπαιδαγωγικής της Ανάγνωσης, Αθήνα, εκδ. Άτραπος, 2004, σσ.23 & 
157-159. 
88 Πόρποδας Κ., ο.π., σ.406. 
89Ζάχος Η.∆., Ανάγνωση-γραφή. Ψυχογλωσσολογική προσέγγιση, εκδ. Κέντρο Ψυχολογικών 
Μελετών, 1992, σ.21. 
90 Πόρποδας Κ., ο.π., σ.406. 
91 Πόρποδας Κ., ο.π., σ.407. 
92 Baddeley A.D., Reading and working memory, στο Bulletin of the British Psychological Society, 
1982, 35, Nov, σσ.414-418 & Baddeley A.D., Working memory, Oxford: Oxford University Press, 
1986.   
93 Κολιάδης Εµ., Γνωστική Ψυχολογία. Γνωστική Νευροεπιστήµη και Εκπαιδευτική Πράξη, Αθήνα, 
τ.∆΄, 2002, σ.301. 
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προσλάβει και να κατανοήσει ολόκληρο το νόηµα της παραγράφου. Εποµένως, για 
την πρόσληψη και την επεξεργασία του γραπτού λόγου που για µεν τους αρχάριους 
αναγνώστες αποτελούνται από λίγα γράµµατα, για δε τους ώριµους αναγνώστες από 
µια ή περισσότερες λέξεις, καθίσταται αναγκαία η βραχύχρονη συγκράτηση των 
πληροφοριών, προκειµένου να είναι δυνατή σε κάθε οφθαλµική προσήλωση τόσο η 
αναγνώριση των γραµµάτων, όσο και η κατανόηση της πρότασης, της παραγράφου, 
ολόκληρου του κειµένου94. 
 Σ’ αυτή τη διαδικασία, σηµαντικό ρόλο έχουν οι γνωστικές διαδικασίες 
ελέγχου των πληροφοριών, προκειµένου να διατηρηθούν και να επεξεργαστούν µε 
µεγαλύτερη ακρίβεια κατά την παραµονή τους στη βραχυπρόθεσµη µνήµη. Σ’ αυτές 
εντάσσονται, πρώτον, η οργάνωση των πληροφοριών, ο τρόπος, δηλαδή, µε τον οποίο 
οι πληροφορίες συνδυάζονται και οµαδοποιούνται, δεύτερον, η συγκράτηση των 
πληροφοριών που επιτυγχάνεται είτε µε την επανάληψη, είτε µε την επεξεργασία, 
έτσι ώστε η πληροφορία να διατηρηθεί και να συνδεθεί νοηµατικά-σηµασιολογικά µε  
µια παλαιότερη πληροφορία που είναι ήδη καταχωρηµένη στη γνωστική δοµή του 
ατόµου και τρίτον, η ανάσυρση των πληροφοριών από τη βραχύχρονη µνήµη, η 
οποία, όµως, εξαρτάται από το ποσό των πληροφοριών που έχουν ήδη αποθηκευτεί 
σε αυτήν95.  
 Αυτό το σύστηµα της βραχύχρονης συγκράτησης των προσλαµβανοµένων 
πληροφοριών στη µνήµη µε τη λειτουργία και εργασία του οποίου καθίσταται δυνατή 
η γνωστική επεξεργασία των πληροφοριών, έχει ονοµαστεί από τον Baddeley 
Εργαζόµενη Μνήµη (working memory). Ωστόσο, άλλοι πάλι ερευνητές θεωρούν ότι 
η βραχύχρονη και η Ενεργός Μνήµη ταυτίζονται, γι’ αυτό και χρησιµοποιούν 
εναλλακτικά τους όρους αναφερόµενοι στο ίδιο στάδιο του µνηµονικού συστήµατος, 
ενώ άλλοι πιστεύουν ότι η Ενεργός Μνήµη είναι ένα άλλο στάδιο της µνήµης, το 
οποίο παρεµβάλλεται µεταξύ της βραχύχρονης και της µακρόχρονης µνήµης96.  
 Με δεδοµένη, λοιπόν, τη λειτουργία τόσο της αντιληπτικής πρόσληψης των 
γραπτών λέξεων ενός κειµένου, όσο και της πρόσκαιρης συγκράτησης των 
πληροφοριών του στην Εργαζόµενη Μνήµη, είναι αναγκαία και η σηµασιολογική 
κωδικοποίηση των λέξεων που συνθέτουν το κείµενο, για να είναι δυνατή η 
κατανόηση του σηµασιολογικού περιεχοµένου του. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη 
λειτουργία µιας µορφής της µακρόχρονης µνήµης που καλείται Σηµασιολογική 
Μνήµη.  
 Είναι γεγονός ότι η µακρόχρονη µνήµη αποτελεί το πιο σύνθετο και το πιο 
σηµαντικό δοµικό τµήµα του ανθρώπινου µνηµονικού συστήµατος στο οποίο 
µεταφέρονται όλες οι πληροφορίες που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία στη 
βραχύχρονη µνήµη και αποθηκεύονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι µόνιµες και 
διαθέσιµες, δηλαδή, να µπορούν να ανασυρθούν και να χρησιµοποιηθούν από το 
άτοµο ανά πάσα στιγµή, όταν παραστεί ανάγκη, όταν χρειάζεται να κατανοήσει ένα 
κείµενο, να επιλύσει ένα πρόβληµα κ.τ.λ. Μάλιστα, οι περισσότεροι ερευνητές-
ψυχολόγοι συµφωνούν ότι το µεγαλύτερο µέρος των πληροφοριών αποθηκεύεται στη 
µακρόχρονη µνήµη µε σηµασιολογικό τρόπο, ενώ παράλληλα παραµένουν εκεί 
µόνιµα για αρκετό χρονικό διάστηµα, δηλαδή, από µερικά λεπτά έως αρκετά χρόνια 
(very long-term memory)97. 
 Από τη δεκαετία του 1970 έχει προταθεί η διάκριση της µακρόχρονης µνήµης 
σε δύο τύπους/συστήµατα: τη µνήµη επεισοδίων (episodic memory) και τη 
                                                 
94 Πόρποδας Κ., ο.π., σ.189.   
95 Κολιάδης Εµ., ο.π., σσ.306-309. 
96 Κολιάδης Εµ., ο.π., σ.309. 
97 Κολιάδης Εµ., ο.π., σσ.313-314. 
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σηµασιολογική µνήµη (semantic memory)98. Η αποκαλούµενη µνήµη επεισοδίων 
αναφέρεται στη συγκράτηση πληροφοριών που αφορούν κυρίως, προσωπικές 
εµπειρίες που συνδέονται µε συγκεκριµένο χώρο και χρόνο. Από την άλλη µεριά, η 
λεγόµενη σηµασιολογική µνήµη θεωρείται ότι περιλαµβάνει τη συγκράτηση 
πληροφοριών που αναφέρονται στη γνώση του κόσµου και στη χρήση της γλώσσας 
µε βάση τις έννοιες των λόγων.  
 Σύµφωνα µε τον Tulving99 που ασχολήθηκε µε το θέµα, η Σηµασιολογική 
Μνήµη είναι «…η µνήµη που είναι αναγκαία για τη χρήση της γλώσσας. Είναι ένα 
νοητικό λεξικό, ένα οργανωµένο σύνολο γνώσεων για τη σηµασία των λέξεων, τις 
έννοιες και τις σχέσεις τους». 
 Συνεπώς, για να είναι δυνατή η πρόσβαση, ο εντοπισµός και η ανάσυρση της 
σηµασίας κάθε λέξης, πρότασης, παραγράφου του κειµένου που διαβάζει ο 
αναγνώστης, είναι καθοριστικός ο ρόλος της σηµασιολογικής µνήµης. Γι’ αυτό, όσο 
µεγαλύτερη επεξεργασία υφίστανται οι προσλαµβανόµενες πληροφορίες, τόσο 
περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν για ευρύτερη συσχέτισή τους µε τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις, γεγονός  που οδηγεί στην αναγνώριση και ανάκλησή τους, 
ενώ η ελλιπής επεξεργασία και η σχεδόν αντιγραφική συγκράτηση των πληροφοριών 
µειώνει την πιθανότητα συσχέτισης, αναγνώρισης κι εποµένως, κατάκτησης ή 
µάθησης των νέων πληροφοριών.   
 
 
 
 
3.2.3 Πως συντελείται η κατανόηση ενός κειµένου 
 
 
 
 Ο προσδιορισµός του τρόπου κατανόησης ενός κειµένου είναι ένα από τα πιο 
σύνθετα θέµατα που έχουν απασχολήσει τη Γνωστική Ψυχολογία και την 
Κειµενογλωσσολογία.  
 Στο παρόν κεφάλαιο, θα παρουσιάσουµε µερικές από τις κυριότερες απόψεις 
µε σκοπό την ανάδειξη, ίσως των πιο κατάλληλων µεθόδων-τρόπων που έχουν 
προταθεί για την εκπαιδευτική πρακτική. Σηµείο, πάντως, συνάντησης όλων των 
θεωριών είναι ο γενικός ορισµός που δίνουν στην κατανόηση κειµένων. Πρόκειται 
δηλαδή, για τη διαδικασία οικοδόµησης µιας νοητικής αναπαράστασης, η οποία 
αντλεί τα στοιχεία της από το κείµενο. Η περιγραφή, όµως, αυτής της διαδικασίας 
διαφέρει σηµαντικά από τη µια θεωρία στην άλλη, καθώς σε άλλες, η κατασκευή ή 
και η ενεργοποίηση ενός εσωτερικού νοητικού προτύπου έχει ολικό εξαρχής 
χαρακτήρα, ο οποίος αναπαριστά απ’ την αρχή της ανάγνωσης τη σηµασία του 
κειµένου και στο οποίο ενσωµατώνονται βαθµιαία όλες οι πληροφορίες του κειµένου 
και σε άλλες, η κατανόηση συµβαίνει µε βάση το σχηµατισµό επιµέρους 
σηµασιολογικών ενοτήτων, οι οποίες συνδέονται η µια µε την άλλη, υπό τύπον 
αλυσίδας σε ενιαίο όλο.  
 Οι θεωρίες κατανόησης, λοιπόν, µπορούν σχηµατικά και σύµφωνα µε την 
έρευνα της ελληνίδας Μ. Σφυρόερα, να χωριστούν σε δυο µεγάλες οικογένειες (στο 
εσωτερικό των οποίων συναντάµε παραλλαγές): τις θεωρίες των κατωφερών 

                                                 
98 Tulving E., Episodic and semantic memory, στο Organization of Memory, Tulving E. & Dolaldson 
W. (eds),  N. York: Academic Press, 1972, σ.386. 
99 Tulving E., ο.π., σ.386.  
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διεργασιών (du haut vers le bas ) και τις θεωρίες των ανωφερών διεργασιών (du bas 
vers le haut )100.  
 Ξεκινώντας απ’ την πρώτη οικογένεια, οι θεωρίες της κατωφερούς διεργασίας 
στηρίζονται στην ενεργοποίηση υπαρχουσών γνώσεων και δοµών που επιτρέπουν 
στον αναγνώστη να κατατµήσει το κείµενο σε ενότητες πληροφοριών και να τους 
αποδώσει κάποιο νόηµα εντάσσοντάς τις στις γνωστικές του δοµές. Οι 
προϋπάρχουσες γνώσεις που έχει στο µυαλό του ο αναγνώστης ως δοµηµένα 
γνωστικά σχήµατα, λειτουργούν ως πλέγµα κριτηρίων ανάγνωσης των πληροφοριών 
του κειµένου που διαβάζει.  
 Αυτή µε τη σειρά της, η οικογένεια θεωριών διακρίνεται σε δυο οµάδες. Η 
πρώτη έχει να κάνει µε τη θεωρία συσχέτισης κειµενικών και νοητικών δοµών ενώ 
παράλληλα προσπαθεί να συνδέσει τις σταθερές αφηγηµατικές κειµενικές δοµές µε 
τις νοητικές δοµές των υποκειµένων που διαβάζουν ένα κείµενο. Αυτές οι νοητικές 
δοµές που έχουν οικοδοµηθεί σταδιακά µέσω της πρώιµης επαφής των υποκειµένων 
µε αφηγηµατικά κυρίως κείµενα, λειτουργούν ως ένα δοµηµένο πλαίσιο, το οποίο 
αποτελείται από γενικές εννοιολογικές κατηγορίες (αρχική κατάσταση, επιπλοκή 
κ.τ.λ.) και το οποίο επιτρέπει στον αναγνώστη να αποδώσει νόηµα σε οποιοδήποτε 
αφηγηµατικό ή µη, κείµενο. Γι’ αυτό, τα κείµενα που δεν παρεκκλίνουν απ’ αυτές τις 
κανονικές δοµές γίνονται πιο εύκολα κατανοητά, ενώ κείµενα µε µη κανονική δοµή 
χρειάζονται µετατροπή της δοµής τους απ’ τον αναγνώστη, ώστε να γίνει δυνατή η 
κατανόησή τους. 
 Στο εσωτερικό αυτής της οµάδας εντάσσονται: α)το µοντέλο της κειµενικής 
(αφηγηµατικής) υπερδοµής101, σύµφωνα µε το οποίο, µια σειρά από κειµενικά 
στοιχεία που προσδίδουν συνοχή στο κείµενο και συναρµολογούνται µε 
συγκεκριµένη διάταξη αποδίδουν την εσωτερική αρχιτεκτονική δοµή του κειµένου 
και καθιστούν τον αναγνώστη ικανό να αναγνωρίσει, να κατανοήσει και να 
ανακαλέσει το περιεχόµενο του κειµένου, β)το µοντέλο των επεισοδίων102, όπου σ’ 
αυτή την περίπτωση, ο αναγνώστης, εκτός από δοµικά κριτήρια λαµβάνει υπόψη και 
σηµασιολογικά κριτήρια για τη ταύτιση των πληροφοριών προς κατανόηση του 
κειµένου µε τις σταθερές κειµενικές δοµές. Εδώ, δηλαδή, το επεισόδιο αποτελεί τη 
βασική µονάδα γνωστικής επεξεργασίας για την ερµηνεία και µη αυστηρά 
δοµηµένων αφηγηµατικών κειµένων και γ)το µοντέλο των ‘αλυσίδων 
γεγονότων’103,στα πλαίσια του οποίου τα αφηγηµατικά κείµενα δεν περιγράφονται µε 
βάση τη σταθερή δοµή τους, αλλά µε βάση την ύπαρξη στο εσωτερικό τους κάποιων 
γενικών σταθερών εννοιολογικών κατηγοριών (κατάσταση, γεγονός, δράση, 
εκδήλωση, στόχος), καθώς και κάποιων πιθανών συνδέσεων µεταξύ αυτών των 
κατηγοριών (κίνητρο, φυσική αιτία, προϋπόθεση κ.τ.λ.), γεγονός που προσφέρει 
αναλυτική περιγραφή του κειµένου, τοποθετεί, όµως, σε δεύτερο πλάνο τις γνωστικές 
διαδικασίες κατανόησης.  
 Η δεύτερη οµάδα των κατωφερών διεργασιών συσχετίζει το κείµενο µε τα 
γνωστικά σχήµατα που αφορούν τις σχετικές µε την οργάνωση του κόσµου γνώσεις.  
                                                 
100 Σφυρόερα Μ., Η µελέτη των γνωστικών σχηµάτων κατάτµησης και αναπλαισίωσης πληροφοριών 
κατά την κατανόηση µακροσκελών αφηγηµατικών κειµένων. Συστηµατική προσέγγιση και διδακτικές 
προεκτάσεις, στο Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαίδευση, (επιµ.) Λουκία Μπεζέ, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά 
Γράµµατα, 1998, σσ.107-112.  
101 Kintsch W., Mandel T.S., and Konsminsky E., Summarizing scrambled stories, στο Memory and 
Cognition, 1997, 5, 5, σσ.547-552.  
102 Stein N.L. & Glenn C.G., An Analysis of Story Comprehension, στο Elementary School Children, 
New Directions in Discourse Processing, (ed) Freedle R.O., 5, 2, Norwood: Ablex, 1979. 
103 Warren W.H., Nicholas D.W. & Trabasso T., Event Chains and Inferences in Understanding 
Narratives, στο New Directions in Discourse Processing, (ed) Freedle R.E., 2, Norwood: Ablex. 



 34

 Στο πλαίσιο αυτής της θεωρίας διακρίνουµε το µοντέλο των σκοπών, των 
πλάνων και των σεναρίων (scripts) ή αλλιώς των γνωστικών σχηµάτων της 
καθηµερινής ζωής. Ο όρος σχήµα φαίνεται ότι χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από 
τον καθηγητή ψυχολογίας του πανεπιστηµίου του Cambridge, F. Bartlett104 και λίγο 
αργότερα από τον Piaget στη διερεύνηση της γνωστικής ανάπτυξης του ατόµου και 
αποδίδει την οργάνωση και δόµηση των γνώσεων που έχει στο νου του κάθε 
άνθρωπος. Σχήµα ή σχήµατα, λοιπόν, είναι η κωδικοποίηση ή η αναπαράσταση στη 
µνήµη µε σηµασιολογικό τρόπο ενός ευρύτερου συνόλου δοµηµένων, σύνθετων και 
σχετιζόµενων πληροφοριών και τα οποία συνιστούν τους έτοιµους υποδοχείς µέσω 
των οποίων θα δοµηθούν νέες πληροφορίες. 
 Ο J. Anderson105 χαρακτηριστικά αναφέρει «…µερικά σύνολα προτασιακών 
µονάδων σχηµατίζουν ευρύτερες µονάδες που ονοµάζονται σχήµατα. Για 
παράδειγµα, η γνώση που έχουµε για την έννοια σχολείο δεν συνίσταται απλώς από 
το ότι ορισµένα πρόσωπα εργάζονται εκεί και ότι διάφορα γεγονότα συµβαίνουν εκεί 
(όπως π.χ. µάθηση, παιχνίδι, κοινωνικοποίηση), αλλά ότι όλα αυτά συµβαίνουν µαζί 
κατά µια ορισµένη διαδικασία και χρονική διαδοχή. Έτσι, το σχήµα σχολείο 
αναπαριστάνει τη γνώση που έχουµε αναφορικά µε το πώς τα διάφορα 
χαρακτηριστικά και τα γεγονότα του σχολείου συνδέονται. Το είδος αυτής της 
γνώσης που αναφέρεται στα στοιχεία των πληροφοριών που γειτνιάζουν ή 
συµβαίνουν σε χωροχρονική διαδοχή είναι αναγκαίο, όχι µόνο για την κατανόηση του 
κόσµου, αλλά και για την πρόγνωση των επόµενων πιθανών καταστάσεων ».  
 Ειδικότερα, τα σχήµατα που αναπαριστάνουν γεγονότα µε χωροχρονική 
διάσταση που ενέχουν, δηλαδή, το στοιχείο της διαδοχής ενεργειών, έχουν αποκληθεί 
σενάρια (scripts) από τους Schenk και Abelson106. Ωστόσο, αν και ο όρος σενάριο 
περιλαµβάνει µια πιο στενή και περιορισµένη έννοια, αφού αναφέρεται σε µια 
αλληλουχία γεγονότων107 που λαµβάνουν χώρα σε µια χρονική στιγµή, οι όροι σχήµα 
και σενάριο χρησιµοποιούνται στη βιβλιογραφία συχνά ως εναλλακτικοί όροι. 
Πάντως, σχήµατα και σενάρια ενεργοποιούνται κάθε φορά που ο αναγνώστης 
συναντά στο κείµενο κάποιο απ’ τα στοιχεία που τα απαρτίζει, ενώ επιπλέον, δίνουν 
τη δυνατότητα στον αναγνώστη να κάνει υποθέσεις και λογικές αναγωγές, κάτι που 
του επιτρέπει να αποκαθιστά το νόηµα του κειµένου, ανεξάρτητα απ’ το βαθµό 
ελλειπτικότητάς του.  
 Το επόµενο µοντέλο αυτής της θεωρίας, είναι εκείνο που περιγράφει το 
αφηγηµατικό κείµενο ως µια διαδικασία επίλυσης προβληµάτων108. Σ’ αυτήν την 
περίπτωση, ο αναγνώστης για να κατανοήσει το αφηγηµατικό κείµενο θα πρέπει να  
αναλύσει τη δράση των πρωταγωνιστών µε όρους επίλυσης ενός προβλήµατος, 
δηλαδή, να αναζητά κάθε φορά την πράξη εκείνη που οδηγεί από την αρχική 
κατάσταση στον επιδιωκόµενο από τον πρωταγωνιστή στόχο. Αυτό το µοντέλο, 
όµως, αν και ασχολείται µε το ρόλο της αιτιότητας αφήνει πολλά κενά στο τρόπο που 
περιγράφει τις γνωστικές διεργασίες των αναγνωστών.  

                                                 
104 Bartlett F.C., Remembering, Cambridge: University Press, 1932. 
105 Anderson J., Cognitive Psychology and its Implications, New York: Freeman and Company, 4ed, 
1995, σ.133. 
106 Schenk R. & Abelson R., Scripts, Plans, Goals and Understanding, Hillsdale, N.J.: Erlbaum, 1977, 
σ.41. 
107 Matlin M.W., Cognition, New York: Harcourt Brace College, 4ed, 1998, σ.243. 
108 Rumelhart D.E., Notes on a schema of stories, στο Representations and understanding, (eds) 
Brobrow D.G. & Collins A., New York: Academic Press, 1975. 
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 Το τρίτο και τελευταίο, είναι το µοντέλο της συνοχής και των λογικών 
αναγωγών που οδηγούν στην οικοδόµηση αιτιακών σχέσεων109. Το µοντέλο αυτό, 
πολύ περισσότερο απ’ όλα τα προηγούµενα µεταθέτει το βάρος από τη σταθερή 
αφηγηµατική δοµή στο περιεχόµενο του κάθε κειµένου και καθιστά τον αναγνώστη 
πολύ πιο ενεργό, καθώς βασισµένος στις συνθήκες τις οποίες περιγράφει αρχικά το 
κείµενο (χρόνος, τόπος, πρόσωπα) και σε απλοϊκές γνώσεις αιτιακών σχέσεων, θα 
ανασυνθέσει το αιτιακό δίκτυο που διαπερνά όλο το κείµενο, εντάσσοντας σ’ αυτό το 
δίκτυο τα βασικά γεγονότα που διαδραµατίζονται.  
 Περνώντας στη δεύτερη µεγάλη οικογένεια θεωριών µε τη γενική ονοµασία  
κατωφερής διεργασία, κυρίαρχο είναι το προτασιακό µοντέλο των Kintsch και Van 
Dijk110. 
 Σύµφωνα, λοιπόν, µ’ αυτούς, ο αναγνώστης που διαβάζει ένα κείµενο για να 
το κατανοήσει και να αποκτήσει γνώσεις απ’ αυτό, συνήθως δεν συγκρατεί στη 
µνήµη του όλες τις λέξεις του κειµένου, αλλά την εννοιολογική του ουσία. Η 
κατανόηση της εννοιολογικής ουσίας του κειµένου επιτυγχάνεται χάρη στην 
ικανότητα του αναγνώστη να αντιλαµβάνεται και να κατανοεί τις εννοιολογικές 
µονάδες (propositions) απ’ τις οποίες και απαρτίζεται το κείµενο. Πιο συγκεκριµένα, 
προτασιακή µονάδα θεωρείται ως η µικρότερη βασική µονάδα των  πληροφοριών που 
έχουν γίνει γνώσεις και περιέχεται στις λέξεις, στις φράσεις  και στις προτάσεις, 
σύµφωνα µε τις οποίες επικοινωνεί ο άνθρωπος. Οι προτασιακές µονάδες, κατά 
συνέπεια, δεν είναι οι ίδιες λεκτικές προτάσεις, αλλά το νόηµα αυτών των 
προτάσεων.  Αυτό που αναπαριστάνεται στη µνήµη, δηλαδή,  είναι το νόηµα των 
πληροφοριών και όχι η ακριβώς λεκτική µορφή τους111.  
Παράδειγµα 1:  
α)Το παιδί. 
β)Το παιδί διαβάζει το βιβλίο. 
Η φράση (β) περιλαµβάνει µια απλή ιδέα, ένα νόηµα και αποτελεί µια προτασιακή 
µονάδα. 
Παράδειγµα 2: 
Της Μαρίας ο εξάδελφος, τον οποίο αγαπάει, έχει ένα γκρίζο σκυλάκι.  
Η πρόταση αντιστοιχεί σε 4 προτασιακές εννοιακές µονάδες.  
α)Η Μαρία έχει έναν εξάδελφο.  
β)Η Μαρία αγαπάει τον εξάδελφο.  
γ)Ο εξάδελφος έχει ένα σκυλάκι.  
δ)Το σκυλάκι είναι γκρίζο.  
 Αναλύοντας τώρα, την προτασιακή µονάδα (proposition) συγκράτησης 
πληροφοριών, ο Kintsch  υποστήριξε ότι αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία α)τα 
επιχειρήµατα (arguments) που είναι ένα ή δύο αντικείµενα ή γεγονότα, αποτελούν τα 
βασικά θέµατα της προτασιακής µονάδας και εκφράζονται συνήθως µε ουσιαστικά 
και αντωνυµίες και β)τη σχέση  (relation) ή ένδειξη (predicator) που συνήθως είναι 
µια και µοναδική και περιγράφει, προσδιορίζει, περιορίζει ή και επιβεβαιώνει τις 
σχέσεις ανάµεσα στα επιχειρήµατα, γι’ αυτό και εκφράζεται συνήθως µε ρήµατα, 
επίθετα και επιρρήµατα, π.χ. Ο Κώστας αγαπούσε τα έργα τέχνης. Η προτασιακή 

                                                 
109 Trabasso T., Secco T. & Van Den Brock D., Casual cohesion and Story Coherence, στο Learning 
and Comprehension of Text, (eds) Mandl K., Stein N. & Trabasso T., Hillsdale - N. Jersey: Erlbaum.  
110 Kintsch W. & Van Dijk T., Toward a model of discourse comprehension and production, στο 
Psychological Review, 1978, 85, σσ. 363-394. 
111 Σχετική βιβλιογραφία: 1)Glover D.R. and Bruning R.H., Educational Psychology, Schott: Glenriew 
III, 3ed, 1990, σ.83. 2)Anderson J., Cognitive Psychology and its Implications, New York: Freeman 
and Company, 4ed, 1995, σ.149. 
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µονάδα περιέχει δυο επιχειρήµατα (Ο Κώστας, έργα τέχνης) και µια σχέση 
(αγαπούσε). 
 Αυτό που ενδιαφέρει όµως, είναι ο τρόπος της αναγνωστικής κατανόησης, 
σύµφωνα µε τη θεωρεία των Kintsch και Van Dijk. Κάθε λοιπόν, νοηµατική µονάδα 
αναπαρίσταται στη βραχυπρόθεσµη µνήµη. Στη συνέχεια, στην περίπτωση που 
διευρύνουµε το κείµενο, δηµιουργείται άλλη νοηµατική µονάδα που συνδέεται µε την 
προηγούµενη κι έτσι ο αναγνώστης διαµορφώνει µια αφηρηµένη αναπαράσταση των 
δοµηµένων εννοιολογικών µονάδων. Η σύνδεση, όµως, γίνεται πιο εύκολη όταν 
υπάρχει ένα κοινό επιχείρηµα, ενώ γίνεται δυσκολότερη, όταν ο αναγνώστης 
αναγκάζεται είτε να επανεργοποίησει µια φράση την οποία δεν έχει συγκρατήσει στη 
µνήµη εργασίας, είτε να ανατρέξει στις γενικότερες γνώσεις του για να συνάψει µια 
τέτοιου είδους σχέση112.  
 Σ’ αυτόν πάντως, το µηχανιστικό τρόπο κατανόησης ως πρόσθεσης ή 
σύνδεσης αλλεπάλληλων σηµασιολογικών ενοτήτων, παρεµβαίνει ενίοτε και η 
κειµενική υπερδοµή µε ρόλο ελέγχου πιο πολύ, ώστε ο αναγνώστης να οµαδοποιήσει 
τις πληροφορίες που συγκρατεί και να φτάσει στην ερµηνεία του κειµένου που 
διαβάζει.  
 Στα πλαίσια αυτής της οικογένειας θεωριών εµφανίζονται κι άλλα µοντέλα τα 
οποία, όµως, δεν παρέχουν µε σαφήνεια τη διαδικασία µέσω της οποίας 
επιτυγχάνεται η κατανόηση. Άλλα εµπλέκουν δυο ή και περισσότερα είδη νοητικής 
επεξεργασίας του κειµένου που περιγράφηκαν και άλλα έχουν δοκιµαστεί µόνο σε 
περιγραφικά ή αφηγηµατικά κείµενα113, γι’ αυτό και κρίνουµε σκόπιµο να µην 
επεκταθούµε σε περαιτέρω ανάλυση θεωριών.  
 Συµπερασµατικά, η πλειονότητα των µοντέλων κατανόησης, τα οποία 
παρουσιάστηκαν µε συνοπτικό τρόπο, χαρακτηρίζεται από την επικέντρωση στην 
ανάλυση µιας και µόνο από τις γνωστικές διεργασίες, η οποία παραπέµπει µε σαφή 
τρόπο σ’ ένα και µόνο επίπεδο επεξεργασίας. Τα µοντέλα για παράδειγµα, της 
κειµενικής υπερδοµής αναλύουν µόνο τη γνωστική διεργασία οικοδόµησης αυτής της 
υπερδοµής, ενώ τα µοντέλα των αιτιακών σχέσεων επικεντρώνονται, αγνοώντας 
ενίοτε τη συνολική δοµή του κειµένου, στην οικοδόµηση από τον αναγνώστη του 
δικτύου των αιτιακών σχέσεων. Κάθε µοντέλο, δηλαδή, ερµηνεύει την 
αλληλεπίδραση αναγνώστη-κειµένου ανάλογα µε το αν αναλύει το µικροεπίπεδο 
(πρόταση-σύνταξη) ή το µακροεπίπεδο (σηµασιολογία, συνολική δοµή του κειµένου) 
της κατανόησης114. 
 Όπως και να’ χει, το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι το πολύπλοκο φαινόµενο 
της κατανόησης κειµένου από τη µια παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους 
ερευνητές και από την άλλη αποδεικνύει την αδυναµία τους να καταλήξουν σε κοινές 
υποθέσεις σχετικά µε τις γνωστικές διεργασίες που λαµβάνουν χώρα, προκειµένου να 
επιτευχθεί η νόηση του κειµένου. Αναµφισβήτητα, όµως, οι ερευνητές έχουν 
καθορίσει σε µεγάλο βαθµό τρόπους και µεθόδους µε τους οποίους µπορεί να 
διδαχθεί η διαδικασία κατανόησης και κατάκτησης του περιεχοµένου ενός κειµένου.    
  
 
 

                                                 
112 Σφυρόερα Μ., Η µελέτη των γνωστικών σχηµάτων κατάτµησης και αναπλαισίωσης πληροφοριών 
κατά τη κατανόηση µακροσκελών αφηγηµατικών κειµένων. Συστηµική προσέγγιση και διδακτικές 
προεκτάσεις , στο Λ. Μπεζέ (εκδ), Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαίδευση, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 
1998, σ.111. 
113 Σφυρόερα Μ., ο.π., σ.112. 
114 Σφυρόερα Μ., ο.π., σ.115. 
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3.3 Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
 
 
 Για τη σύνθεση της περίληψης απαραίτητη προϋπόθεση, όπως αναφέραµε, 
αποτελεί η ανάγνωση και η κατανόηση του προς περίληψη κειµένου. Ο βαθµός, 
όµως, κατανόησης και επεξεργασίας εξαρτάται, πέρα από τις εγγενείς ικανότητες και 
δεξιότητες που απαιτούνται από το άτοµο και από το είδος και τα χαρακτηριστικά του 
ίδιου του κειµένου. Στο παρόν, λοιπόν, κεφάλαιο θα αναφέρουµε τους κυριότερους 
παράγοντες που ευκολύνουν ή δυσχεραίνουν την κατανόηση των πληροφοριών ενός 
κειµένου και σχετίζονται µε τη φύση του ίδιου του κειµένου κι εποµένως, καθιστούν 
και την περίληψή του σε περιπλοκότερη διαδικασία. Ειδικότερα, επισηµαίνουµε:  
 α)την έκταση/το µήκος του αρχικού κειµένου. Σηµαντικό ρόλο έχει η έκταση 
του πρωτότυπου, ιδιαίτερα για τους µικρότερους µαθητές115. Αυτό αιτιολογείται, 
καθώς τα εκτενέστερα κείµενα είναι δυσκολότερα από τα πιο σύντοµα, γιατί αυξάνει 
ο φόρτος των πληροφοριών τους κι εποµένως, δεν είναι εύκολο να γίνουν οι 
συσχετίσεις µεταξύ των στοιχείων, η επεξεργασία όλων των δεδοµένων, οι 
κατάλληλες επιλογές και στο τέλος, οι αναγκαίοι µετασχηµατισµοί και αναδοµήσεις 
για την εξαγωγή µιας περίληψης. Όπως χαρακτηριστικά διατύπωσε ο Folman116, 
«…περιορίζοντας το κείµενο, περιορίζεται και η γνωστική διεργασία που απαιτείται 
απ’ το µαθητή κι έτσι αυτός µπορεί να επικεντρωθεί στην ουσία της γλωσσικής 
δραστηριότητας και άσκησης ». 
 β)ο τύπος (type)/το είδος (genre) του αρχικού κειµένου. Τα αφηγηµατικά 
κείµενα έχουν αποδειχθεί, βάσει ερευνητικών µελετών, ευκολότερα από τα 
πραγµατολογικά-εξηγητικά (expository) κι αυτό, γιατί τα αφηγηµατικά είναι πιο 
οικεία στα παιδιά, καθώς από µικρή ηλικία έχουν εξοικειωθεί µε αυτά (είναι το πρώτο 
είδος κειµένου µε το οποίο έρχονται σε επαφή και διδάσκονται κατ’ εξακολούθηση, 
κυρίως στο δηµοτικό)117 κι έτσι διαθέτουν τα κατάλληλα γνωστικά σχήµατα για να τα 
επεξεργαστούν. Τα υπόλοιπα είδη κειµένων ακολουθούν σχήµατα δόµησης λιγότερα 
οικεία στις γνωστικές δοµές των παιδιών κι έτσι καθίσταται δυσκολότερη η 
νοηµατική προσπέλασή τους. Άλλωστε, αν ο µαθητής δεν κατανοήσει ποιο είναι το 
σχήµα δόµησης του κειµένου είναι επόµενο ότι θα δυσκολευτεί πολύ περισσότερο 
στη νόησή του και στη µεταγραφή του σε περιληπτικό κείµενο. Σηµαντικό ρόλο έχει 
και η χρονική ακολουθία ή η αιτιώδης σχέση που συνδέει τα γεγονότα ενός 
αφηγηµατικού κειµένου κι έτσι διευκολύνει την κατανόησή τους, σε αντίθεση µε τα 
εξηγητικά κείµενα όπου οι σχέσεις είναι κυρίως λογικές. Ο Pincus118 αναφέρει πως   
«οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πως και οι έφηβοι 16 ετών αντιµετωπίζουν δυσκολίες 
στο να συνάψουν σχέσεις αιτίου-αποτελέσµατος». Πόσο µάλλον, όταν τα κείµενα 
έχουν ασαφή δόµηση είτε λόγω χαλαρότητας του άξονα συσχέτισης, είτε λόγω 
απουσίας βασικών δοµικών στοιχείων. Πάντως, η σύνθεση περίληψης ενός 
αφηγηµατικού κειµένου είναι ευκολότερη κι από το ότι τα ίδια τα γεγονότα που 
περιλαµβάνει το κείµενο κρίνονται σηµαντικά και αναγκαία για την καταγραφή τους 

                                                 
115 Hidi S. & Anderson V., Producing Written Summaries: Task Demands, Cognitive, Operations and 
Implications for Instruction, στο Educational Research, 1986, 56, 4, Win, σ.475. 
116 Folman S., Towards an EFL reading-writing model of academic learning, S. Folman (Moderator), 
στο The interactive relationship of reading and writing in EFL. Colloquium conducted at the 22nd 
Annual TESOL Convention, Chicago, IL, Mar, 1988. 
117 Hidi S & Anderson V., σ.475. 
118 Pincus R.H. Arlene et al, A Technique for Using the Story Schema as a Transition to Understanding 
and Summarizing Event Based Magazine Articles, στο Journal of Reading, 1986, 30, 2, σ. 152. 
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στην περίληψη, ενώ στα άλλα είδη κειµένου το σηµαντικό µε το αναγκαίο δε 
συµπίπτει κι έτσι απαιτούνται µια σειρά από αξιολογικές κρίσεις για το τι θα 
συµπεριληφθεί και τι θα απορριφθεί απ’ την περίληψη119. 
 γ)η πολυπλοκότητα (complexity). Ο όρος πολυπλοκότητα αναφέρεται σε µια 
σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κειµένου. Αρχικά, έχει να κάνει µε το 
λεξιλόγιο120 που κάνει χρήση το κείµενο, κατά πόσο, δηλαδή, είναι εξειδικευµένο ή 
όχι ή αν συµπεριλαµβάνει λέξεις, οι οποίες σηµασιολογικά είναι χαµηλής συχνότητας 
ή µεγάλης αφαιρετικότητας. Σ’ αυτή την περίπτωση, η κατανόηση του κειµένου 
δυσχεραίνεται εξ’ αιτίας των ελλείψεων που µπορεί να υπάρχουν στη σηµασιολογική 
µνήµη του ατόµου. Σε προτασιακό επίπεδο, η πολυπλοκότητα του κειµένου 
εξαρτάται από το µήκος της περιόδου, από τις δοµικές σχέσεις µεταξύ των στοιχείων 
της (παρατακτική ή υποτακτική σύνταξη, διαδοχική υπόταξη), ενώ σε επίπεδο 
παραγράφου, καθοριστική κρίνεται η ύπαρξη θεµατικής πρότασης, εφόσον η 
επινόηση θεµατικής πρότασης θεωρείται διαδικασία απαιτητική ακόµη και από 
ώριµους ηλικιακά αναγνώστες121. Τέλος, η ποιότητα της οργάνωσης του αρχικού 
κειµένου, το ύφος του, ο βαθµός αφαιρετικότητας που ενέχουν τα νοήµατά του, η 
συνοχή και η συνεκτικότητα που εξαρτάται από την ύπαρξη 
διαρθρωτικών/µεταβατικών λέξεων ή φράσεων είναι στοιχεία που επηρεάζουν την 
πολυπλοκότητα του κειµένου και συνεπώς και το βαθµό κατανόησής του από τον 
αναγνώστη. 
 δ)η οικειότητα (familiarity). Αυτή διακρίνεται σε γνωστική και 
συναισθηµατική122. Ο όρος γνωστική οικειότητα συνδέεται µε την εξοικείωση του 
αναγνώστη µε το θεµατικό περιεχόµενο και το είδος του αρχικού κειµένου. Κατά 
πόσο, δηλαδή, ο αναγνώστης µε βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις που διαθέτει και 
είναι δοµηµένες ως γνωστικά σχήµατα, είναι σε θέση να προβεί στη διεκπεραίωση 
της κατανόησης των νέων πληροφοριών που προσλαµβάνει, αλλά και να εξάγει 
συµπεράσµατα, ώστε να µπορεί να καλύπτει ενδεχόµενα κενά από τις πληροφορίες 
που ως αυτονόητες παραλείπονται. Με τον όρο, πάλι, συναισθηµατική οικειότητα 
εννοείται η θετική συναισθηµατική αντίδραση του αναγνώστη στο περιεχόµενο του 
κειµένου. Έχει διαπιστωθεί ότι η κατανόηση ενός κειµένου δυσχεραίνεται, όταν το 
περιεχόµενό του έρχεται σε αντίθεση µε τις πεποιθήσεις, τα πιστεύω και γενικότερα 
τις πολιτιστικές αξίες του αναγνώστη123, ενώ αντίθετα, όταν το θεµατικό περιεχόµενο 
αγγίζει συναισθηµατικά τον αναγνώστη, αυξάνεται το ενδιαφέρον και η γνωστική του 
εγρήγορση κι έτσι η κατανόηση συντελείται αποτελεσµατικότερα. 
 ε)Τέλος, η σηµατοδότηση (signaling) του αρχικού κειµένου είναι ένας ακόµη 
παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη, αφού πραγµατοποιείται από την ύπαρξη 
κάποιων κειµενικών στοιχείων124. Αυτά µπορεί να είναι: α)λέξεις ή φράσεις που 
αποκαλύπτουν τι θεωρεί σηµαντικό ο συγγραφέας του αρχικού κειµένου (π.χ. το πιο 
σηµαντικό γεγονός είναι…) ή που υποδηλώνουν τη νοηµατική οργάνωση του 
κειµένου (π.χ. πρώτον, δεύτερον κ.τ.λ.), β)προεξαγγελτικές ή ανακεφαλαιωτικές 
δηλώσεις (π.χ. συµπερασµατικά, ανακεφαλαιώνοντας…), γ)πλάγια ή έντονη γραφή 
σε κάποια στοιχεία του κειµένου που δείχνουν την ιδιαίτερη σηµασία τους, δ)η 
                                                 
119 Hidi S. & Anderson V., ο.π., σ.476. 
120 Hidi S. & Anderson V., ο.π., σ.476. 
121 Hidi S. & Anderson V., ο.π., σ.476. 
Brown L.A. & Day D.J., Macrorules for Summarizing Texts: The Development of Expertise, στο 
Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 1983, 22, σ.2. 
122 ∆αµιανού ∆., Παπαιωάννου Π., Πατούνα Α., ο.π., σ.434.   
123 Kirkland B.M. & Saunders P.A., Maximizing Student Performance in Summary Writing: Managing 
Cognitive Load, στο Tesol Quarterly, 1991, 25, 1, σ. 109. 
124 ∆αµιανού ∆., Παπαιωάννου Π., Πατούνα Α., ο.π., σ.435.  
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ύπαρξη πλαγιότιτλων, υπότιτλων και πολύ περισσότερο η ύπαρξη τίτλου στο κείµενο 
που ενεργεί ως ένα γνωστικό σχήµα που καθοδηγεί και βοηθά τον αναγνώστη, καθώς 
διαβάζει, να συνδέει τις επιµέρους πληροφορίες του κειµένου και να οικοδοµεί την 
κατανόησή του, και ε)η παρουσία µιας εικόνας ή ενός σχεδίου αποτελεί σηµαντικό 
στοιχείο αναγνωσιµότητας και κατανόησης του κειµένου καθώς ‘φωτίζει’ τα νοήµατα 
και συντελεί στη γρήγορη αναγνώρισή τους. Όλα αυτά, κατά συνέπεια, αποτελούν 
‘σήµατα’ που προσελκύουν την προσοχή του αναγνώστη, διευκολύνουν την 
κατανόηση του κειµένου και εν συνεχεία, συντελούν βοηθητικά στην περιληπτική 
διαδικασία, αρκεί βέβαια, ο ενδιαφερόµενος να έχει ασκηθεί στην αποκωδικοποίησή 
τους. 
 
 
 
 
 
3.4 Η ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ  
 
 
 
 α)Ο όρος Μεταγνώση είναι καινούριος στο χώρο της Ψυχολογίας και της 
Παιδαγωγικής και είναι πλασµένος αναλογικά προς τους µοντέρνους φιλοσοφικούς 
όρους: Μεταηθική, Μεταγλώσσα, κ.τ.λ. 
 Η Μεταγνώση είναι η Φιλοσοφία της γνώσης και σηµαίνει τη γνώση που 
αποκτά το άτοµο σ’ ένα επίπεδο ανώτερο από το επίπεδο της αυτόµατης 
επεξεργασίας, από τη διερεύνηση και τη µελέτη των τρόπων, των µηχανισµών και 
των λειτουργιών, µέσω των οποίων το ανθρώπινο πνεύµα αποκτά τη γνώση125. 
Αφορά το µετά, διότι προχωρεί και παρακολουθεί τη γνώση. Γι’ αυτό και 
ονοµάστηκε, µεταγνώση.  
 Ο όρος µεταγνώση ονοµάζεται και µεταγνωστική ικανότητα ή µεταγνωστικές 
στρατηγικές και αναφέρεται στις γνωστικές διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα στην 
ενεργό µνήµη και περιλαµβάνουν την επίγνωση που έχει το άτοµο για τις δικές του 
γνωστικές διαδικασίες. Περιλαµβάνει τις ενσυνείδητες  και σκόπιµες σκέψεις κι ως εκ 
τούτου το άτοµο µπορεί να τις ελέγχει και να τις κάνει προσιτές στην έρευνα126. Είναι 
µε άλλα λόγια, η γνώση ενός ατόµου για τις γνωστικές λειτουργίες του και τα 
προϊόντα τους (cognition about cognition). 
 Σύµφωνα µε τον Flavell127, η µεταγνώση αφορά την ενεργητική 
κινητοποίηση, τη σκόπιµη και ενσυνείδητη ρύθµιση, καθώς και το σχεδιασµό, το 
συντονισµό, τον έλεγχο, αλλά και την αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών ενός 
ατόµου, προκειµένου εκείνο να πραγµατοποιήσει αποτελεσµατικά µια γνωστική 
δραστηριότητα που αφορά, είτε την ανάγνωση, είτε την κατανόηση ενός κειµένου, 
είτε την επίλυση ενός προβλήµατος, είτε οποιαδήποτε γλωσσική άσκηση.  
 Συνεχίζοντας, µάλιστα, ο Flavell θεωρεί πως η Μεταγνώση περιλαµβάνει τρία 
συστατικά στοιχεία128: α)την επίγνωση των ικανοτήτων του ατόµου και αφορά την 

                                                 
125 Κολιάδης Εµ., ο.π., σ.497. 
126 Hacker J.D., Definitions and Empirical Foundation, στο Metacognition in Educational Theory and 
Practice, (eds) Hacker D.J., Dunlosky J., Graesser A.C., N.J. Erlbaum, 1998, σ.8. 
127 Flavell J.H., Cognitive development, Englewood, N.J.: Preutice-Hall, 1985, σ.104 κ.ε. 
128 Flavell J.H., Speculations about the nature and development of metacognition, στο Metacognition 
motivation and understanding, (eds) Weinert F.E. & Kluwe R.H., Hillsdalle, N.J.: Erlbaum, 1987, 
σ.21.  
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αντίληψη που έχει το άτοµο για τον εαυτό του, δηλαδή, τη γνώση για τις ικανότητές 
του και τη σχέση που έχουν αυτές µε τις ικανότητες των άλλων. Σ’ αυτό, 
περιλαµβάνεται και η γνώση που έχει το άτοµο σχετικά µε την ανθρώπινη σκέψη και 
τη µάθηση γενικά. Εδώ επίσης, κατατάσσονται και οι µεταγνωστικές εµπειρίες, το 
σύνολο, δηλαδή, των αντιληπτικών και µνηµονικών στοιχείων, καθώς και τα 
αισθήµατα και τα συναισθήµατα (όπως ικανοποίηση, δυσκολία) που συνοδεύουν τις 
νοητικές λειτουργίες, β)την εκτίµηση της δυσκολίας του έργου. Αυτό το στάδιο 
αναφέρεται στην αξιολόγηση που πρέπει να προβαίνει το άτοµο για το έργο που 
αναλαµβάνει και στη συνειδητοποίηση ότι κάθε αντικείµενο έχει τις δικές του 
απαιτήσεις και απαιτεί και ανάλογες προσεγγίσεις, και γ)την επίλυση της κατάλληλης 
στρατηγικής. Αυτό το στοιχείο σχετίζεται µε την εφαρµογή της κατάλληλης 
στρατηγικής, του κατάλληλου τρόπου ενεργοποίησης των γνωστικών λειτουργιών 
του ατόµου, ώστε το τελευταίο να αντεπεξέλθει στο στόχο του. 
 Πέρα απ’ αυτά, ο Flavell συµπληρώνει πως απαραίτητο στοιχείο της 
Μεταγνώσης είναι και η γνώση των σχεδίων και των σκοπών, διότι πιστεύει ότι τα 
σχέδια και οι σκοποί που θέτει το άτοµο, το κρατούν ανά πάσα στιγµή ενήµερο για το 
αντικείµενο της γνωστικής δραστηριότητας και προσδιορίζουν τη µαθησιακή 
διαδικασία. Το στοιχείο αυτό, ενέχει περισσότερο µια µορφή διαισθητικής 
κατανόησης που έχουν τα άτοµα για τον εαυτό τους, σε σχέση µε τους άλλους. 
Γενικότερα, όµως, οι στόχοι και τα σχέδια που έχει εσωτερικεύσει το άτοµο 
προσδιορίζουν τον τρόπο που αξιολογεί το ίδιο τον εαυτό του, κρίνει τη σηµασία ενός 
δεδοµένου µαθησιακού έργου και αποφασίζει να χρησιµοποιήσει µια ορισµένη 
γνωστική ή µεταγνωστική στρατηγική129.  
 β)Είναι γεγονός ότι τα τελευταία 20 χρόνια η έρευνα έχει επικεντρωθεί στη 
σηµασία των µεταγνωστικών στρατηγικών για τη βελτίωση της κατανόησης κειµένου 
από παιδιά και ενηλίκους. Ένα από τα καλύτερα παραδείγµατα εργασίας πάνω στη 
µεταγνώση της ανάγνωσης είναι οι µελέτες της Ann Brown130, των Palinscar και 
Brown131 καθώς και των Delclos και Harrington132, που ανέδειξαν την αποφασιστικής 
σηµασίας χρήση των µεταγνωστικών στρατηγικών, αλλά και τον τρόπο διδασκαλίας 
τους, προκειµένου να επιτυγχάνεται η επαρκής ανάγνωση και κατανόηση ενός 
κειµένου (βλέπε και παρακάτω). 
 Όλες αυτές οι προσπάθειες των ερευνητών, λοιπόν, αποδεικνύουν πως η 
εξαγωγή περίληψης του κειµένου αποτελεί µια από τις εγκυρότερες µεταγνωστικές 
στρατηγικές που θα πρέπει να κατέχει και να πραγµατοποιεί ο αναγνώστης, εάν θέλει 
να φτάνει στο επιθυµητό σηµείο εκµάθησης του κειµένου που διαβάζει133. Από τη 
στιγµή που η σύνθεση της περίληψης προϋποθέτει την κατανόηση του προς περίληψη 
κειµένου, εξασκεί και βοηθά τον αναγνώστη να ανακαλύπτει τα νοήµατα του 
κειµένου και επιπλέον, τον τρόπο που αυτά σχετίζονται και αναπτύσσονται. Μάλιστα, 

                                                 
129 Alexander P.A. et al., Coming to Terms: How researchers in learning and literacy talk about 
knowledge, στο Educational Research, 1991, 61, 3, σ.329. 
130 Brown A.L., Metacognitive development and reading, στο Theoritical issues in reading 
comprehension, (eds) Spiro R.G., Bruce B. & Brewer W.F., Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum, 1980, 
σσ. 453-481. 
131 Palinscar A.S. & Brown A.L., Interactive teaching to promote independent learning from text, στο 
Reading Teacher, 1986, 39, 8, σσ.771-777. 
132 Delclos V.R. & Harrington C., Effects of strategy monitoring and proactive instruction on children’s 
problem solving performance, στο Journal of Educational Psychology, 1991, 83, 1, σσ.35-42. 
133 Thiede W.K. & Anderson M.C.M., Summarizing can improve metacomprehension accuracy, στο 
Contemporary Educational Psychology, 2003, 28, σ.130. 
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πολλοί ερευνητές µε ειδικά ερευνητικά προγράµµατα που έχουν ως βάση τους τη 
µεταγνωστική στρατηγική της περίληψης προβαίνουν σε αναγνωστικούς ελέγχους134. 
 Απ’ αυτά, δηλαδή, προκύπτει το συµπέρασµα πως η µεταγνώση σχετίζεται ή 
έστω έχει παραλληλισθεί, λόγω των υπαρχουσών ερευνών µε την αναγνωστική 
κατανόηση. Γι’ αυτό, λοιπόν, τίθεται το ερώτηµα ποια η σχέση της µεταγνώσης και 
των µεταγνωστικών στρατηγικών µε τη δυσκολία σύνθεσης µιας περίληψης; 
 Σ’ αυτό το ερώτηµα, οι Kirkland και Saunders135 έρχονται να επισηµάνουν µε 
τη δική τους ενασχόληση µε το θέµα πως η µεταγνώση αναφέρεται στο τρόπο 
προγραµµατισµού, ενεργοποίησης και εφαρµογής των γνωστικών δεξιοτήτων που 
απαιτούνται, ώστε ο αναγνώστης να πετύχει την κατανόηση του αρχικού κειµένου, 
τον εντοπισµό των κύριων σηµείων, το µετασχηµατισµό αυτών σε ανωτέρου 
επιπέδου σχήµατα, καθώς και την απόδοσή τους σε συγκροτηµένο κείµενο. Πάνω απ’ 
όλα, όµως, η µεταγνωστική δεξιότητα στην περιληπτική διαδικασία αφορά την 
ικανότητα του ατόµου να αξιολογεί την ποιότητα της περίληψης που συνθέτει µε 
κριτήρια τις πληροφορίες του αρχικού κειµένου και το σκοπό για τον οποίο γίνεται η 
σύνθεση της περίληψης. 
 Το σύνολο αυτών των µηχανισµών ο Sarig136 στη δική του ταξινοµία 
ονοµάζει σχεδιασµό (planning) και τον κρίνει απαραίτητο σε κάθε βήµα της 
περιληπτικής εργασίας. Αυτός ο σχεδιασµός κατά τον Sarig περιλαµβάνει τις εξής 
διαδικασίες: operate, assess, plan και repair. Αυτό σηµαίνει ότι η κατοχή των 
µεταγνωστικών δεξιοτήτων φανερώνει ότι: i)το άτοµο έχει συνείδηση των γνωστικών 
και γλωσσικών δεξιοτήτων που εµπλέκονται στη σύνθεση της περίληψης, ii)το άτοµο 
είναι σε θέση να προγραµµατίζει κατάλληλα αυτές τις δεξιότητες και να τις φέρει σε 
πέρας αποτελεσµατικά και, iii)ότι µπορεί να αξιολογεί µε αντικειµενικά κριτήρια το 
παραχθέν κείµενο περίληψης. 
 Αντικειµενικά κριτήρια, κατά µία έννοια, µπορούν να θεωρηθούν η 
ανταπόκριση του περιληπτικού κειµένου στο σκοπό, τον αποδέκτη και την περίσταση 
επικοινωνίας για την οποία συντίθεται, γεγονός που καθορίζει και το ζητούµενο τύπο 
περίληψης. Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν υπάρχει µία µόνο σωστή 
περίληψη ενός κειµένου αλλά πολλές περιληπτικές εκδοχές µπορούν να 
αξιολογηθούν ως σωστές, αρκεί να είναι και κατάλληλες στη συγκεκριµένη κάθε 
φορά, περίσταση επικοινωνίας.  
 Πέρα απ’ αυτό, όµως, είναι γεγονός ότι το σύνολο των µεταγνωστικών 
στρατηγικών πραγµατοποιούνται κάτω από το όριο της συναίσθησης του ατόµου. 
Ακόµη, δηλαδή, κι αν το κείµενο παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, ο ικανός 
αναγνώστης επιστρατεύει τη µεταγνώση που διαθέτει, προκειµένου να ανασυντάξει 
τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί, ώστε να επιλύσει και να ξεπεράσει το τυχόν 
πρόβληµα που ανακύπτει και βέβαια να το αξιολογήσει και να το επαναξιολογήσει. 
∆ε συµβαίνει, όµως, το ίδιο µε άτοµα που έχουν αναγνωστικές δυσκολίες ή µε παιδιά 
µικρής ηλικίας κι αυτό, γιατί τα µεν άτοµα µε αναγνωστικές δυσκολίες κάνουν χρήση 
λιγότερο σύνθετων και άρα λιγότερο αποτελεσµατικών µεταγνωστικών στρατηγικών, 
ενώ οι µικροί µαθητές δεν έχουν αναπτύξει ακόµη, την απαιτούµενη επίγνωση ότι 
                                                 
134Σχετική βιβλιογραφία: 1)Thiede W.K. & Anderson M.C.M., Summarizing can improve 
metacomprehension accuracy, στο Contemporary Educational Psychology, 2003, 28, σσ.129-160. 
2)Wittrock M.C. & Alesandrini K., Generation of summaries and analogies and analytic and holistic 
abilities, στο American Educational Research Journal, 1990, 27, σσ.489-502. 
135 Kirkland M.R. & Saunders M.A.P., Maximizing Student Performance in Summary Writing: 
Managing Cognitive Load, στο Tesol Quarterly, 1991, 25, 1, Spring, σ.112. 
136 Sarig G., Composing a study summary. A reading-writing encounter, στο Reading in the 
composition classroom: Second language perspectives, (eds) Garson J.G. & Leki I., N.York: Newbury 
House. 
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µπορούν να ασκήσουν έλεγχο στη µαθησιακή δραστηριότητα κι ούτε έχουν 
συνειδητοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας των γνωστικών διαδικασιών137.  
 Αυτό, όµως, δε συνεπάγεται ότι οι µεταγνωστικές ικανότητες δεν επιδέχονται 
και βελτίωση. Το σύνολο των ερευνών διατείνονται στην ενθάρρυνση για 
διδασκαλία, άσκηση και εφαρµογή µεταγνωστικών στρατηγικών. Αυτό 
υποστηρίζεται, όχι µόνο για την επιτυχή διαδικασία της περιληπτικής σύνθεσης ενός 
κειµένου, αλλά και γενικότερα για την επιτυχία της µαθησιακής διαδικασίας και τη 
βελτίωση της σχολικής επίδοσης. 
 
 
 
 
 
3.5 ΟΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ [ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΥΚΝΩΣΗΣ] 
 
 
 
 Η διαδικασία σύνθεσης της περίληψης ξεκινά µε την ανάγνωση-κατανόηση 
του πληροφοριακού περιεχοµένου του κειµένου και εν συνεχεία, προχωρά στην 
παράφραση και πύκνωση αυτών των πληροφοριακών στοιχείων. Σ’ αυτό το σηµείο, 
χρειάζεται να συντελεστούν γνωσιακές λειτουργίες ή αλλιώς τεχνικές πύκνωσης, 
ώστε το γνωστικό φορτίο του κειµένου, όχι µόνο να κατανοηθεί, αλλά να αναλυθεί, 
να οργανωθεί και να µετασχηµατιστεί, προκειµένου να πληροί τη νοηµατική 
συµπύκνωση, τη λεκτική συνοπτικότητα και την πληροφοριακή πληρότητα. Γι’ αυτό, 
η σχετική βιβλιογραφία προτείνει εξειδικευµένες τεχνικές πύκνωσης και µοντέλα 
σύνοψης ενός κειµένου, αναλύοντας την όλη διαδικασία σε δοµικά βήµατα 
απαραίτητα για τη διαδικασία της περίληψης.  
 Το περισσότερο δοκιµασµένο µοντέλο είναι αυτό του T.V. Van Dijk138. Ο 
συγγραφέας περιγράφει τις νοητικές πράξεις που θεωρεί ότι αποτελούν το γνωσιακό 
υπόστρωµα για την κατανόηση ενός κειµένου και εν συνεχεία, για τη σύµπτυξη και 
ανασύνταξη του περιεχοµένου του. Τις πράξεις αυτές τις ονοµάζει µακροκανόνες 
(macrorules) και οι οποίοι οδηγούν στη δηµιουργία της µακροδοµής του κειµένου.  
 Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον Van Dijk η αναπαράσταση της αντιπροσωπευτικής 
δοµής ενός κειµένου επιτυγχάνεται µε το συνδυασµό των εξής µακροκανόνων: α)την 
απαλοιφή – διαγραφή (deletion). Ο κανόνας αυτός προϋποθέτει τη διάκριση των 
πρωτευόντων στοιχείων από τα δευτερεύοντα που περιέχει το πρωτότυπο και εν 
συνεχεία, την απόρριψη και τη διαγραφή των πληροφοριών που δεν συµβάλουν στην 
επεξεργασία του κεντρικού θέµατος του κειµένου, β)τη γενίκευση (generalization). Ο 
κανόνας αυτός εφαρµόζεται, όταν στοιχεία ενός συνόλου µιας κατηγορίας 
αντικαθίστανται από το όνοµα που χαρακτηρίζει το σύνολο των στοιχείων ή 
γενικότερα, όταν συγγενή σηµασιολογικά στοιχεία του πρωτότυπου αντικαθίστανται 
στην περίληψη από µια διατύπωση που τα εκπροσωπεί, (π.χ. το παίζω µε τα παιχνίδια 
µου, µπορεί να εκπροσωπήσει το ντύνω την κούκλα µου, παίζω σκάκι κ.α.), γ)τη 
σύνθεση (construction). Σ’ αυτήν την περίπτωση, συστατικά µέρη µιας διαδικασίας 
αντικαθίστανται από έναν υψηλότερης τάξης συνθετικό όρο (όπως οι φράσεις 
                                                 
137 Μπότσας Γ. και Παντελιάδου Σ., Μεταγνωστικές στρατηγικές κατανόησης στην ανάγνωση, στο 
Πρακτικά ∆ιεθνούς Συνεδρίου: Μάθηση και ∆ιδασκαλία της Ελληνικής ως µητρικής και ως δεύτερης 
Γλώσσας, Ρέθυµνο, εκδ. Άτραπος, 2000, σσ.128-139. 
138 Van Dijk T.A., Macrostructures, Hillsdale, N.J.: Erlbaum. 
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αγοράζω τούβλα, ανοίγω θεµέλια και χτίζω τοίχους µπορούν να αναχθούν στο χτίζω 
σπίτι). Η διαφορά µεταξύ δεύτερου και τρίτου κανόνα δεν είναι απόλυτα σαφής, 
ωστόσο, µπορούµε να πούµε ότι η γενίκευση αφορά τα στοιχεία ενός συνόλου που 
σχετίζονται µόνο λογικά/σηµασιολογικά µεταξύ τους, ενώ η σύνθεση αφορά στοιχεία 
που συνδέονται, όχι τόσο λογικά, όσο αιτιακά µεταξύ τους, δηλαδή, ως βήµατα µιας 
διαδικασίας που χαρακτηρίζεται από µιας µορφής αναγκαιότητα139 και δ)ο τελευταίος 
κανόνας ονοµάζεται zero (µηδέν) και ισχύει στις περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες 
του αρχικού κειµένου εισάγονται ανέγγιχτες στην περίληψη, γεγονός που σηµαίνει ότι 
αξιολογούνται ως σηµαντικές, ως η ουσία (gist) του κειµένου 

Στο ίδιο µήκος κύµατος, το µοντέλο των Brown και Day140, βασιζόµενο στα 
ερευνητικά πρότυπα των Van Dijk και Kintsch, προτείνει έξι κανόνες πύκνωσης ενός 
κειµένου, χρήση των οποίων µπορούν να κάνουν τόσο οι µαθητές όσο και οι ενήλικες 
αναγνώστες. 
 Ο πρώτος κανόνας είναι η διαγραφή (deletion). ∆ιακρίνεται όµως, σε 
απαλοιφή δευτερευόντων στοιχείων (redundant), στοιχείων, δηλαδή, που δεν 
προσθέτουν καινούργιες πληροφορίες, αλλά απλώς, επεξηγούν και αναλύουν τα 
πρωτεύοντα στοιχεία και σε απαλοιφή κύριων στοιχείων που επαναλαµβάνονται 
(trivial), προκειµένου να τονίσουν και να στηρίξουν το κεντρικό θέµα του κειµένου. 
Ο δεύτερος κανόνας ονοµάζεται substitution και αντιστοιχεί στην εννοιολογική 
αναγωγή κατά την οποία, ουσιαστικά που εντοπίζονται στο αρχικό κείµενο και 
εκφράζουν παράλληλες έννοιες, αντικαθίστανται στο περιληπτικό κείµενο από την 
έννοια γένους στην οποία οι εντοπισθείσες έννοιες υπάγονται σε µια γενικότερη 
έννοια π.χ. εάν το κείµενο περιέχει µια λίστα από λέξεις όπως, γάτες, σκύλοι, ψάρια, 
κ.α., αυτές αντικαθίστανται από το υπερώνυµο ‘ζώα’. Ο τρίτος κανόνας παρουσιάζει 
οµοιότητες µε τον προηγούµενο, καθώς αντιστοιχεί στην τεχνική της αναγωγής 
δράσεων (superordination). Ενώ η εννοιολογική αναγωγή προβαίνει στην αναγωγή 
ουσιαστικών, ο κανόνας της αναγωγής µορφών δράσης προβαίνει στην αναγωγή 
ρηµάτων, καθώς ρήµατα δράσης που εντοπίζονται στο αρχικό κείµενο αποδίδονται 
στο περιληπτικό µ’ ένα ρήµα που εκφράζει το τελικό αποτέλεσµα των επιµέρους 
µορφών δράσης τις οποίες και δηλώνουν τα επιµέρους ρήµατα (π.χ. ο Γιάννης πήγε 
στη Θεσσαλονίκη, αντικαθιστά τα ο Γιάννης έφυγε απ’ το σπίτι, πήγε στο σταθµό, 
έκοψε εισιτήριο κ.τ.λ.). Οι δύο τελευταίοι κανόνες έχουν να κάνουν µε τη µεταφορά 
των σηµαντικών πληροφοριακών στοιχείων του πρωτότυπου στο κείµενο της 
περίληψης. ∆ιακρίνονται, όµως, στο κανόνα της επιλογής (selection) της θεµατικής 
πρότασης των παραγράφων του κειµένου και στο κανόνα της εύρεσης και 
διατύπωσης (invent) θεµατικής πρότασης σε παράγραφο που δεν υπάρχει.  
 Είναι γεγονός ότι, επειδή οι θεµατικές προτάσεις χρησιµοποιούν ανωτέρου 
επιπέδου γενικεύσεις, προσφέρονται για την εξεύρεση πλαγιότιτλων και την 
εισαγωγή τους στην περίληψη. Συνήθως, όµως, θεµατικές προτάσεις έχουν τα 
πραγµατολογικά κείµενα σε αντίθεση µε τα λογοτεχνικά όπου ο αναγνώστης πρέπει 
να συλλάβει το κεντρικό νόηµα της παραγράφου και να το εκφράσει µε το δικό του 
«τηλεγραφικό» τρόπο. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές, όπου ο λογοτέχνης µπορεί 
να ξεκινήσει µια παράγραφο, όσον αφορά το νόηµα, στη µέση ή ακόµη και στο τέλος 
της δοµικής παραγράφου141. Γι’ αυτό, η βιβλιογραφία θεωρεί πως η διατύπωση 

                                                 
139 Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Περίληψη, 2004, σ.6. 
140 Brown A.L. & Day J.D., Macrorules for Summarizing Texts: The Development of Expertise, στο 
Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour, 1983, 22, σ.2. 
141 Hare V.C. & Borchardt K.M., Direct instruction of summarization skills, στο Reading Research 
Quarterly, 1984, Fall, XX, 1, σσ.62-78. 
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θεµατικής πρότασης σε παράγραφο όπου δεν υπάρχει, είναι η δυσκολότερη απ’ όλες 
τις υπόλοιπες τεχνικές142.  
 Την ίδια χρονιά, ο N. Johnson143 επικεντρώνεται κι εκείνος σε έξι γνωσιακές 
λειτουργίες, προκειµένου να επιτύχει τη σύνοψη ενός κειµένου. Ο Johnson ξεκινά µε 
την κατανόηση των εννοιολογικών µονάδων (propositions) του κειµένου, συνεχίζει 
στη συνένωση αυτών, στην αναγνώριση της δοµής του κειµένου και στη µεταφορά 
και συγκράτηση του περιεχοµένου στη βραχύχρονη µνήµη και εν συνεχεία, στη 
µακρόχρονη µνήµη. Όσον αφορά την επιλογή των πληροφοριών του κειµένου και ο 
Johnson προτείνει µετασχηµατισµούς και αναδιατυπώσεις, ώστε να επιτευχθεί η 
λεκτική συνοπτικότητα και η νοηµατική συµπύκνωση. 
 Το 1990, η Flottum144 ασκεί κριτική στο µοντέλο του Van Dijk 
επισηµαίνοντας τις δυσχέρειες εφαρµογής του σε πραγµατικές περιλήψεις. Η δική της 
πρόταση έρχεται να τροποποιήσει και να συµπληρώσει τους µακροκανόνες του Van 
Dijk, ισχυρίζοντας πως ο µακροκανόνας απαλοιφή (deletion) είναι η ουσία της 
περίληψης και αντιπροτείνοντας στη θέση του τον κανόνα προτασιακή ακολουθία. Ο 
κανόνας αυτός συνδυάζει την επιλογή πληροφοριών µε το λεξιλογικό ή συντακτικό 
παραλληλισµό, καθώς και µια ακολουθία που στηρίζεται αποκλειστικά στην επιλογή 
πληροφοριών από µια πρόταση του αρχικού κειµένου. Ακόµη, η Flottum υποδεικνύει 
και την ανάγκη αναγνώρισης στην περίληψη σχολιαστικών προτάσεων που 
αναδεικνύουν πτυχές του πρωτότυπου χωρίς να πυκνώνουν συγκεκριµένες 
πληροφορίες του.  
 Η πιο πρόσφατη και ίσως, η πιο περίπλοκη έρευνα ανήκει στη Seidlhofer145, η 
οποία βασίστηκε σε περιλήψεις που συνέταξαν φοιτητές από πρωτότυπα κείµενα σε 
γλώσσα άλλη, όµως, από τη µητρική τους. Η ερευνήτρια προσπάθησε να ενοποιήσει 
τις ερευνητικές προτάσεις προηγούµενων ερευνητών µε το θεωρητικό πλαίσιο µιας 
οµάδας ψυχολόγων (Schnotz, Ballstaedt, Mandl). 
 Το µοντέλο της Seidlhofer διαφοροποιείται από τα προηγούµενα και διακρίνει 
τις γνωσιακές-αντιληπτικές διαδικασίες, σε οριζόντιες και κάθετες. Οι οριζόντιες 
διαδικασίες βασιζόµενες στο προτασιακό επίπεδο του αρχικού κειµένου και σε 
γνωστικά σχήµατα του αναγνώστη αριθµούνται σε τρεις: α)τη επιδιωκόµενη 
συναγωγή (intended inference). Πρόκειται για τη συγκρότηση από τον αναγνώστη 
του πρωτότυπου, πληροφοριακών στοιχείων που δεν απαντούν σ’ αυτό, αλλά ο 
συγγραφέας του, προφανώς, θέλει να θεωρηθούν ως δεδοµένα από τους αναγνώστες. 
β)την επεξεργασία (elaboration). Ο κανόνας αυτός είναι η αναλυτική ή συνθετική 
πραγµάτευση µιας πληροφορίας (διασαφήνιση-επέκταση) που δεν αντιστοιχεί σε 
συγκεκριµένα στοιχεία του πρωτότυπου και, γ)την αναδιατύπωση (restructuring) 
όπου αφορά τη σύνδεση διεσπαρµένων, µέσα στο πρωτότυπο κείµενο, 
πληροφοριακών στοιχείων που επιχειρείται στην πορεία µιας ανάγνωσης και που 
οδηγεί σε ερµηνεία µη προβλέψιµη από το συγγραφέα.  
 Οι κάθετες διαδικασίες παρουσιάζουν οµοιότητες µε τους τέσσερις 
µακροκανόνες (macrorules) του Van Dijk, καθώς εφαρµόζονται σε προτάσεις του 
προς περίληψη κειµένου, προκειµένου να προκύψουν ιεραρχικά υψηλότερες 
προτάσεις. Αυτές είναι η απαλοιφή (deletion), η γενίκευση (generalization), η επιλογή 

                                                 
142 Brown A.L. & Day J.D., ο.π., σ.12.   
143 Johnson N., What do you do if you can’ t tell the whole story? The development of summarization 
skills, στο Children’ s Language, (ed) Nelson K.E., 4, Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum, σσ.315-383. 
144 Flottum K., Methological problems in the analysis of student summaries, στο Text, 1985, 5, 4, σσ. 
291-307.  
145 Seidlhofer B., Approaches to Summarization. Discourse Analysis and Language Education, 
Tubingen: Gunter Narr Verlan,1995. 
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(selection) και το ‘δεµάτιασµα’ (bundling). Η απαλοιφή και η γενίκευση νοούνται 
όπως και οι αντίστοιχοι µακροκανόνες του Van Dijk και της Kintsch. Η επιλογή 
αντιστοιχεί στο µακροκανόνα του µηδενός (zero) ενώ το ‘δεµάτιασµα’ παροµοιάζεται 
µε την ανασύνθεση, δηλαδή, είναι η συνένωση συναφών στοιχείων και η ένταξή τους 
κάτω από ένα γενικευτικό όρο που δηλώνει τη µεταξύ τους σχέση. 
 Σε τελευταίο στάδιο η Seidlhofer προσθέτει δύο ακόµη διαδικασίες, το 
‘κλάδεµα’ (pruming) που αντιστοιχεί στις επιλεκτικές ακολουθίες της Flottum και τις 
µεταγλωσσικές αποφάνσεις (metastatements) που θυµίζουν κι αυτές τις σχολιαστικές 
ακολουθίες της Flottum. 
 Αυτές είναι µερικές από τις στρατηγικές που προτείνουν τα µοντέλα 
διαφόρων ερευνητών. Αναλύοντας το καθένα, διαπιστώνεται πως στην πλειονότητά 
τους περιγράφουν βασικές µεν, αλλά παρόµοιες διαδικασίες. Οι τεχνικές επιλογής 
των σηµαντικών πληροφοριών του προς περίληψη κειµένου, η συµπύκνωσή τους µε 
αναγωγές σε υψηλότερες έννοιες είδους και έννοιες γένους και ο µετασχηµατισµός σε 
συνοπτικούς όρους αποτελούν τη βάση κάθε προτεινόµενης περιληπτικής 
διαδικασίας. Οι διαφορές εντοπίζονται στην ορολογία που προτείνει κάθε ερευνητής, 
γεγονός που δυσκολεύει την εξεύρεση και την καθιέρωση ενός βασικού µοντέλου για 
τη σύνθεση της περίληψης.  
 Εκτός αυτού, όµως, οι γνωσιακές λειτουργίες που περιγράφονται µέχρι τώρα, 
εφαρµόζονται στις προτάσεις του πρωτότυπου (µικροδοµή) από τις οποίες 
αποσπώνται πληροφορίες και ανασυντίθενται σ’ ένα υψηλότερο επίπεδο. Η πορεία 
αυτή είναι µια δοµική-µετασχηµατιστική ανάλυση της µορφής του πρωτότυπου κι 
έχει χαρακτηριστεί απ’ τον Rumellhart146 bottom-up model, δηλαδή, από κάτω προς 
τα πάνω, όπου το κάτω (ο βυθός) είναι το πρωτότυπο και το πάνω (η επιφάνεια) είναι 
οι µετασχηµατισµένες πληροφορίες που θα καταλήξουν στο κείµενο-περίληψη. Η 
δοµική ανάλυση και ο µετασχηµατισµός ενός κειµένου, όµως, πρέπει να λαµβάνει 
υπόψη του και το περιεχόµενο. Γι’ αυτό, εκτός απ’ το bottom-up model χρειάζεται 
εφαρµογή και του λεγόµενου top-down model, δηλαδή, του από πάνω προς τα κάτω, 
όπου εδώ, κορυφή είναι το πρωτότυπο και βάση η περίληψη. Το top-down model 
αποσκοπεί στην αναπαράσταση της δοµής του περιεχοµένου του κειµένου. Το 
σηµαντικό πάντως, είναι πως για τη σύνταξη της περίληψης ενός κειµένου απαιτείται 
η σύγκληση και των δύο µοντέλων, καθώς η ανάλυση του περιεχοµένου ενός 
κειµένου δε µπορεί να γίνει εν αγνοία της δοµής του ή το αντίστροφο147.  
 Σύµφωνα µε τις κειµενικές συµβάσεις για τις οποίες έχει γίνει λόγος σε 
προηγούµενο κεφάλαιο, κάθε κείµενο ανάλογα µε το είδος (genre) στο οποίο ανήκει, 
παρουσιάζει και τη δική του αναγνωρίσιµη δοµή (υπερδοµή). Αυτή καθιστά τον 
αναγνώστη ικανό να το κατανοήσει και να ανακαλέσει το περιεχόµενό του. Με 
οδηγό, λοιπόν, αυτά τα κειµενικά δοµικά στοιχεία, έχουν προταθεί µια σειρά από 
γνωσιακές λειτουργίες/τεχνικές πύκνωσης που οδηγούν στη συνοπτική απεικόνιση 
του περιεχοµένου ενός κειµένου. Άλλωστε, µη ξεχνάµε πως η συµβολή του σχήµατος 
υπερδοµής είναι ιδιαίτερα σηµαντική στη σύνθεση της περίληψης ακόµη και για 
κείµενα που παρουσιάζουν ανορθόδοξη δοµή για λόγους εντυπωσιασµού ή 
προβληµατική δοµή εξαιτίας αδυναµιών του συγγραφέα.  
 Ο Werlich148 (ο οποίος περισσότερο ασχολήθηκε µε πραγµατολογικά 
κείµενα) προτείνει τη τεχνική της υπερδοµής και διακρίνει τέσσερις γνωσιακές 
λειτουργίες. Αυτές τις ονοµάζει βήµατα. Αρχικά, προτάσσει την ανάγνωση (reading) 
                                                 
146 Rumellhart D.E., Understand understanding, στο Understanding Reading Comprehension, (ed) 
James Flood, Newark, D.E.: International Reading Association, 1984, σσ. 1-19. 
147 Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ο.π., σσ.9-10. 
148 Werlich E., A Text Grammar of English, Heidelberg: Quelle and Meyer, 1982, σσ.87-89. 
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και τη διαίρεση (dividing), δηλαδή, τη συστηµατική ανάλυση των πληροφοριακών 
µονάδων. Ακολουθούν η υπογράµµιση (underlining) που αναφέρεται στον καθορισµό 
της θεµατικής δοµής και των θεµατικών προτάσεων και ο σχεδιασµός (outlining), 
όπου ο αναγνώστης προβαίνει στη σύνθεση ενός σχεδιαγράµµατος και εν συνεχεία, 
στη σύνταξη της περίληψης. 
 Την τεχνική του σχεδιαγράµµατος (planning) έχουν προτείνει και οι Brown, 
Day και Jones149, καθώς η έρευνα τους απέδειξε πως για τις µικρότερες ηλικίες 
ειδικά, οι περιλήψεις που ακολουθούν ένα καλό σχεδιασµό των πληροφοριακών 
µονάδων που θα ενταχθούν στο περιληπτικό κείµενο, παρουσιάζουν µεγαλύτερα 
ποσοστά επιτυχίας, τα οποία, µάλιστα, µπορούν να συγκριθούν ακόµη και µε 
περιλήψεις που συντάσσονται από φοιτητές κολεγίων. 
 Στη τεχνική του σχεδιαγράµµατος, προσφέρονται και οι πλαγιότιτλοι δοµικών 
στοιχείων, οι οποίοι µπορεί να µη δίνουν συγκεκριµένες πληροφορίες απ’ το κείµενο, 
επισηµαίνουν, όµως, τι είδους πληροφορίες περιλαµβάνονται στην αντίστοιχη 
παράγραφο του κειµένου προς περίληψη. Γενικά, πάντως, οι πλαγιότιτλοι θεµατικής 
πρότασης και δοµικών στοιχείων έχουν χρησιµοποιηθεί από πολλούς ερευνητές 
καταδεικνύοντας, όµως, πολλές δυσκολίες στην εφαρµογή τους, καθώς απαιτείται η 
σύνθεση ενός νοητικού σχήµατος από τον αναγνώστη που προϋποθέτει, όµως, 
ιδιαίτερα γνωστικές, αφαιρετικές και γλωσσικές ικανότητες150.  
 Επικεντρώνοντας την προσοχή τους στην υπερδοµή του κειµένου και οι Hare 
και Borchardt προτείνουν εκτός από τους µακροκανόνες του Van Dijk, το κανόνα της 
διαπαραγραφικής αναγωγής εννοιών όπου έχουµε αναγωγές µεταξύ διαδοχικών 
παραγράφων. Επιπλέον, τόσο οι Hare και Borchardt151 όσο και οι Brown, Day και 
Jones κάνουν λόγο για έναν ακόµη κανόνα που ονοµάζουν επαναγραφή (rewriting 
rule). Χωρίς να αναλύουν επαρκώς τη γνωσιακή λειτουργία αυτού του κανόνα 
προκύπτει πως πρόκειται για βελτίωση της πρώτης εκδοχής του περιληπτικού 
κειµένου, βάσει κριτηρίων γνωστών και συγκεκριµένων από τα δεδοµένα της 
εκφώνησης, διαδικασία, όµως, που µεταπίπτει κατά κάποιο τρόπο στο µεταγνωστικό 
στάδιο της περίληψης.  
 Όπως και να’ χει, ο βαθµός δυσκολίας όλων αυτών των γνωσιακών 
λειτουργιών είτε αναφέρονται στη µικροδοµή-προτασιακή δοµή του κειµένου, είτε 
στην υπερδοµή, εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κειµένου που 
αναφέρθηκαν. ∆ηλαδή, το µήκος του κειµένου, το είδος, η πολυπλοκότητα του 
λεξιλογίου του κ.α. είναι µερικά µόνο από τα χαρακτηριστικά που µπορούν να 
διευκολύνουν ή να εµποδίσουν την επιτυχή πραγµατοποίηση των τεχνικών 
πύκνωσης. Ιδιαίτερα, µάλιστα, όταν το περιληπτικό κείµενο πρόκειται να 
δηµοσιευθεί, απαιτείται η αποτελεσµατικότερη χρήση αυτών των τεχνικών πύκνωσης 
µε αποτέλεσµα η περιληπτική διαδικασία να καθίσταται ακόµη δυσκολότερη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
149 Brown A.L., Day J.D. & Jones R.S., The Development of plans for summarizing Texts, στο Child 
Development, 1983, 54, σσ.977-978. 
150 Thistlethwaite L.L., Summarizing: It’ s more than just finding the main idea, 1991, 27, 1, Sep, σ.26. 
151 Hare V.C. & Borchardt K.M., ο.π., σ. 63. 
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3.6 ΟΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
 
 
 Το τελευταίο στάδιο της (συγ)γραφής της περίληψης ενός κειµένου αφορά τις 
γλωσσικές και κειµενικές δεξιότητες που χρειάζεται να κατέχει ο ενδιαφερόµενος, 
αφού πρόκειται για απόδοση γνωστικών προϊόντων που παράγουν οι γνωστικές και 
µεταγνωστικές δεξιότητες σε συνεχή λόγο, ακολουθώντας, όµως, τις συµβάσεις της 
σύνταξης και της γραφής. Αν και κατά την περιληπτική διαδικασία δεν έχουµε την 
εξ’ αρχής σύνθεση ενός κειµένου, γεγονός που απαιτεί έκφραση και  παραγωγή 
οργανωµένου λόγου, η περίληψη δεν παύει να αποτελεί γλωσσικό προϊόν µε τη 
µορφή συγκροτηµένου κειµένου, το οποίο πρέπει κι αυτό να ακολουθεί και να 
ανταποκρίνεται τόσο στα κειµενικά χαρακτηριστικά του είδους του αρχικού κειµένου 
όσο και στις κειµενικές λειτουργίες γενικότερα. 
 Σε πρώτη φάση, λοιπόν, και αφού έχουν προηγηθεί οι αναγκαίοι 
µετασχηµατισµοί του κειµένου προς περίληψη µέσα από τις κατάλληλες 
εννοιολογικές αναγωγές ονοµάτων και ρηµάτων, τους λογικούς συµπερασµούς, τις 
διαπαραγραφικές αναγωγές, τις επιλογές και ευρέσεις θεµατικών προτάσεων και 
πλαγιότιτλων, καθώς και σχεδιασµούς των δοµικών στοιχείων και της υπερδοµής του 
κειµένου, σύµφωνα µε τις τεχνικές πύκνωσης, είναι αναγκαίο να επέλθει η γλωσσική 
αναδιατύπωση του αρχικού κειµένου. Αυτό σηµαίνει ότι τα προϊόντα των 
µετασχηµατισµών χρειάζεται να διατυπωθούν και να εκφραστούν από ένα νέο 
λεκτικό, διότι το λεκτικό του αρχικού κειµένου εκφράζει την αναλυτική παράθεση 
των δεδοµένων. Έτσι, ο µαθητής ή ο εµπλεκόµενος στην περιληπτική σύνθεση ενός 
κειµένου είναι ανάγκη να χρησιµοποιήσει ένα λεξιλόγιο διαφορετικό από εκείνο που 
υπάρχει στο πρωτότυπο, ώστε να επιτύχει τη νοηµατική αντιπροσώπευσή του µε τον 
πλέον οικονοµικό τρόπο. 
 Ωστόσο, υπάρχουν γνώµες µελετητών και συγγραφέων, κυρίως σχολικών 
εγχειριδίων, που αντιτίθενται στην χρήση νέου λεξιλογίου, υποστηρίζοντας πως η 
περίληψη πρέπει να «κτίζεται» από το υλικό του αρχικού κειµένου, γιατί η 
αναγνωστική αντίδραση δεν πρέπει να χρωµατίζει αυθαίρετα το πρωτογενές υλικό152. 
Η περίληψη υποστηρίζουν είναι µια απρόσωπη διαµεσολάβηση του µαθητή ανάµεσα 
στο συγγραφέα του πρωτοτύπου και του αναγνώστη της περίληψης, ο οποίος 
υποτίθεται ότι δεν ενδιαφέρεται παρά για µια πυκνή και αντιπροσωπευτική, του 
πρωτότυπου, εκδοχή. 
 Ωστόσο, χωρίς να απορρίπτεται η συγκεκριµένη άποψη, γίνεται αποδεκτή και 
ενισχύεται απ’ τους περισσότερους µελετητές η παραφραστική επέµβαση του µαθητή 
στο πρωτότυπο, διότι µ’ αυτό τον τρόπο ελέγχεται η ικανότητά του να 
µετασχηµατίζει δοµές του πρωτότυπου και να εµπλουτίζει το γλωσσικό του 
λεξιλόγιο, πράγµα που συνδέεται µε την αναγνωστική του επάρκεια και τις γνωσιακές 
διαδικασίες πύκνωσης, οι οποίες, βέβαια, δεν µπορούν να ελεγχθούν, όταν η 
περίληψη είναι κολάζ από λέξεις και φράσεις του αρχικού κειµένου153. Η συρραφή, 
πάντως, συγκεκριµένων χωρίων του πρωτοτύπου δηλώνει ότι δεν έγιναν και οι 
αναγκαίοι µετασχηµατισµοί, στοιχείο που αποδεικνύει πως δεν έχουµε και καλής 
ποιότητας περίληψη.  

                                                 
152 Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ο.π., σ.17. 
153 Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ο.π., σ.17. 
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 Αξιοσηµείωτη είναι η παρατήρηση της Seidlhofer154, η οποία υποστηρίζει πως 
υπάρχουν κείµενα που από τη φύση τους δεν προσφέρονται σε παράφραση, ενώ άλλα 
της αντιστέκονται πράγµα που σηµαίνει ότι στη σχολική πραγµατικότητα, ο 
καθηγητής θα πρέπει να έχει τη διακριτική ευχέρεια να σταθµίσει σωστά τις 
απαιτήσεις του πρωτότυπου σε µετασχηµατισµούς και συνακόλουθα την προσπάθεια 
του µαθητή να επέµβει στο κείµενο προς περίληψη και να το παραφράσει. 
 Κατά το στάδιο της περίληψης σε ρέον κείµενο, πέρα από τις γλωσσικές και 
λεξιλογικές αναδιατυπώσεις, προσοχή απαιτείται και για την αναδιοργάνωση της 
δοµής και την ανακατάταξη των πληροφοριών του αρχικού κειµένου, ώστε να 
επιτευχθεί η συµπύκνωση, χωρίς να υπάρχουν απώλειες στην πληρότητα της 
πληροφόρησης. Σ’ αυτό το σηµείο, χρειάζεται η οργάνωση του περιληπτικού 
κειµένου σύµφωνα µε έναν απ’ τους πέντε άξονες συσχέτισης (αιτιοκρατικός, 
τελολογικός, χρονικός, χωρικός, συγκριτικός)155. Η επιλογή του άξονα πολλές φορές, 
µπορεί να µη σχετίζεται µε τον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών στο αρχικό 
κείµενο. Υπάρχουν όµως, και περιπτώσεις όπου η επιλογή του άξονα, κατ’ ανάγκη, 
εξαρτάται απ’ το είδος του κειµένου που συνοψίζεται. 
 Για παράδειγµα, συνήθως, οι περιλήψεις των αφηγηµατικών κειµένων 
οργανώνονται µε βάση το χρονικό άξονα συσχέτισης, σύµφωνα µε τον οποίο τα 
γεγονότα παρατίθενται µε τη σειρά που έγιναν, χωρίς ετεροχρονικές αναφορές και 
εγκιβωτισµούς. Στα περιγραφικά κείµενα, ανάλογο ρόλο παίζει ο χωρικός άξονας 
συσχέτισης των περιγραφόµενων στοιχείων. Οι περιλήψεις των πραγµατολογικών 
κειµένων χρησιµοποιούν τον αιτιοκρατικό άξονα, σύµφωνα µε τον οποίο 
αναφέρονται οι αιτίες των φαινοµένων µε τα αποτελέσµατά τους. Επιπλέον, στην 
περιληπτική απόδοση των πραγµατολογικών κειµένων που µελετούν τα κίνητρα, τη 
δράση ατόµων και οµάδων και τα αποτελέσµατα της δράσης τους γίνεται χρήση και 
του τελολογικού άξονα συσχέτισης. Όσο για το συγκριτικό άξονα, αυτός µπορεί να 
αποτελεί άξονα συσχέτισης των πληροφοριών σε περιγραφικά, αλλά και σε 
πραγµατολογικά κείµενα. 
 Σύµφωνα, πάντως, µε έρευνες, η κατά κόρον χρήση του χρονικού άξονα 
αποδεικνύει πως είναι ο ευκολότερος από τους υπόλοιπους άξονες και γι’ αυτό, 
πολλές φορές παρατηρείται η εφαρµογή του ακόµη και για την οργάνωση 
πραγµατολογικών-εξηγητικών κειµένων, χωρίς όµως, επιτυχή αποτελέσµατα από 
τους µαθητές κυρίως156.  
 Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και σ’ ένα ακόµη κειµενικό χαρακτηριστικό της 
περίληψης, εκτός του δοµικού άξονα, το οποίο µάλιστα, εξαρτάται και απ’ το 
επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το περιληπτικό κείµενο. Αυτό είναι το 
ύφος. Το ύφος της περίληψης, δηλαδή, πέρα από το καθαρά πληροφοριακό και 
ουδέτερο ύφος που αντιπροσωπεύουν τα κείµενα της έκθεσης, όπως υποστηρίζει ο 
Werlich, δε µπορεί να µείνει εντελώς ανεπηρέαστο από το ύφος του πρωτότυπου 
(ειρωνικό, ευτράπελο, στοχαστικό) ούτε, όµως, κι απ’ το κοινό στο οποίο 
απευθύνεται (γνωστό/άγνωστο, περιορισµένο/ευρύ). Αυτό σηµαίνει ότι µεταπίπτει σ’ 
ένα ύφος τυπικό όταν το περιληπτικό κείµενο απευθύνεται σε αποµακρυσµένο και 

                                                 
154 Seidlhofer B., Approaches to Summarization. Discourse Analysis and Language Education, 
Tubingen: Gunter Narr, 1995, σ.156. 
155 Ματσαγγούρας Ηλ., Η Σχολική Τάξη. Χώρος-Οµάδα-Πειθαρχία-Μέθοδος, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρης, 
2000, σ.696. 
156 Hill M., Writing summaries promotes thinking and learning across the curriculum: But why are they 
difficult to write?, στο Journal of Reading, 1991, 34, 7, Apr., σ.528. 
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µεγάλο κοινό ή σ’ ένα ύφος τεχνικό, όταν το επιβάλλει η φυσιογνωµία του 
πρωτοτύπου157. 
 Στην περίπτωση του τυπικού ύφους χρησιµοποιείται κυρίως τριτοπρόσωπη 
σύνταξη ή το γενικευτικό α΄ πληθυντικό πρόσωπο, ευρεία θεµατική επέκταση της 
βασικής ιδέας του αρχικού κειµένου, ακρίβεια στις λεξικές επιλογές, καθώς και 
εναλλαγή απλών και σύνθετων συντακτικών δοµών. Ιδιαίτερη φροντίδα δίνεται στη 
στίξη και την παραγραφοποίηση του περιληπτικού κειµένου. Από την άλλη, το 
τεχνικό ύφος διακρίνεται από τη συχνή χρήση επιστηµονικών όρων και ορολογίας, 
από µια αυστηρή κυρίως, γλώσσα και από πυκνές αναφορές σε µετρήσιµες ιδιότητες 
των φαινοµένων158.  
 Σε µια γενικότερη, όµως, εικόνα, η περίληψη δε παύει να αποτυπώνει το 
γενικότερο ύφος του προς περίληψη κειµένου, αφού στόχο έχει να αποτυπώσει το 
µήνυµα του συγγραφέα του οποίου το κείµενο συµπυκνώνεται. Αυτό σηµαίνει ότι 
τόσο η δοµή όσο και το ύφος καθορίζονται και από το ειδολογικό πνεύµα του προς 
περίληψη κειµένου (αφηγηµατικό, περιγραφικό, επιχειρηµατολογικό)159. Στη σχολική 
πραγµατικότητα, οι ερευνητές και οι συγγραφείς των σχολικών βιβλίων διατείνονται 
πως είναι άστοχο οι µαθητές να µιµούνται το ύφος του συγγραφέα, αφού η περίληψη 
αντανακλά τη δική τους ικανότητα στην παραγωγή λόγου και άρα, θα πρέπει να 
αποτυπώνεται και το δικό τους προσωπικό ύφος. Ακόµη, τονίζουν πως η περίληψη, 
προκειµένου να ανταποκρίνεται στο καθαρά πληροφοριακό ύφος θα πρέπει να απέχει 
από κάθε είδους κριτική ή σχολιασµό του αρχικού κειµένου160. Στόχος της γλωσσικής 
άσκησης είναι να ασκηθούν οι µαθητές στην κατανόηση και τη συµπύκνωση ενός 
κειµένου και όχι στην αξιολόγηση του συγγραφέα και του κειµένου.  
 Η περίληψη, όµως, δεν υφίσταται σαν διαδικασία µόνο στη σχολική πράξη, 
εποµένως, το ύφος εξαρτάται περισσότερο από τον επικοινωνιακό προσανατολισµό 
της εκφώνησης ή το επικοινωνιακό περιβάλλον µέσα στο οποίο συντίθεται και προς 
το οποίο απευθύνεται. 
 Από τη στιγµή, όµως, που η περίληψη είναι ένα αυθεντικό και αυθύπαρκτο 
κείµενο και ως τέτοιο θεωρείται το επικοινωνιακό συµβάν που ανταποκρίνεται στα 
επτά κειµενικά κριτήρια, θα πρέπει (το περιληπτικό κείµενο) να ικανοποιεί και τους 
επτά παράγοντες κειµενικότητας (συνοχή, συνεκτικότητα, προθετικότητα, 
αποδεκτικότητα, πληροφορικόητα, καταστασιακότητα και διακειµενικότητα). Αυτοί 
οι παράγοντες λειτουργούν ως συστατικές αρχές της κειµενικής επικοινωνίας, καθώς 
ορίζουν και δηµιουργούν τη µορφή συµπεριφοράς που ονοµάζουµε κειµενική 
επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που δεν ισχύουν, δεν υφίσταται κειµενική 
επικοινωνία (βλέπε παραπάνω). 
 Επειδή η περίληψη αποτελεί δευτερογενή παραγωγή, αφού βασίζεται σε 
προϋπάρχον κείµενο µε συγκεκριµένους επικοινωνιακούς στόχους που καθορίζονται 
απ’ τους ρόλους παραγωγού και αποδέκτη είναι αυτονόητο πως θα ανταποκρίνεται σε 
µερικές απ’ τις κειµενικές λειτουργίες έµµεσα, µε βάση δηλαδή, το κειµενικό ρόλο 
του προϋπάρχοντος κειµένου. Συγκεκριµένα, η προθετικότητα, η αποδεκτικότητα, η 
πληροφορητικότητα, η καταστασιακότητα και η διακειµενικότητα εξυπηρετούνται 
από τις προθέσεις, τις ιδέες και τις γνώσεις του συγγραφέα-δηµιουργού του αρχικού 
κειµένου κι ως τέτοιες µεταφέρονται στο περιληπτικό κείµενο, µε σαφώς συνοπτικό 
τρόπο. Πρόκειται, δηλαδή, για παράγοντες που στηρίζονται στην αυθεντική 
παραγωγή κειµένου µε κέντρο αναφοράς τον δηµιουργό αλλά και τον αναγνώστη του 
                                                 
157 Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ο.π., σ.17. 
158 Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ο.π., σ.17. 
159 ∆ηµακόπουλος Γ., Περίληψη. Σύνθεση και αξιολόγησή της, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 2001, σ.28. 
160 Αδαλόγλου Κ., Ο λόγος και οι Σηµειώσεις-Περίληψη, στο Φιλόλογος, 1988, 53, σ.203. 
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κειµένου που ενδιαφέρεται να γίνει αποδέκτης των ιδεών και των προθέσεων του 
συγγραφέα. 
 Υπάρχουν, όµως, δυο παράγοντες κειµενικότητας στην περίληψη, η συνοχή 
και η συνεκτικότητα που καθορίζονται από το διαµεσολαβητή, ανάµεσα στον 
συγγραφέα και τον αναγνώστη του περιληπτικού κειµένου, δηλαδή το συντάκτη της 
περίληψης. Αυτό συµβαίνει διότι η συνοχή και η συνεκτικότητα περιγράφουν 
λειτουργίες άµεσα συνδεδεµένες µε τα υλικά του κειµένου. Είναι, δηλαδή, γλωσσικές 
στρατηγικές που δοκιµάζει ο συντάκτης της περίληψης, ώστε το κείµενό του να δίνει 
µια µορφολογικά και µεθοδολογικά ενοποιηµένη και αθροιστική εικόνα του 
πρωτότυπου. 
 Η συνοχή από τη µορφολογική της πλευρά, συνδέεται µε τις λέξεις 
λειτουργίες (function words), όπως είναι οι σύνδεσµοι/συνδέτες, οι αντωνυµίες, τα 
άρθρα και αφορά την επιφανειακή δοµή του κειµένου, ενώ από τη θεµατική της 
πλευρά η συνοχή συνδέεται µε τις λέξεις-περιεχόµενο (content words), όπως είναι τα 
ουσιαστικά, τα επίθετα, τα ρήµατα και τα επιρρήµατα161. Η συνεκτικότητα πάλι, 
αφορά τον τρόπο που οι έννοιες (concepts) και οι σχέσεις (relations) που υπόκεινται 
του επιφανειακού κειµένου και καθορίζονται από τα ουσιαστικά και τα ρήµατα, 
µπορούν να αλληλοσυνδέονται και να αποτελούν ένα νοηµατικό σύνολο. 
 Ρόλο θεµατολογικού ενδείκτη στην περίληψη παίζουν και οι προτάσεις που 
προσανατολίζουν τον αναγνώστη, σχετικά µε το θέµα του κειµένου (π.χ. ο 
συγγραφέας Τάδε στο κείµενο εξετάζει…, το δοκίµιο πραγµατεύεται το τάδε 
ζήτηµα…). Ανάλογο ρόλο παίζουν και οι προτάσεις που καταγράφουν ή εξηγούν τις 
γλωσσικές πράξεις του συγγραφέα του πρωτότυπου κι έτσι διευκολύνουν 
αποφασιστικά, τον αναγνώστη της περίληψης να παρακολουθήσει τη θεµατική 
ανάπτυξη του αρχικού κειµένου (π.χ. ο συγγραφέας υπογραµµίζει, τονίζει, 
ισχυρίζεται, συµπεραίνει κ.λ.π.). Τέτοιου είδους, πάντως, θεµατολογικού ή 
µεταγλωσσικού περιεχοµένου ενδείκτες (καθώς και αξιολογικές κρίσεις για το αρχικό 
κείµενο) προσδιορίζονται από την επικοινωνιακή λειτουργία της περίληψης, ενώ 
επιπλέον ορίζουν και την απόσταση ανάµεσα στο περιληπτικό και το αρχικό 
κείµενο162. 
 Πέραν αυτών, στα γλωσσικά µέσα της περίληψης και κατ’ επέκταση στις 
γλωσσικές κειµενικές δυσκολίες, µπορεί να ενταχθεί και το µήκος της περίληψης. 
Πρόκειται για ένα στοιχείο, το οποίο κυρίως, κατευθύνεται και προσδιορίζεται από 
τους επικοινωνιακούς και χρηστικούς στόχους που µπορεί να έχει στην εκάστοτε 
περίπτωση η περίληψη. 
 Πάντα υπάρχει, κυρίως στη σχολική πραγµατικότητα, η εύλογη απορία 
σχετικά µε την αναλογία µήκους ανάµεσα στο πρωτότυπο και την περίληψη. 
Ποσοτικά κριτήρια (αριθµός λέξεων ή προτάσεων) δε µπορούν να θεωρηθούν 
πρακτικά πειστικά και θεωρητικά θεµελιωµένα. Υπόψη µπορούν να λαµβάνονται 
θεµατικά κριτήρια όπως π.χ. η περίληψη να αποτελεί µια αντιπροσωπευτική εικόνα 
των υποθεµάτων ή των επεισοδίων ενός κειµένου. Ίσως ποσοτικά κριτήρια 
δικαιολογούνται σε επαγγελµατικές περιλήψεις, όπου οι περιορισµοί της έκτασης 
επιβάλλονται από πρακτικές ανάγκες, δηλαδή, να είναι εύχρηστο ένα εκτεταµένο 
υλικό κειµένων και περιλήψεων163. 
 Ο Werlich164 διακρίνει δυο µήκη περίληψης, τη σύντοµη και την επιµήκη. Με 
γνώµονα κατηγορίες προτάσεων, ο Werlich θεωρεί πως η σύντοµη περίληψη 
                                                 
161 Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ο.π., σ.19. 
162 Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ο.π., σ.19. 
163 Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ο.π., σ.16 
164 Werlich E., ο.π., σσ.89-90. 
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θεωρείται απαραίτητη, όταν το πρωτότυπο δε βρίσκεται στο κέντρο του 
ενδιαφέροντος µιας έρευνας, παρουσίασης ή ενός συνοµιλιακού συµβάντος, αλλά 
κρίνεται αναγκαίο, η γνωστοποίηση της βασικής ιδέας του κειµένου ή της συζήτησης. 
Αυτή η περίπτωση περίληψης συναντάται σε επιστηµονικές εργασίες, άρθρα, 
επιστηµονικά δοκίµια, τράπεζες δεδοµένων ή κριτικές παρουσιάσεις βιβλίων, 
θεατρικών ή κινηµατογραφικών έργων, όπου ο υπερβολικά µεγάλος όγκος των 
πληροφοριών επιβάλλει τη συµπίεση των περιλήψεων των τεκµηρίων. 
 Από την άλλη, η επιµήκης περίληψη θεωρείται απαραίτητη, όταν συνολικά το 
πρωτότυπο βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος της πληροφοριακής διαδικασίας 
που επιτελεί η περίληψη. Γι’ αυτό, σε βιβλιοπαρουσιάσεις ή παρουσιάσεις θεατρικών 
έργων ή ταινιών, σε ανάλογα εικαστικά γεγονότα ή σε κοινοβουλευτικές συζητήσεις, 
όπου το αναγνωστικό κοινό έχει την απαίτηση µιας αντιπροσωπευτικής σύνοψης του 
κειµένου ή της συζήτησης προς περίληψη, κατά κανόνα απαιτείται η χρήση επιµηκών 
περιλήψεων. 
 Ειδικότερα, για τις σχολικές περιλήψεις, αυτές καθορίζονται από τον 
καθηγητή ή την επιτροπή των εξετάσεων, οι οποίοι, όµως, θα πρέπει να 
προβληµατίζονται για το απαιτούµενο µήκος, λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο το µήκος 
του αρχικού κειµένου, αλλά και το σκοπό για τον οποίο συντάσσεται η περίληψη, τις 
δυνατότητες και την προετοιµασία που έχουν δεχθεί οι µαθητές, καθώς και τις 
δυνατότητες αφαίρεσης και αναδόµησης που παρέχει το ίδιο το κείµενο165. 
Αυθαίρετες διατυπώσεις ορίων του µήκους της περίληψης (10 σειρές, 20 σειρές, 120 
λέξεις) δεν βοηθούν τους µαθητές, αντίθετα τους προκαλούν σύγχυση και άγχος µε 
αποτέλεσµα να µην προβαίνουν σε επιτυχή σύνοψη του κειµένου. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
165 Ηλεκτρονικός Κόµβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ο.π., σ.15. 
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                                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ                                        
   
ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
 
 
4.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ 
 
 
 
 Ένας από τους σηµαντικότερους στόχους της εκπαίδευσης είναι η παραγωγή 
λόγου σε όλες του τις διαστάσεις είτε πρόκειται για ανάπτυξη, είτε για πύκνωση. Ο 
στόχος αυτός εναπόκειται στην ευρύτερη στοχοθεσία της γλωσσικής διδασκαλίας. Η 
αναδροµή, λοιπόν, στις ρίζες και την αφετηρία της στοχοθεσίας της γλωσσικής 
διδασκαλίας αναδεικνύει τη σηµαντικότητα αυτής και προβάλλει τη δυναµική της, 
αλλά παράλληλα φωτίζει και άλλες παραµέτρους που συνέβαλλαν κάθε φορά στην 
εκπόνηση των Προγραµµάτων, µέσα από τα οποία ορίζεται το σκεπτικό  της 
Πολιτείας για τα θέµατα της εκπαίδευσης και της παιδείας166. Η Νέα Ελληνική 
Γλώσσα άλλωστε, για να φτάσει στη µορφή που διδάσκεται σήµερα στη 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, πέρασε από πολλά στάδια, καθώς είναι συνδεδεµένη µε 
την πνευµατική ιστορία του Νεοελληνικού κράτους, αλλά και µε τις πολιτικές και 
κοινωνικές περιπέτειές του. 
 Με την οργάνωση του ελεύθερου ελληνικού κράτους η Μέση Εκπαίδευση 
κατοχυρώνεται µε το ιδρυτικό διάταγµα για τα σχολεία, της 31/12/1836 και 
περιλαµβάνει τριτάξιο Ελληνικό σχολείο και τετρατάξιο Γυµνάσιο167. Το γεγονός 
αυτό αποτέλεσε το Καταστατικό χάρτη168 µε τον οποίο λειτούργησε η Μέση 
Εκπαίδευση ως το 1929. Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στη Μέση 
Εκπαίδευση δεν ήταν αυτόνοµη, αλλά είχε ενταχθεί στη διδασκαλία των Αρχαίων 
Ελληνικών. Σταθµό στην ιστορία των νέων ελληνικών αποτελεί το έτος 1884, αφού 
στο νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα προβλέπεται η εισαγωγή στα ελληνικά σχολεία του 
µαθήµατος αυτού. Η σχετική εισήγηση ανήκει στο Ν.Γ. Πολίτη και αποτελεί 
αφετηρία για τη συγγραφή των πρώτων Νεοελληνικών Αναγνωσµάτων. Το ίδιο 
πρόγραµµα προβλέπει για το Γυµνάσιο 2 ώρες έκθεση την εβδοµάδα, σε κάθε τάξη. 
Σκοπός του νέου µαθήµατος κατά την περίοδο αυτή, ήταν να διαπιστώσει την 
πιστότητα της απόδοσης ενός κειµένου από τους µαθητές ή την ικανότητά τους για τη 
χρήση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Ενδεικτικό είναι ότι για την αξιολόγηση και 
την βαθµολόγηση του µαθήµατος, βασικό κριτήριο ήταν τα ορθογραφικά λάθη.  
 Επόµενος σταθµός είναι το 1924, όπου σύµφωνα µε το σχετικό διάταγµα, το 
µάθηµα των Νέων Ελληνικών γίνεται και νοµοτυπικά (de jure) πρωτεύον µάθηµα στη 
Μέση Εκπαίδευση, ενώ η σηµαντικότερη µεταρρύθµιση που συντελείται µέχρι τότε 
είναι αυτή του 1929-1932. Ο Νόµος 5045, ΦΕΚ 165 Α/23-6-1931, επιφέρει ριζικές 
µεταβολές στη Μέση Εκπαίδευση169. Τα Γυµνάσια γίνονται εξατάξια και δέχονται 
                                                 
166 ∆εληγιάννη Γ., Παπαγεωργίου Μ., Σκλαβενίτης ∆., Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας , 
στο Σεµινάριο 20, Η γλωσσική κατάρτιση και αγωγή των µαθητών στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, επιµ. 
Χαριτίδου Γ., Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 1999, σ.24. 
167 ∆εληγιάννη Γ., Παπαγεωργίου Μ., Σκλαβενίτης ∆., ο.π., σ.14. 
168 ∆εληγιάννη Γ., Παπαγεωργίου Μ., Σκλαβενίτης ∆., ο.π., σ.15. 
169 Κουρνιά Κ.Ι., Προγράµµατα Μέσης Εκπαίδευσης, τ. Α΄, Αθήνα, 1974, σσ.19-21 & 64-83. 
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µαθητές απόφοιτους των εξατάξιων ∆ηµοτικών Σχολείων κατόπιν εισιτηρίων 
εξετάσεων. Η δηµοτική γλώσσα στα Νεοελληνικά Αναγνώσµατα γίνεται ισότιµη µε 
την καθαρεύουσα. Η διδασκαλία των νέων ελληνικών περιλαµβάνει τα εξής 
αντικείµενα: 1)γλωσσική διδασκαλία, 2)προφορικές ασκήσεις, 3)κείµενα, 
4)γραµµατολογία, 5)µετρική και 6)γραπτές ασκήσεις. Στις γραπτές ασκήσεις ανήκει 
και η έκθεση απ’ όπου ξεκινά και η λεγόµενη χρυσή εποχή της έκθεσης170. Αν και 
κλάδος του µαθήµατος των νέων ελληνικών, η έκθεση εξετάζεται σε όλες τις τάξεις 
του Γυµνασίου, ενώ παράλληλα παίζει καθοριστικό ρόλο στην όλη σχολική και 
µετασχολική σταδιοδροµία των µαθητών. Στα πλαίσια των γραπτών ασκήσεων, 
µάλιστα, το Αναλυτικό Πρόγραµµα κάνει λόγο για πρώτη φορά στις τάξεις Γ, ∆, Ε 
και ΣΤ΄ για πυκνό λόγο και περιλήψεις αναγνωσθέντων λογοτεχνηµάτων. Το 
Πρόγραµµα του 1931 εκφράζει το πνεύµα της ανάγκης για µια πλατύτερη, βαθύτερη 
και πιο ουσιαστική αλλαγή στην περιοχή του µαθήµατος των Νέων Ελληνικών και 
καθιερώνει τη συστηµατική γλωσσική διδασκαλία. Το πνεύµα αυτό προβάλλεται και 
από τα βοηθητικά βιβλία που προέβλεπε η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, η οποία, 
ωστόσο δεν δοκιµάστηκε στη σχολική διδακτική πράξη για πολλά χρόνια.  
 Από το 1933 ως το 1964 ξεκινά µια περίοδος µε πολιτική αστάθεια και 
πολιτειακές αναστατώσεις που είχαν επιπτώσεις και στην εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση. Το µάθηµα των Νέων Ελληνικών οπισθοδροµεί, καταργείται η 
διδασκαλία της δηµοτικής και όσες αξιόλογες προθέσεις προκύπτουν δεν 
πραγµατοποιούνται. Οι µεταρρυθµίσεις του 37΄, 39΄, 44΄ και 59΄ επαναλαµβάνουν το 
Αναλυτικό Πρόγραµµα του 1929 και δεν προσθέτουν, ουσιαστικά, κάτι καινούργιο. 
 Σηµαντικός σταθµός στην πορεία της ελληνικής εκπαίδευσης και ειδικότερα 
στη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών, αποτελεί η Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση του 
1964. Σύµφωνα µε το νοµοθετικό διάταγµα 4379/1964171: α)το εξατάξιο Γυµνάσιο 
για πρώτη φορά διχοτοµείται σε τριετές Γυµνάσιο και τριετές Λύκειο, β)εισάγεται 
εναετής υποχρεωτική φοίτηση, ενώ παράλληλα εισάγεται η δωρεάν παιδεία µε 
πρόβλεψη, µάλιστα, για δωρεάν παροχή βιβλίων στους µαθητές, γ)καθιερώνεται η 
ισοτιµία δηµοτικής µε καθαρεύουσα, δ)οι µαθητές εξετάζονται και στην ερµηνεία 
νεοελληνικών κειµένων και ε)ο όρος νέα ελληνικά γίνεται Νεοελληνική Γλώσσα και 
Γραµµατεία. Με το νέο πρόγραµµα η διδασκαλία της Γραµµατικής και του 
Συντακτικού συνδέονται µε τη Γραµµατική και τα άλλα βιβλία του Μ. 
Τριανταφυλλίδη. Τα κείµενα των Νεοελλήνων συγγραφέων αποσκοπούν στη 
συµπλήρωση και βελτίωση των γραµµατικών και συντακτικών γνώσεων των 
µαθητών, καθώς και στη µετάδοση της λογοτεχνικής τους αξία. Επιπλέον, η Έκθεση 
Ιδεών εδραιώνεται στο αναλυτικό πρόγραµµα µε αυτόνοµες ώρες διδασκαλίας και 
αποκτά σηµαντική δύναµη. Τα θέµατα των εκθέσεων επιλέγονται απ’ τους 
εκπαιδευτικούς, µε άγνωστο το θεµατικό τους περιεχόµενο για τους µαθητές. 
Προβλέπονται, ακόµη, εργασίες µε άλλες χρήσεις του λόγου, όπως συνεντεύξεις, 
χρονογραφικά στιγµιότυπα, ανακοινώσεις, επιστολές, χαρακτηρισµούς, συγκρίσεις 
και αντιθέσεις προσώπων, τόπων, έργων, καθώς και περιλήψεις αναγνωσµάτων, 
ακροαµάτων και θεµάτων. Όλα αυτά όµως, αποτελούν προτάσεις στα νοµοθετικά 
διατάγµατα που απέχουν πολύ ακόµη από µια µεθοδευµένη σχολική πρακτική. 
Πάντως, η µεταρρυθµιστική προσπάθεια του 1964, λόγω της δικτατορίας του 1967 
δεν δοκιµάζεται όσο θα έπρεπε στην εκπαιδευτική πράξη. Ακολουθούν οι 
νοµοθετικές ρυθµίσεις του 1967 και του 1970 (Α.Ν. 129/1967,ΦΕΚ 179 
Α/29.8.1970), στις οποίες η γλωσσική διδασκαλία δεν µεταβάλλεται, αλλά είναι 
                                                 
170 Αθανασίου Λ., Έκθεσης Αξιολόγηση, στο Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό, τ.3ος , 
εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 1989, σ.1676. 
171 Κουρνιά Κ.Ι., ο.π., σσ.23 & 118-128. 
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γεγονός η οπισθοδρόµηση και πάλι των Ν. Ελληνικών µε την καθιέρωση της 
καθαρεύουσας. 
 Με την αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας στη χώρα, η γλωσσική διδασκαλία 
επανέρχεται στο καθεστώς που προέβλεπε το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 4379/64. Η 
καθιέρωση της ∆ηµοτικής Γλώσσας ως επίσηµης γλώσσας του κράτους είναι γεγονός 
πλέον, το 1976, ενώ παράλληλα αρχίζει ο προβληµατισµός για την αλλαγή της 
µεθόδου της γλωσσικής διδασκαλίας και για τη συγγραφή βιβλίων της γλώσσας για 
το ∆ηµοτικό, το Γυµνάσιο και το Λύκειο. Μέχρι τότε, η γλωσσική διδασκαλία 
περιοριζόταν αποκλειστικά στην εκµάθηση της γραµµατικής και του συντακτικού, 
στην έρευνα των µεταβολών της γλώσσας, στην ιστορική της εξέλιξη και την 
ετυµολογία των λέξεων. Στο σχολικό έτος, όµως, 1984-85, η γλωσσική διδασκαλία 
στο Γυµνάσιο εισάγεται µε τρία νέα βιβλία µε το τίτλο Νεοελληνική Γλώσσα για το 
Γυµνάσιο, βιβλίο για το µαθητή και το αντίστοιχο Νεοελληνική Γλώσσα, βιβλίο για 
τον καθηγητή, βασισµένα όλα στα δεδοµένα της σύγχρονης γλωσσολογίας. Με τα 
νέα αυτά βιβλία για τη γλωσσική διδασκαλία, η έκθεση διδάσκεται ως µια απ’ τις 
παραµέτρους της γλώσσας και όχι ως ανεξάρτητο µάθηµα και σε ξεχωριστές ώρες. Η 
αλλαγή επέρχεται το 1988-89, όπου εισάγεται η διδασκαλία της Έκθεσης-Έκφρασης 
στην δευτέρα και την τρίτη τάξη του Λυκείου κι έτσι ολοκληρώνεται το πρόγραµµα 
ανανέωσης του µαθήµατος της γλωσσικής διδασκαλίας.  
 Με τα νέα Αναλυτικά Προγράµµατα της δεκαετίας του 80΄, γίνεται φανερό 
πως η γλωσσική διδασκαλία αρχίζει να αλλάζει πορεία και τακτική ως προς την 
προσέγγιση και κατάκτηση της µητρικής γλώσσας, αφού εγκαταλείπεται η στείρα 
αποµνηµόνευση του τυπικού της γλώσσας και δίνεται έµφαση στον επικοινωνιακό 
της ρόλο. Για το θέµα ο ∆. Τοµπαίδης γράφει: «Η επικοινωνία δεν είναι απλή 
µετάδοση, δηλαδή το πέρασµα ενός µηνύµατος που έχει κιόλας οργανωθεί σε 
σηµασιολογικές µονάδες όπως είναι ο µετασχηµατισµός των φθόγγων της γλώσσας 
σε σήµατα του αλφαβήτου Morse. Η επικοινωνία προϋποθέτει επιλογές (χρήση 
αυτών και όχι εκείνων των γλωσσικών στοιχείων, ανάλογα µ’ αυτό που θέλω να πω, 
και τελικά οργάνωση του τρόπου µε τον οποίο ανακοινώνω κάτι) και προσαρµογές 
στις διάφορες περιστάσεις της επικοινωνίας»172. 
 Η ανανέωση που επιχειρήθηκε στα αναλυτικά προγράµµατα και βιβλία την 
περίοδο 1982-85, συνεχίζεται µέχρι σήµερα και διαµορφώνεται κάτω από το πρίσµα 
των καινούριων µορφωτικών και κοινωνικών αναγκών για το κάθε άτοµο. 
Μελετώντας κανείς τα πρόσφατα Αναλυτικά Προγράµµατα (1998,2003) του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και την εφηµερίδα της Κυβέρνησης, διαπιστώνει 
πως οι στόχοι και οι σκοποί που θέτει το Υπουργείο Παιδείας για τη γλωσσική 
διδασκαλία αποµακρύνονται από το λογιοτατισµό του παρελθόντος, τη 
γραµµατικοµανία και τις τυποποιηµένες εκθέσεις, καθώς και τη λαθεµένη µεθόδευση 
διδασκαλίας µε την απλή παράθεση της ύλης και την αφοµοίωση κανόνων και 
γλωσσικών προτύπων απ’ τους µαθητές. Οι νέες αρχές που αναδεικνύονται  από την 
εξέλιξη της επιστήµης της γλωσσολογίας και τις διάφορες σχολές και τάσεις που 
εµφανίστηκαν, προωθούν την επικοινωνιακή µέθοδο, προκειµένου οι µαθητές να 
γίνουν ικανοί χρήστες της ελληνικής γλώσσας είτε σε προφορικό, είτε σε γραπτό 
επίπεδο. 
 
 
 
 

                                                 
172 Σκλαβενίτης ∆., Η γλωσσική διδασκαλία στο Γυµνάσιο, στο Γλώσσα, 1991, 26, σ.24. 
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4.2 Η ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 Τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Εκπαίδευση διέρχεται κατάσταση ριζικής 
αναδιαµόρφωσης την οποία επιβάλλουν τόσο τα εκπαιδευτικά προβλήµατα που 
ανακύπτουν, όσο και οι προκλήσεις των καιρών. Παράλληλα, η ανάγκη για 
ανταπόκριση της εκπαίδευσης στις ατοµικές και κοινωνικές ανάγκες αποτέλεσε τη 
βασική αφορµή για την ανάληψη από πλευράς Πολιτείας σηµαντικών 
µεταρρυθµιστικών προσπαθειών στο εκπαιδευτικό σύστηµα, τα τελευταία 8 χρόνια. 
Μεταξύ αυτών είναι και η δηµιουργία Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών για 
τα σχολεία της Γενικής Παιδείας, που σηµαίνει αλλαγή στο περιεχόµενο σπουδών, 
στα αναλυτικά προγράµµατα και τα διδακτικά εγχειρίδια. Αυτό φαίνεται και στην 
περίπτωση της ελληνικής γλώσσας, όπου γίνεται προσπάθεια να διαµορφωθεί ένα 
Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών µε ενιαίους σκοπούς και αρχές σε όλες τις τάξεις 
και τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια, η 
ποιότητα και η αλληλουχία στις µεθοδεύσεις και στη διδασκαλία.  
 Μέχρι τώρα, τα παλιά Αναλυτικά Προγράµµατα χαρακτηρίζονταν από ένα 
καθεστώς αόριστων σκοπών και στόχων. Η κατάκτηση της µητρικής γλώσσας 
στηριζόταν σε ορισµένες απαρχαιωµένες αρχές, οι οποίες, όµως, εφαρµόζονταν 
σχεδόν, απαρέγκλιτα. Τέτοιου τύπου προγράµµατα επέβαλλαν: α)έναν έντονο 
ρυθµιστικό χαρακτήρα της γλώσσας, µε την επιβολή και προβολή ενός γλωσσικού 
προτύπου προς το οποίο απαιτούσαν συµµόρφωση, β)παραµέληση ή και καταδίκη 
άλλων, συχνά ευρύτατων χρησιµοποιούµενων γλωσσικών µορφών, γ)έµφαση κατά τη 
διδασκαλία, στην αφοµοίωση των κανόνων που διέπουν το γλωσσικό αυτό πρότυπο 
και όχι στην ενθάρρυνση της πρωτότυπης γλωσσικής δηµιουργίας εκ µέρους των 
µαθητών και δ)προνοµιακή ως αποκλειστική χρησιµοποίηση της γραπτής µορφής 
λόγου σε βάρους της προφορικής173. 
 Με την υιοθέτηση, όµως, του πνεύµατος αλλαγής, η γλωσσική διδασκαλία 
µέσα στα νέα Προγράµµατα Σπουδών εκσυγχρονίζεται, εφαρµόζει νέες µεθόδους και 
προσαρµόζεται στις ανάγκες των µαθητών. Σύµφωνα, λοιπόν, µε το Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγράµµατος Σπουδών174 για το µάθηµα της γλωσσικής διδασκαλίας Γυµνασίου και 
Λυκείου εισάγονται και ορίζονται οι εξής νέες αρχές : 
-Η προσφορότερη µέθοδος είναι η επικοινωνιακή, ώστε οι µαθητές να ασκηθούν στη 
διαφοροποιηµένη χρήση της γλώσσας και να επιτύχουν το επιθυµητό επικοινωνιακό 
αποτέλεσµα, σε κάθε περίσταση της επικοινωνίας. 
-Η γλώσσα πρέπει να διδάσκεται ενεργητικά/δραστικά και στο κέντρο των 
γλωσσικών φαινοµένων να βρίσκεται ο άνθρωπος που δρα κοινωνικά. 
-Η γλώσσα πρέπει να παράγεται στο φυσικό της κοινωνικό αλληλενεργειακό πλαίσιο. 
-Η γλώσσα είναι πολιτιστικό προϊόν, φορέας πολιτισµού και παιδείας. 
-Προορισµός του µαθήµατος της γλωσσικής διδασκαλίας είναι να βοηθήσει το 
µαθητή να κατακτήσει τη µητρική του γλώσσα, ώστε να αποκτήσει συνείδηση του 
επικοινωνιακού λόγου, δηλαδή, συνείδηση της πολυµορφίας και της 
δηµιουργικότητας της γλώσσας. 
-Κατά τη διδασκαλία της γλώσσας θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη: α) οι θέσεις, οι 
προβληµατισµοί και τα πορίσµατα της Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, β)η πείρα που 
αποκτήθηκε ως τώρα στην Ευρώπη και σ’ όλο τον κόσµο, γ)η γλωσσική και 
                                                 
173 ∆εληγιάννη Γ., Παπαγεωργίου Μ., Σκλαβενίτης ∆., ο.π., σ25.  
174 Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, 
Αρ. φύλλου 561, 1999. 
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γραµµατική παράδοση του τόπου µας, δ)η γλωσσική πραγµατικότητα των µαθητών 
που έχουν λάβει ως ένα βαθµό τη µητρική τους γλώσσα, πριν ακόµη έλθουν στο 
σχολείο, κ.α.. 
 Είναι σηµαντικό ότι στη συνέχεια το Πρόγραµµα Σπουδών οργανώνοντας 
καλύτερα τη γλωσσική διδασκαλία, θέτει επιµέρους στόχους, περιεχόµενα και 
δραστηριότητες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυµνάσιο και το 
Λύκειο ακολουθώντας τη διάκριση του λόγου σε: Α)Ακρόαση και Κατανόηση 
(ακούω και κατανοώ), Β)Προφορική Έκφραση (µιλώ), Γ)Ανάγνωση και Κατανόηση 
γραπτών κειµένων (διαβάζω και κατανοώ) και ∆)Παραγωγή γραπτού λόγου (γράφω). 
Οι τοµείς αυτοί συνδέονται άρρηκτα στην επικοινωνία µας στη ζωή, γι’ αυτό και 
προβλέπονται ισότιµα κατά τη γλωσσική διαδικασία µέσα στη τάξη, ώστε ο µαθητής 
να καλλιεργήσει τη γλωσσική του ικανότητα. 
 Οι σηµαντικότεροι πάντως από τους γενικούς στόχους της γλωσσικής 
διδασκαλίας στο Γυµνάσιο είναι οι ακόλουθοι: 
-να κατακτήσουν οι µαθητές το βασικό όργανο επικοινωνίας της γλωσσικής  
κοινότητας, ώστε να αναπτυχθούν διανοητικά και συναισθηµατικά. 
-να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία του λόγου για τη συµµετοχή στην κοινωνική ζωή 
είτε ως δέκτες στα κοινά, είτε ως ποµποί, ώστε να µετέχουν ως ελεύθεροι 
δηµοκρατικοί πολίτες µε κριτική και υπεύθυνη στάση για τα ζητήµατα της εθνικής 
τους και της παγκόσµιας κοινότητας. 
-να επισηµάνουν τη δοµή και τις ιδιαιτερότητες της εθνικής τους γλώσσας. 
-να σέβονται τη γλώσσα κάθε λαού και να προετοιµάζονται να ζήσουν ως πολίτες σε 
µια πολυπολιτισµική Ευρώπη. 
-να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα δοµικά και γραµµατικά στοιχεία της 
νεοελληνικής γλώσσας στον προτασιακό και κειµενικό λόγο. 
-να εξελιχθούν µε την κατάκτηση της γλώσσας σε άτοµα µε αυτοπεποίθηση και 
δηµιουργική σκέψη. 
-να ασκηθούν στο να επιλέγουν και να χρησιµοποιούν µε επιτυχία το ανάλογο 
επίπεδο λόγου, σε κάθε περίσταση επικοινωνίας. 
-να αναγνωρίζουν οι µαθητές τις διάφορες µορφές λόγου π.χ. ηµερολόγιο, επιστολή, 
κ.τ.λ., και να τις χρησιµοποιούν µε το πιο κατάλληλο επίπεδο λόγου. 
 Με βάση, λοιπόν, τις αρχές και τους σκοπούς που θέτει το Υπουργείο 
Παιδείας για τη Νεοελληνική γλωσσική διδασκαλία, διαφαίνεται η εντελώς καινούρια 
αντίληψη για τη γλωσσική καλλιέργεια και ορίζεται ένα διαδικαστικό πλαίσιο µέσα 
στο οποίο οι µαθητές εγκαταλείπουν την παλιά συνήθεια της αποστήθισης και 
αποµνηµόνευσης γραµµατικών και συντακτικών κανόνων, την τυποποιηµένη 
παραγωγή λόγου και γλωσσική µονοµέρεια και προχωρούν στην εκµετάλλευση των 
εκφραστικών ικανοτήτων που δίνει η γλώσσα σε κάθε περίσταση επικοινωνίας. Η 
γλώσσα, άλλωστε, είναι ένα σύστηµα που αναπτύσσεται και εξελίσσεται µέσα στα 
νέα κοινωνικά δεδοµένα και γι’ αυτό απαιτεί αναπροσαρµογές από τα εκπαιδευτικά 
συστήµατα κάθε χώρας.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 57

4.3 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
 
 
 Ο καινούριος τρόπος αξιολόγησης του γλωσσικού µαθήµατος στο Γυµνάσιο, 
επιβάλλει τη χρήση κειµένων από τα οποία προτείνονται παραγωγή γραπτού 
κειµένου, περίληψη κι άλλες ερµηνευτικές και γραµµατοσυντακτικές ασκήσεις. 
Αξιολογείται επιπλέον, ο βαθµός επικοινωνίας του µαθητή µε ένα κείµενο και η 
ικανότητά του να παράγει ένα νέο λόγο µε τη µέθοδο της σταδιακής αφαίρεσης και 
γενίκευσης. Αυτό µάλιστα, δε συµβαίνει µόνο στα πλαίσια του γλωσσικού µαθήµατος 
του οποίου βέβαια,  εντάσσεται και η εξαγωγή περίληψης, αλλά γενικότερα στο 
µαθησιακό χώρο, προκειµένου ο µαθητής να ασκηθεί και να αποδείξει τόσο την 
ερµηνευτική και αναγνωστική του ικανότητα, όσο και τη γλωσσική του, από πλευράς 
ολοκληρωµένου κειµένου, σύµφωνα πάντα µε τις γραµµατικοσυντακτικές συµβάσεις 
της µητρικής του γλώσσας. 
 Η σύνοψη κειµένου είναι γεγονός πως ανακαλύφθηκε ως εργασία πολύ 
πρόσφατα στη σχολική µας πρακτική κι αυτό έγινε µε αφορµή την εξέταση του 
νοήµατος ενός κειµένου. Αν και τα επίσηµα αναλυτικά προγράµµατα της χώρας 
τουλάχιστον από το 1920, δεν έπαψαν να περιέχουν την περίληψη ως στόχο και ως 
διδακτική πρακτική, όπως είδαµε, ωστόσο, διαπιστώθηκε µια υφέρπουσα 
αµφισβήτηση για την περιληπτική διαδικασία ενός κειµένου και στη θεωρία και στην 
πράξη. Η ύπαρξη ικανότητας σύµπτυξης εννοιολογικού περιεχοµένου και η 
αναγκαιότητα καλλιέργειας αυτής της ικανότητας προωθήθηκε και προωθείται τα 
τελευταία χρόνια στη σχολική διδακτική κι αυτό φαίνεται µε το αναλυτικό 
πρόγραµµα του 1998 και περισσότερο του 2000 (Π.∆. 319/2000-ΦΕΚ 261 Α 27-11-
2000), όπου η βασική αρχή του νέου Ενιαίου Προγράµµατος Σπουδών της Γλώσσας 
είναι η διδασκαλία να έχει ως αφετηρία και κατάληξη το κείµενο.  
 Ανατρέχοντας στους επιµέρους στόχους, τα περιεχόµενα και τις διδακτικές 
ενέργειες–δραστηριότητες του Προγράµµατος Σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία 
διαπιστώνουµε πως η διαδικασία της περίληψης ενός κειµένου εντάσσεται και στους 
4 τοµείς του λόγου [ακούω και κατανοώ, µιλώ, διαβάζω και κατανοώ, γράφω], 
άλλοτε, λιγότερο κι άλλοτε περισσότερο, ενώ πολλές απ’ τις γνωστικές διαδικασίες 
που απαιτεί η συµπύκνωση ενός κειµένου, όπως ο µετασχηµατισµός ή η 
αντικατάσταση λεκτικών µονάδων για την οικονοµία της γλώσσας αποτελούν 
προτεινόµενες ασκήσεις για τη συνεχή εξάσκηση των µαθητών στο προφορικό και 
στο γραπτό λόγο. 
 Συγκεκριµένα, η στοχοθεσία του Προγράµµατος Σπουδών ορίζει175: 
Για την Α Γυµνασίου: να µπορεί ο µαθητής να αντιληφθεί µέσα από κατάλληλα 
παραδείγµατα τη σχέση της περίληψης µε το κείµενο, από το οποίο προέρχεται. 
Ενδεικτικές δραστηριότητες προτείνονται: α)να µελετά κείµενα διαφόρων ειδών και 
τις περιλήψεις τους και να παρατηρεί τη διαδικασία που οδηγεί από τα κύρια σηµεία 
της κάθε παραγράφου στην περίληψη, β)να συγκεντρώνει περιλήψεις από 
οπισθόφυλλα βιβλίων, από οδηγίες χρήσης παιχνιδιών, αντικειµένων, φαρµάκων και 
κειµένων από ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου και να σχολιάζει την επάρκεια και την 
αυτονοµία τους. 

                                                 
175 ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, Αρ. φύλλου 
303, 2003.  
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Για την Β Γυµνασίου: να µπορεί να γράφει περίληψη ενός κειµένου µε τη βοήθεια 
πλαγιότιτλων. Ενδεικτικές εργασίες προτείνονται: α)να σηµειώνει πλαγιότιτλους σε 
παραγράφους ή ευρύτερες νοηµατικές ενότητες διαφόρων κειµένων, β)εναλλακτικά 
να χρησιµοποιεί πλαγιότιτλους που ήδη υπάρχουν στο κείµενο για να γράψει την 
περίληψη του κειµένου. 
Για την Γ Γυµνασίου: να µάθει να συντάσσει περίληψη κειµένων από διάφορα είδη 
µε έµφαση στα χρηστικά κείµενα. Ενδεικτικές εργασίες προτείνονται: α)να µελετά 
προσεκτικά ένα επιλεγµένο κείµενο, να κρατά σηµειώσεις, να γράφει πλαγιότιτλους, 
να κάνει το σχεδιάγραµµα της περίληψης και να συντάσσει την περίληψη 
αποφεύγοντας το σχολιασµό και την κριτική. 
 Οι στόχοι και οι σκοποί που τίθενται από το Υπουργείο Παιδείας και το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διευκρινίζονται και οριοθετούνται ακόµη περισσότερο στο 
ειδικό εγχειρίδιο που κατανέµεται στους καθηγητές του Γυµνασίου και τιτλοφορείται  
Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων στο Γυµνάσιο. Τα φιλολογικά 
µαθήµατα στη σηµερινή τους µορφή µε τα ποικίλα γνωστικά αντικείµενα 
αποσκοπούν στη συγκρότηση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Το βιβλίο του 
καθηγητή για το Γυµνάσιο κατατάσσει την ύλη των φιλολογικών µαθηµάτων ανά 
τάξη, θέτει αξιολογικά και διδακτικά παραδείγµατα και προτείνει µεθόδους και 
µοντέλα αξιολόγησης των µαθητών για την ισότιµη και δίκαιη βαθµολόγηση της 
επίδοσής τους. 
 Με βάση, λοιπόν, τις οδηγίες για το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας 
ορίζεται ότι η αξιολόγηση θα περιλαµβάνει ένα από τα διδασκόµενα κείµενα του 
οποίου η κατανόηση θα ελέγχεται µε την περιληπτική του απόδοση σε 50-80 περίπου 
λέξεις, την αναγνώριση της οργάνωσής του (σύνδεση προτάσεων-παραγράφων, 
διαρθρωτικές λέξεις), την αναγνώριση της λειτουργίας των µορφοσυντακτικών 
δοµών-φαινοµένων που έχουν διδαχθεί οι µαθητές και σχετίζονται µε τους 
επικοινωνιακούς στόχους του κειµένου και την αξιοποίηση του λεξιλογίου του 
κειµένου (συνώνυµα, αντώνυµα, σηµασία λέξεων)176. Όσον αφορά το µάθηµα των 
Κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και των Αρχαίων Κειµένων από µετάφραση, τα 
βιβλία για τον καθηγητή ορίζουν πως οι µαθητές θα πρέπει να µάθουν να διακρίνουν 
τα λίγα και σηµαντικά απ’ τα πολλά και να γυµνάζουν την αφαιρετική τους 
ικανότητα ασκούµενοι σε περιληπτικές αποδόσεις των κειµένων που διδάσκονται177. 
Στο ίδιο πνεύµα, η εξεταστική διαδικασία των µαθηµάτων προτείνει περιλήψεις 
αποσπασµάτων και κειµένων, προκειµένου να αξιολογηθεί η ικανότητα του µαθητή 
να κατανοεί αυτό που διαβάζει και να αντιλαµβάνεται το ουσιώδες από το 
επουσιώδες. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διδακτική περίοδο, οι οδηγίες προβλέπουν 
ασκήσεις που βασίζονται στο κείµενο και έχουν να κάνουν είτε µε την πύκνωση, είτε 
µε την ανάπτυξη του λόγου, ώστε να αξιολογείται ο µαθητής ως προς την ικανότητά 
του να προσλαµβάνει και αναλύει το γραπτό λόγο. Συµπληρωµατικό ρόλο σε τέτοιες 
δραστηριότητες, έχουν και τα κριτήρια αξιολόγησης που κλιµακώνονται ανάλογα µε 
την τάξη της βαθµίδας στην οποία βρίσκεται ο µαθητής. 
 Με αυτά, λοιπόν, τα δεδοµένα γίνεται αντιληπτό πως το Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραµµάτων Σπουδών και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσβλέπει πλέον στη 
συστηµατική ένταξη της περίληψης στις µαθησιακές διαδικασίες της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης. Αξίζει, όµως, να σηµειώσουµε ότι οι ασκήσεις περίληψης 

                                                 
176 Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων στο Γυµνάσιο, Αθήνα, ΟΕ∆Β, 2003, 
σ.160-161. 
177 Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων στο Γυµνάσιο, ο.π., σ.216. 
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυµνασίου, Βιβλίο του καθηγητή, Αθήνα, ΟΕ∆Β, 2003, σ.16.                                                                 
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περιλαµβάνονται και στις πανελλήνιες εξετάσεις του Λυκείου, καθώς επίσης και στις 
εξετάσεις που διενεργεί ο ΑΣΕΠ για την πρόσληψη υπαλλήλων στο δηµόσιο. 
 
 
 
 
4.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ ΤΗΣ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΜΕΘΟ∆ΕΥΣΗΣ 
 
 
 
 Στα πλαίσια του µαθήµατος της ελληνικής γλώσσας έχει διανεµηθεί στους 
µαθητές  από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η αναθεωρηµένη έκδοση 2003 του βιβλίου 
Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυµνάσιο µαζί µε τη συµπληρωµατική έκδοση 
Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυµνάσιο, Γλωσσικές Ασκήσεις. Το σχολικό αυτό 
βιβλίο το οποίο απαρτίζεται από τρία τεύχη, ένα για κάθε τάξη του Γυµνασίου, 
επιδιώκει178 να βοηθήσει τους µαθητές : 
1)να προσλαµβάνουν και να κατανοούν τους κανόνες που διέπουν τη δοµή και τη 
λειτουργία της γλώσσας και να αναπαράγουν γλωσσικά φαινόµενα µε το δικό τους 
λόγο. 
2)να ενισχύουν το λεξιλόγιό τους και να κατανοούν τις σηµασίες και τις 
σηµασιολογικές αποχρώσεις των λέξεων. 
3)να αναπαράγουν τα διάφορα γλωσσικά φαινόµενα µε ασκήσεις µετασχηµατιστικού 
τύπου, καθώς και µε την ανάλυση των συντακτικών στοιχείων των προτάσεων. 
4)να διακρίνουν τις διάφορες γλωσσικές ποικιλίες και αξιοποιώντας τις κατάλληλα να 
εκφράζονται δηµιουργικά σε προφορικό και γραπτό λόγο. 
5)να µπορούν να διατυπώνουν τις σκέψεις και τα συναισθήµατά τους µε ακρίβεια και 
πληρότητα. 
6)να ασκούνται στην ορθογραφία και στη στίξη, όπως και στη χρήση των λεξικών και 
άλλων γλωσσικών βοηθηµάτων. 
 Η ύλη των βιβλίων της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυµνασίου κατανέµεται 
σε 44 ενότητες: 14 στο βιβλίο της Α΄ Γυµνασίου, από την 15 ως την 23 στο βιβλίο 
της Β΄ Γυµνασίου και από την 24 ως την 31 στο Γ΄ τεύχος, όρια όµως, που δεν 
τηρούνται µε ακρίβεια, πάντα, στη σχολική πρακτική. Όλες οι ενότητες έχουν την 
ίδια σταθερή δοµή, Α, Β, Γ και ∆ µέρος. 
 Στο Α΄ µέρος υπάρχει ένα σύντοµο εισαγωγικό κείµενο, συνήθως λογοτεχνικό 
ή δηµοσιογραφικό, ποικίλης θεµατολογίας σχετικής, όµως, µε το θεµατικό κέντρο της 
κάθε ενότητας και του οποίου επιδιώκεται η επεξεργασία, όχι όµως, µε 
λεπτοµερειακό τρόπο, όπως απαιτούν τα Κείµενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Οι 
ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις αποβλέπουν κυρίως, στην κατανόηση του κειµένου. 
 Στο δεύτερο µέρος, παρουσιάζονται τα µορφοσυντακτικά φαινόµενα, 
ξεκινώντας από τις βασικές µονάδες της γλώσσας προς τις συνθετότερες. Η άκριτη 
αποµνηµόνευση και η παθητική αποδοχή των γραµµατικών και συντακτικών 
φαινοµένων δεν ενδείκνυται, αντίθετα επιβάλλεται η ενεργητική αναπαραγωγή τους 
µέσα από µια σειρά ποικίλων τύπων και µορφών ασκήσεων. 

                                                 
178 Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυµνάσιο, Βιβλίο του καθηγητή, τεύχος Γ΄, Αθήνα, ΟΕ∆Β, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003, σ.8. 
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 Στο τρίτο µέρος υπάρχει το παραγωγικό, δηλαδή, η παραγωγή και η σύνθεση 
των λέξεων ή εξετάζονται οι σηµασίες των λέξεων στις διάφορες χρήσεις τους, 
δίνονται πίνακες λέξεων που σχετίζονται µε το θέµα της ενότητας, ενώ επιπλέον 
παρεµβάλλονται και ασκήσεις ορθογραφίας. 
 Στο τέταρτο και τελευταίο µέρος περιλαµβάνονται κείµενα και θέµατα για 
παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και προτάσεις για µαθητικές 
δραστηριότητες. Το τµήµα αυτό της ενότητας, όχι µόνο είναι σχετικό θεµατικά µε τα 
άλλα µέρη, δηλαδή, µε το εισαγωγικό κείµενο, τα µορφοσυντακτικά στοιχεία, µε τα 
παραδείγµατα των γλωσσικών φαινοµένων και µε το λεξιλόγιο, αλλά συνενώνει και 
αξιοποιεί µε την παραγωγή λόγου όλα όσα διδάχτηκαν οι µαθητές στα προηγούµενα 
µέρη. 
 Με βάση τη δοµή και τη φιλοσοφία του σχολικού εγχειριδίου ανατρέχουµε 
στις σελίδες και των τριών τευχών της Νεοελληνικής Γλώσσας, προκειµένου να 
διαπιστώσουµε τη θέση της γλωσσικής άσκησης ή του γλωσσικού φαινοµένου της 
περίληψης σε αυτό. ∆υστυχώς, όµως, ανακαλύπτουµε πως µόνο το τρίτο τεύχος, αυτό 
της Γ΄ Γυµνασίου αφιερώνει, όχι µερικές αλλά ελάχιστες σελίδες, (περίληψη γραπτού 
λόγου) χωρίς να παρέχει κατευθύνσεις και πληροφορίες σχετικές µε το θέµα. 
Συγκεκριµένα, στο ∆΄ µέρος της 26 ενότητας, συµπεριλαµβάνεται µια σύντοµη 
αναφορά για την περίληψη, όπου επισηµαίνεται κυρίως η χρησιµότητά της και 
δίνονται δύο κείµενα, ένα λογοτεχνικό µε έντονη συγκινησιακή χρήση της γλώσσας 
και ένα δεύτερο πληροφοριακό, µε χαρακτηριστική αναφορική χρήση της γλώσσας, 
από τα οποία ζητείται να γραφεί η περίληψή τους, προκειµένου να φανεί η 
διαφοροποίηση και η ιδιαιτερότητά των περιλήψεων στα δύο αυτά διαφορετικά είδη 
κειµένων. 
 Συνεπώς, κατανοούµε πως η νέα αντίληψη που προβάλλεται στους στόχους 
και τους σκοπούς των Αναλυτικών Προγραµµάτων δεν συµβαδίζει µε αυτή του 
σχολικού εγχειριδίου σε όλα τα σηµεία. Σύµφωνα µε την επικοινωνιακή µέθοδο που 
αναδεικνύεται από το Πρόγραµµα Σπουδών οι µαθητές θα πρέπει να ασκηθούν στην 
παραγωγική χρήση της γλώσσας. Αυτό σηµαίνει πως επιδίωξη του συστήµατος είναι 
οι µαθητές να µπορούν να κατανοούν κείµενα διαφόρων τύπων, αλλά και να 
παράγουν κείµενα που απαιτούν διαφοροποιηµένη χρήση της γλώσσας, ώστε να 
επιτυγχάνουν και το επιθυµητό επικοινωνιακό αποτέλεσµα. Η σύµπτυξη 
πληροφοριών είναι πλέον ένας νέος επικοινωνιακός τρόπος της εποχής µας που θα 
έπρεπε, όχι µόνο να αναλύεται, αλλά και να διδάσκεται µεθοδευµένα, στα πλαίσια 
του µαθήµατος της νεοελληνικής γλώσσας. Από τη στιγµή, όµως, που απουσιάζει από 
το σχολικό βιβλίο, η συστηµατική αναφορά για τον τρόπο σύνθεσης της περίληψης 
ενός κειµένου µε οδηγίες και διαφόρων τύπων µετασχηµατιστικές ασκήσεις, η ευθύνη 
βαραίνει τον εκπαιδευτικό. Αυτός αναλαµβάνει το δύσκολο έργο µε όποιες γνώσεις 
διαθέτει, να καθοδηγήσει και να υποδείξει στους µαθητές πώς να συµπυκνώνουν 
νοηµατικά ένα κείµενο. Η άσκηση, δηλαδή, των µαθητών στη συγκεκριµένη 
παραγωγή λόγου εναπόκειται στη διάθεση και στο γνωστικό υπόβαθρο του 
διδάσκοντα. 
 Η προβληµατική αυτή κατάσταση δικαιολογεί, άλλωστε και τον έντονο 
σκεπτικισµό και την άσκηση κριτικής που υφίστανται οι εκδόσεις των σχολικών 
βιβλίων για τη λειτουργικότητά τους179 από διάφορες εισηγήσεις εκπαιδευτικών και 
γλωσσολόγων. Η βασική αιτία βρίσκεται στο γεγονός ότι ο γραπτός λόγος δεν 
                                                 
179 ∆εληγιάννη Γ., Παπαγεωργίου Μ., ∆ηµιουργική αξιοποίηση των βιβλίων της Νεοελληνικής 
Γλώσσας στο Γυµνάσιο, στο Σεµινάριο 20, Η γλωσσική κατάρτιση και αγωγή των µαθητών στη 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, επιµ. Χαριτίδου Γ., Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Αθήνα, εκδ. 
Γρηγόρης, 1999, σ.38.    
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αντιµετωπίστηκε ως τώρα ως µάθηµα που θα απαιτούσε το λιγότερο συγκεκριµένα 
Αναλυτικά Προγράµµατα και κατάλληλα διδακτικά εγχειρίδια. Σφηνωµένος καθώς 
είναι στο Γυµνάσιο, ανάµεσα στα Νεοελληνικά Κείµενα και στη γλωσσική 
διδασκαλία, χωρίς να δένεται µε τον ένα ή µε τον άλλο κλάδο, αλλά ούτε και µε 
κανένα άλλο κλάδο της σχολικής γνώσης, µένει µετέωρος και αµήχανος, στα χέρια 
των εκπαιδευτικών που το χειρίζονται όπως κρίνουν, αβοήθητοι καθώς είναι οι 
περισσότεροι από τη βασική τους πανεπιστηµιακή εκπαίδευση ή την ελλιπή 
επιµόρφωσή τους180. 
 Θεωρούµε, πάντως, από τη δική µας πλευρά ότι  διδασκαλία και σχολικό 
εγχειρίδιο πρέπει να καλύπτουν όλες τις ανάγκες της γλώσσας µέσα από µια 
προβληµατική που να στηρίζεται στη θεωρία και κυρίως στη µεγάλη ποικιλία 
ασκήσεων και εφαρµογών σε κείµενα που καλύπτουν όλα σχεδόν τα γραµµατειακά 
είδη του λόγου, αλλά και όλες τις γλωσσικές ποικιλίες, από το καθηµερινό και 
επίκαιρο λόγο, µέχρι τον επιστηµονικό και θεατρικό.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               

                                                 
180 Μηλιώνης Χ., Η έκθεση στο Λύκειο, Σεµινάριο 20, Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Αθήνα-Ιούνιος 
1983, σ.127.   
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                                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
 
 
 
                                      ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑ∆ΙΦΗΣΗ 
 
 
 
 Η βιβλιογραφία που σχετίζεται µε τη συγγραφή ενός περιληπτικού κειµένου 
µπορεί να κατηγοριοποιηθεί ανάλογα µε το σκοπό κάθε µελέτης. Άλλες περισσότερο 
γλωσσολογικές προσεγγίσεις, αφορούν τον τρόπο εξαγωγής µιας περίληψης από ένα 
µητρικό-πρωτότυπο κείµενο, άλλες αφορούν περισσότερο το χώρο της γνωστικής 
ψυχολογίας και µελετούν τη διαδικασία κατανόησης ενός σύνθετου δοµικά κειµένου 
και άλλες µε παιδαγωγικές αναζητήσεις, αφορούν τον τρόπο διδασκαλίας της 
περιληπτικής σύνθεσης. Τα κριτήρια, δηλαδή, των ερευνητών εξαρτώνται κάθε φορά 
απ’ τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα, καθώς κι από τον τοµέα της ειδίκευσής τους. 
 Μια από τις πιο ευρέως διαδεδοµένες ερευνητικές προσπάθειες είναι αυτή των 
Ann L. Brown και D. Day181, στις αρχές της δεκαετίας του ΄80. Οι ερευνήτριες, 
λοιπόν, θέλησαν να εξετάσουν την αναπτυξιακή ικανότητα διαφόρων ηλικιών 
παιδιών στη χρήση περιληπτικών µακροκανόνων για την παράφραση αφηγηµατικών 
κειµένων. Στηριζόµενες στους µακροκανόνες επεξεργασίας ενός κειµένου από 
πλευράς περιεχοµένου των Kintsch και Van Dijk, πραγµατοποίησαν τρία πειράµατα, 
το πρώτο σε παιδιά ηλικίας 10 έως 18 ετών και το δεύτερο και το τρίτο σε φοιτητές 
του Πανεπιστηµίου του Ιλλινόις. Τα αποτελέσµατα και των τριών µελετών απέδειξαν 
ότι οι µαθητές του Γυµνασίου και οι φοιτητές είναι σε θέση να προβαίνουν σε 
περίπλοκους κανόνες συµπύκνωσης, σε αντίθεση µε τους µικρούς µαθητές που 
εµµένουν στη στρατηγική της αντιγραφής συρραφόµενων τµηµάτων του αρχικού 
κειµένου (copy-delete strategy). Επιπλέον, τα γραπτά όλων των υποκειµένων 
φανέρωσαν πως µια καλή περίληψη ενός κειµένου εξαρτάται πρωτίστως, από την 
πλήρη αναγνωστική κατανόηση και αποκωδικοποίηση των µηνυµάτων του µητρικού 
κειµένου, γεγονός που σχετίζεται µε την ικανότητα κριτικής ανάγνωσης και 
αποτελεσµατικής µελέτης που µπορεί να εφαρµόσει κάθε άτοµο. 
 Μια µεγάλη έρευνα διεξήχθη και από τον Peter N. Winograd182 σε 80 παιδιά 
της όγδοης τάξης του ∆ηµοτικού των Η.Π.Α. καθώς και σε 40 ενήλικες. Σκοπός της 
ήταν να προσδιοριστούν οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν όλα τα υποκείµενα της 
έρευνας στην περιληπτική διαδικασία. Η έρευνα περιελάµβανε γραπτή, αλλά και 
προφορική εξέταση, προκειµένου να εξακριβωθεί η ενηµερότητα των µαθητών για τις 
αυξηµένες απαιτήσεις της περιληπτικής σύνθεσης ενός κειµένου. Τα αποτελέσµατα 
της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά γνώριζαν για τις δυσκολίες της περιληπτικής 
σύνθεσης, η ικανότητά τους, όµως, να διακρίνουν τι είναι και τι δεν είναι σηµαντικό 
σ’ ένα κείµενο, καθώς επίσης, να προβαίνουν και σε αναγωγές εξαρτιόταν απ’ την 
ικανότητα της αναγνωστικής κατανόησης που διέθεταν. Η έρευνα ανάδειξε τους 
καλούς από τη µια και τους φτωχούς από την άλλη αναγνώστες και γι’ αυτό προτείνει  
να αντιµετωπιστούν απ’ τους δασκάλους, κυρίως, οι δυσκολίες των µαθητών ως προς 
την κατανόηση των κειµένων.   

                                                 
181 Brown A.L., Day J.D., Macrorules for Summarizing Texts: The Development of Expertise, στο 
Journal of Verbal Learning Behaviour, 1983, 22, σσ.1-14. 
182 Winograd P.N., Strategic difficulties in summaring texts, στο Reading Research Quarterly, 1984, 
19, 4, σσ.404-425. 
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 Η Ruth Garner183 περιόρισε το δείγµα της έρευνάς της σε 24 φοιτητές και απ’ 
αυτούς σε πρώτη φάση ζήτησε την περίληψη ενός εκθεσιακού κειµένου 167 λέξεων 
και σε δεύτερη φάση µετά από διάστηµα 5 ηµερών, τους ζήτησε να συµπληρώσουν 
µια ερώτηση σχετική µε το περιεχόµενο του αρχικού κειµένου και να διατυπώσουν 
προφορικά την περίληψή του. Με την έρευνά της απέδειξε ότι υπάρχουν ικανοί και 
µη ικανοί φοιτητές ως προς τη συµπύκνωση ενός κειµένου. Επιπλέον, οι ικανοί 
φοιτητές, όχι µόνο καταφέρνουν να αναγνωρίσουν τα µηνύµατα του κειµένου, αλλά 
και να τα συγκρατήσουν στη µνήµη τους, ενισχύοντας τη µαθησιακή τους ικανότητα.  
 Ενδιαφέρουσα µελέτη εκπόνησαν και οι Steven D. Rinehart, Steven A. Stahl 
και Lawrence G. Erickson184 σε 70 µαθητές της έκτης τάξης ∆ηµοτικού σχολείου των 
Η.Π.Α., µετά από ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης, πάνω στη διαδικασία σύνοψης ενός 
κειµένου. Η έρευνα που ακολούθησε στους φοιτητές απέδειξε πως η διδασκαλία των 
ερευνητών βελτίωσε την ικανότητα των µαθητών να ανακαλούν στη µνήµη τους τα 
σηµαντικά στοιχεία ενός κειµένου που διαβάζουν καθώς και να συµπυκνώνουν το 
νόηµα παραγράφων µε παρεµφερές περιεχόµενο. Το πρόγραµµα µπορεί να µη 
στάθηκε αποτελεσµατικό στη διατύπωση από τους µαθητές θεµατικών προτάσεων σε 
παραγράφους όπου υπήρχε σύγχυση ως προς το νόηµα και τη δοµή, ωστόσο η 
περίληψη κρίθηκε χρήσιµο εργαλείο στα χέρια των µαθητών για τη βελτίωση και των 
αναγνωστικών και των µαθησιακών τους δυνατοτήτων. 
 Στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 δηµοσιεύτηκε η έρευνα της Eileen 
Kintsch185 που πραγµατοποιήθηκε σε 96 άτοµα εκ των οποίων, 32 ήταν από την έκτη 
τάξη ∆ηµοτικού σχολείου, άλλοι 32 από τη δέκατη τάξη και οι υπόλοιποι 32 ήταν 
φοιτητές του Πανεπιστηµίου του Κολοράντο. Η µέθοδος απαιτούσε απ’ τα παιδιά να 
συνοψίσουν ένα αφηγηµατικό κείµενο και µετέπειτα να απαντήσουν προφορικά σε 
αρκετές ερωτήσεις σχετικές µε το περιεχόµενο του αρχικού κειµένου. Με την έρευνά 
της, η Kintsch διαπίστωσε πως η νοητική αντιπροσώπευση του κειµένου που δόθηκε 
στα παιδιά διαφέρει σηµαντικά σε κάθε ηλικιακή οµάδα. Επιπλέον, η ερευνήτρια 
διαπίστωσε ότι οι φοιτητές µπορεί να κάνουν περισσότερες γενικεύσεις-
µετασχηµατισµούς στο περιληπτικό κείµενο που συνέθεσαν, ωστόσο παρουσιάζουν 
ελλιπή µακροδοµή. 
 Σηµαντική είναι και η πρόσφατα δηµοσιευµένη ερευνητική προσπάθεια της 
Rosalie Friend186 που εφάρµοσε σε 147 νεοεισαχθέντες φοιτητές αστικού 
Πανεπιστηµίου. Η διδακτική µεθοδολογία της Friend στηρίχτηκε σε στρατηγικές 
περιληπτικής παρουσίασης µιας πληροφορίας βασισµένες στη θεωρία επεξεργασίας 
κειµένου των T.A. van Dijk και W. Kintsch. Οι φοιτητές της πειραµατικής οµάδας 
διδάχτηκαν τη σύνθεση της περίληψης µε τις τακτικές της αιτιακής κατάτµησης 
(argument repetition) και της αναπλαισίωσης (generalization), σε αντίθεση µε τους 
φοιτητές της οµάδας ελέγχου που προέβησαν στη σύνθεση της περίληψης βασιζόµενη 
σε προσωπικές κρίσεις για τη σπουδαιότητα των στοιχείων του κειµένου. Τα 
στατιστικά αποτελέσµατα και αυτής της έρευνας απέδειξαν πως η  διδακτική 
προετοιµασία της πειραµατικής οµάδας στις συγκεκριµένες τακτικές της περίληψης 

                                                 
183 Garner R., Efficient Text Summarization: Costs and Benefits, στο Journal of Educational Research, 
1982, 75, σσ.275-279. 
184 Rinehart S.D., Stahl S.A., Erickson L.W., Some effects of summarization training on reading and 
studying, στο Reading Research Quarterly, 1986, XXI, σσ.422-438. 
185 Kintsch E., Macroprocesses and Microprocesses in the Development of Summarization Skill, στο 
Cognition and Instruction, 1990, 7, 3, σσ.161-195. 
186 Friend S., Effects of Strategy Instruction on Summary Writing of College Students, στο 
Contemporary Educational Psychology, 2001, 26, σσ.3-24.   
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απέδωσε σηµαντικά, καθώς οι µαθητές συγκρότησαν πληρέστερα και δοµικά 
συγκροτηµένα περιληπτικά κείµενα συγκριτικά µε αυτά της οµάδας ελέγχου.  
 Αν και εµπίπτει περισσότερο στο χώρο της γνωστικής ψυχολογίας, 
ενδιαφέρον παρουσιάζει και η µελέτη των Keith W. Thiede και Mary C.M. 
Anderson187 που δηµοσιοποιήθηκε στις αρχές του 2003. Οι ερευνητές εξέτασαν κατά 
πόσο η περιληπτική διαδικασία µπορεί να βελτιώσει το µεταγνωστικό έλεγχο ενός 
ατόµου για την κατανόηση ενός κειµένου. Η µέθοδος της έρευνας απευθύνθηκε σε 
φοιτητές κολεγίου από τους οποίους οι φοιτητές της πειραµατικής οµάδας διάβασαν 
κάποια κείµενα και σε µερικά έγραψαν την περίληψη αµέσως, µετά την ανάγνωση 
και σε άλλα, µετά από κάποια καθυστέρηση, ενώ από την άλλη, οι φοιτητές της 
οµάδας ελέγχου απλώς διάβασαν τα κείµενα. Στο τέλος, όλοι οι φοιτητές και των δύο 
οµάδων αξιολόγησαν την κατανόηση κάθε κειµένου συµπληρώνοντας ένα τεστ 
σχετικό µε τη θεµατολογία των κειµένων. Τα αποτελέσµατα του πειράµατος έδειξαν 
υπεροχή των µαθητών που συνέθεσαν τις περιλήψεις µετά από παρέλευση κάποιου 
χρονικού διαστήµατος, καθώς το τεστ και οι περιλήψεις που συνέθεσαν, φανέρωσαν 
πως είχαν αναγνώσει και κατανοήσει σε µεγαλύτερο βαθµό το πληροφοριακό 
περιεχόµενο των κειµένων. Αυτή η έρευνα πάντως, σκοπό είχε να περιγράψει 
περισσότερο τον τρόπο της αυτορυθµιζόµενης µελέτης που καταπονεί ο ανθρώπινος 
νους, προκειµένου να συλλάβει και να συγκρατήσει στη βραχύχρονη και µετέπειτα 
στη µακρόχρονη µνήµη, το περιεχόµενο του κειµένου που διαβάζει. 
 Στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν έχει διεξαχθεί µια πληθώρα τέτοιων ανάλογων 
ερευνών που να περιλαµβάνουν, µάλιστα, υποκείµενα όλων των ηλικιών. 
Ξεχωρίζουµε αρχικά, την πειραµατική εφαρµογή του Ηλ. Ματσαγγούρα188 σε δείγµα 
73 µαθητών της Ε΄ και Στ΄ τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου. Στην πρώτη φάση της 
έρευνας ζητήθηκε απ’ τους µαθητές να συνθέσουν την περίληψη του κειµένου  Η 
Ασία χύνεται στην Ευρώπη του Γ. Μηλιάδη από το σχολικό βιβλίο Ανθολόγιο. Στη 
συνέχεια, οι µαθητές διδάχτηκαν από τους δασκάλους της τάξης τους που είχαν 
επιµορφωθεί σχετικά, τα βήµατα και τις τεχνικές της περίληψης και ασκήθηκαν στη 
σύνοψη περιληπτικών κειµένων διαφορετικού είδους και περιεχοµένου. Μετά την 
ολοκλήρωση της διδακτικής παρέµβασης, ζητήθηκε εκ νέου απ’ τους µαθητές να 
ξαναγράψουν την περίληψη του κειµένου Η Ασία χύνεται στην Ευρώπη, 
χρησιµοποιώντας αυτή τη φορά όσα είχαν διδαχτεί. Η σύγκριση ανάµεσα στα πρώτα 
και στα δεύτερα περιληπτικά κείµενα των µαθητών, απέδειξε πως η διδασκαλία 
βοήθησε τους µαθητές να συνθέτουν πληρέστερες και πιο ολοκληρωµένες 
περιλήψεις, επιτυγχάνοντας µάλιστα, ποικίλους µετασχηµατισµούς και αναγωγές. Η 
τεχνική που χρησιµοποιήθηκε συχνότερα στις περιλήψεις ήταν αυτή της θεµατικής 
γενίκευσης, παρόλο που κρίνεται θεωρητικά ως η δυσκολότερη. Σ’ αυτό το 
αποτέλεσµα σίγουρα ευνόησε και η φύση του κειµένου που δόθηκε ως αντικείµενο 
επεξεργασίας στους µαθητές.  
 Στο χώρο της γνωστικής ψυχολογίας και εκπαίδευσης µπορεί να 
καταµετρηθεί και η σηµαντική έρευνα που εκπόνησε η λέκτορας     της Παιδαγωγικής  

                                                 
187 Thiede K.W., Anderson M.C.M., Summarizing can improve metacomprehension accuracy, στο 
Contemporary Educational Psychology, 2003, 28, σσ.129-160. 
188 Ματσαγγούρας Ηλ., Σύνθεση περιληπτικών κειµένων: πειραµατική εφαρµογή και ερευνητικά 
συµπεράσµατα, στο Μάθηση και ∆ιδασκαλία: σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις, Συµπόσιο-
Επιµορφωτικό Σεµινάριο, 8-20 ∆εκεµβρίου 1998, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών, Αθήνα 
2002, σσ.171-181.  
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του Πανεπιστηµίου της Θράκης, Μαρία Σφυρόερα189 της οποίας, όµως, το δείγµα 
αποτέλεσαν 65 µαθητές από σχολεία µεσοαστικών περιοχών του Παρισιού µε µέσο 
όρο ηλικίας από 8 έως 11 ετών. Η ερευνήτρια θέλησε να εξετάσει τον τρόπο µε τον 
οποίο η γνωστική λειτουργία της κατάτµησης και η γνωστική λειτουργία της 
αναπλαισίωσης τίθενται σε εφαρµογή κατά τη νοητική αναπαράσταση που 
οικοδοµείται µε βάση το περιεχόµενο ενός κειµένου. Επίσης, ενδιαφέρθηκε να 
αναδείξει τα γνωστικά σχήµατα που ενεργοποιούν τα παιδιά, προκειµένου να 
κατανοήσουν το κείµενο που τους δόθηκε. Η διδακτική της παρέµβαση στηρίχτηκε 
σε τρόπους αναγνωστικής κατανόησης ενός κειµένου, καθώς και στην εξοικείωση 
των µαθητών µε τη σύνταξη περιληπτικών κειµένων. Τα κριτήρια ανάλυσης της 
έρευνας ήταν η περίληψη ενός προεπιλεγµένου κειµένου µε σύνθετη δοµή, καθώς και 
ηµικατευθυνόµενες συνεντεύξεις που στόχο είχαν την ανάλυση των µεταγνωστικών 
δεξιοτήτων που χρησιµοποιούν οι µαθητές, σχετικές µε την κατανόηση κειµένων. 
Από µεθοδολογική άποψη, πάντως, η έρευνα αυτή αν και πραγµατοποιήθηκε σε 
µαθητές µιας άλλης χώρας, προσπάθησε να δείξει ότι η συσχέτιση των γνωστικών 
σχηµάτων και λειτουργιών που εµπλέκονται στην κατανόηση είναι όχι µόνο εφικτή, 
αλλά και αναγκαία. 
 Ως εργαλείο συλλογής ερευνητικών δεδοµένων η περίληψη χρησιµοποιήθηκε 
και στην έρευνα των Γ. Μπότσα και Σ. Παντελιάδου190. Σκοπός της δικής τους 
έρευνας ήταν να µελετήσουν τις αναγνωστικές στρατηγικές των παιδιών µε και χωρίς 
δυσκολίες στην ανάγνωση και να περιγραφούν τα σηµαντικότερα µεταγνωστικά 
ελλείµµατα των µαθητών µε αναγνωστικές δυσκολίες. Σε 250 µαθητές των τεσσάρων 
τελευταίων τάξεων ∆ηµοτικού σχολείου από τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά 
του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου ζητήθηκε να εφαρµοστούν στρατηγικές 
εξαγωγής συµπεράσµατος, ελέγχου, ανακεφαλαίωσης και περίληψης κειµένου. Η 
εικόνα που αναδύθηκε από τα αποτελέσµατα της έρευνας ήταν σαφής πως τα παιδιά 
µε µαθησιακές δυσκολίες υστερούν σε σχέση µε τους καλούς αναγνώστες στην 
επιλογή στρατηγικών εξαγωγής συµπεράσµατος, ελέγχου και περίληψης.                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
189 Σφυρόερα Μ., Η µελέτη των γνωστικών σχηµάτων κατάτµησης και αναπλαισίωσης πληροφοριών 
κατά την κατανόηση µακροσκελών αφηγηµατικών κειµένων. Συστηµική προσέγγιση και διδακτικές 
προεκτάσεις, στο Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαίδευση, επιµ. Μπεζέ Λ., Αθήνα, εκδ. Ελληνικά 
Γράµµατα, 1998, σσ.107-178. 
190 Μπότσας  Γ., Παντελιάδου Σ., Μεταγνωστικές Στρατηγικές Κατανόησης στην Ανάγνωση, στο 
Πρακτικά ∆ιεθνούς Συνεδρίου: Μάθηση και ∆ιδασκαλία της Ελληνικής ως µητρικής και ως δεύτερης 
Γλώσσας, Ρέθυµνο, εκδ. Άτραπος, 2000, σσ.128-141. 
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                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
 

 
 
                                       Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ   
 
 
 
 Η ερευνητική µας προσπάθεια στοχεύει στη διδασκαλία των µαθητών ενός 
µεθοδευµένου τρόπου για τη διαδικασία σύνθεσης ενός περιληπτικού κειµένου. 
Λαµβάνοντας υπόψη τη θεωρητική περιγραφή του θέµατος, κατανοούµε πως η 
σύνοψη ενός κειµένου δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί, αν δεν έχει προηγηθεί µια 
συστηµατική διδασκαλία και εξάσκηση των µαθητών. Θεωρούµε λοιπόν, πως η δική 
µας διδακτική πρόταση έρχεται να καλύψει κενά στη σχολική πρακτική, αλλά και να 
αξιοποιήσει τις µέχρι πρότινος σηµαντικές γνώσεις των µαθητών στην παραγωγή 
γραπτού λόγου, ώστε να τους βοηθήσει να προβαίνουν στην πυκνή και σύντοµη 
διατύπωση του περιεχοµένου ενός κειµένου και να αποδίδουν το θεµατικό κέντρο και 
τα υποθέµατά του µε απόλυτη σαφήνεια. Σ’ αυτό το σηµείο, το ρόλο του 
εκπαιδευτικού αναλαµβάνει η ερευνήτρια, προκειµένου να δείξει στους µαθητές τον 
τρόπο µε τον οποίο θα οργανώσουν την προσπάθειά τους.  
 Ανάµεσα στα είδη του γραπτού λόγου που επιλέχθηκε για την έρευνα και τη 
διδασκαλία ήταν ο αφηγηµατικός λόγος. Μιλώντας για αφηγηµατικό λόγο, εννοούµε 
το είδος του λόγου που πραγµατεύεται τη µετάβαση από µια αρχική κατάσταση 
πραγµάτων στη ρήξη και στη συνέχεια στην αποκατάστασή της µε τροποποιηµένη 
µορφή, ύστερα από µια ή περισσότερες εµπρόθετες πράξεις191. Η επιλογή ήταν 
σκόπιµη, αφού η διδασκαλία των ιστοριών αφηγηµατικού λόγου (narrative) θεωρείται 
το απλούστερο κειµενικό είδος. Αυτό αιτιολογείται, καθώς πρώτον, η θεµατολογία 
των ιστοριών αντιστοιχεί συνήθως στις καθηµερινές εµπειρίες των παιδιών κι 
εποµένως, είναι ευκολότερο να ανατρέξουν και να συσχετίσουν δικά τους νοητικά 
σχήµατα (πρότυπα) µε το περιεχόµενο του κειµένου, δεύτερον, η χρονολογική 
παράθεση της εξέλιξης των γεγονότων που ακολουθεί η αφήγηση/διήγηση, 
διευκολύνει τις νοητικές λειτουργίες κι εποµένως, καθιστά την κατανόηση του 
κειµένου ευκολότερη διαδικασία και τρίτον, τα παιδιά είναι εξοικειωµένα µε τα 
κειµενικά χαρακτηριστικά της αφήγησης από πολύ µικρά, αφού είναι το πρώτο είδος 
λόγου ή κειµένου µε το οποίο έρχονται σε επαφή και εξασκούνται για να 
ικανοποιήσουν τις επικοινωνιακές τους ανάγκες192. Το γεγονός αυτό θεωρήσαµε πως 
διευκολύνει την αναγνωστική κατανόηση του κειµένου από µέρους των µαθητών κι 
έτσι τους δίνει την ευχέρεια να επικεντρωθούν περισσότερο στην διαδικασία 
πύκνωσης του κειµένου. 
 Όπως αναφέραµε και στο κεφάλαιο Σκοποθεσία-Αναγκαιότητα της έρευνας, 
πρόθεσή µας ήταν να προτείνουνε στους µαθητές µια φυσική κατάσταση ανάγνωσης, 
δηµιουργώντας έτσι, τις συνθήκες εκείνες που θα τους οδηγούσαν στο να 
ενεργοποιήσουν προϋπάρχοντα σχήµατα νόησης, να τα προσαρµόσουν στην 
προτεινόµενη κατάσταση αναγνωστικής κατανόησης και µετέπειτα να επεξεργαστούν 
το κείµενο, ώστε να το συµπτύξουν µε τον τρόπο που θεωρούν ως τον 
καταλληλότερο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, θεωρήσαµε πως ήταν αναγκαίο τόσο στην 
έρευνα, όσο και στη διδακτική µας παρέµβαση να µην προτείνουµε και να µην 

                                                 
191 Γεωργακοπούλου Α., Γούτσος ∆., ο.π., σ.101.  
192 Hidi S., Anderson V., ο.π., σ.476. 
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ασχοληθούµε µε τεχνητά κείµενα, κείµενα, δηλαδή, προσαρµοσµένα σε τύπους και 
χαρακτηριστικά που επιτρέπουν, βέβαια, συστηµατικές συγκρίσεις, αντιπαραθέσεις 
και αξιολογήσεις, αλλά δεν σχετίζονται µε τη σχολική πρακτική κι εποµένως, δεν 
έχουν νόηµα και αξία ως προς τη διδασκαλία τους. Γι’ αυτό, επιλέξαµε και 
χρησιµοποιήσαµε στην ερευνητική µας διαδικασία κείµενα απ’ το προσφιλές στα 
παιδιά σχολικό τους βιβλίο Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από το οποίο σε 
εβδοµαδιαία βάση διδάσκονται λογοτεχνικά κείµενα και αξιολογούνται ως προς την 
κατανόηση του περιεχοµένου τους µε τη γλωσσική άσκηση της περίληψης. 
 Συγκεκριµένα, η επιλογή των κειµένων τόσο στον ερευνητικό έλεγχο, όσο και 
στη διδακτική παρέµβαση κινήθηκε µέσα στα τρία είδη του πεζού έντεχνου λόγου, 
διήγηµα, νουβέλα, µυθιστόρηµα. Τα τρία αυτά είδη ανήκουν στο ευρύτερο γένος της 
αφηγηµατικής πεζογραφίας ή του πεζού αφηγηµατικού λόγου. Το κοινό, δηλαδή, 
γνώρισµα που τα κάνει να συγγενεύουν είναι ότι και τα τρία αυτά είδη περιέχουν το 
στοιχείο της αφήγησης. Καθένα απ’ αυτά τα είδη έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, 
ωστόσο, τις περισσότερες φορές τα όρια µεταξύ τους είναι ασαφή και δυσδιάκριτα. 
Συνεπώς, η τριµερής αυτή διάκριση είναι σχετική. Οι διαφορές τους, κυρίως, 
εντοπίζονται στην έκταση του κειµένου, στη χρονική-εξελικτική σειρά των 
γεγονότων, στον αριθµό των δρώντων χαρακτήρων και στην οργάνωση του χώρου 
εξέλιξης της δράσης193. Ανεξαρτήτως, όµως, από τις διαφορές αυτές, αυτό που 
ενδιαφέρει τη δική µας έρευνα είναι ότι όλα τα κείµενα που δόθηκαν για επεξεργασία 
στηρίζονται στον αφηγηµατικό λόγο. 
 Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο, µας απασχόλησε ο τρόπος µε τον οποίο θα 
καθοδηγήσουµε τους µαθητές να συνοψίσουν/να συµπυκνώσουν το περιεχόµενο των 
κειµένων. Αποφασίσαµε, λοιπόν, πως εφόσον θα ασχοληθούµε µε σχετικά εκτενή, 
αφηγηµατικά κείµενα θα ήταν προσφορότερο για την ερευνητική µας προσπάθεια η 
τεχνική της αφηγηµατικής υπερδοµής. Με βάση, δηλαδή, τα δοµικά στοιχεία του 
αφηγηµατικού σχήµατος οι µαθητές θα ταξινοµήσουν τις πληροφορίες της ιστορίας 
σε πληροφοριακές µονάδες που θα αφορούν το χωροχρονικό πλαίσιο, τους ήρωες, το 
πρόβληµα, τη δράση τους και τα παρόµοια. Στη συνέχεια, θα συγκρατήσουν ως 
αξιόλογα και σηµαντικά εκείνα τα στοιχεία που θα προσφέρουν τις αναγκαίες 
πληροφορίες για καθένα από τα δοµικά στοιχεία και στο τέλος, θα αναδιοργανώσουν 
και θα αναπλαισιώσουν το σύνολο των αξιόλογων πληροφοριών µε τέτοιο τρόπο που 
να υπηρετείται η οικονοµία της περίληψης. Σύµφωνα µάλιστα, µε τις έρευνες η 
συµβολή του σχήµατος υπερδοµής στη σύνθεση περίληψης είναι ιδιαίτερα σηµαντική 
σε κείµενα που έχουν ανορθόδοξη δοµή για λόγους εντυπωσιασµού ή προβληµατική 
δοµή εξαιτίας των αδυναµιών του συγγραφέα. Επιπλέον, αντίστοιχες ερευνητικές 
προσπάθειες έχουν δείξει ότι οι µαθητές που χρησιµοποιούν τα σχήµατα δόµησης των 
κειµένων συνθέτουν καλύτερες περιλήψεις194. 
 Ακολουθώντας, λοιπόν, την υπερδοµή των αφηγηµατικών κειµένων, για 
λόγους διδακτικούς αποδεχόµαστε το σχήµα της θεωρίας των Stein και Glenn195, 
σύµφωνα µε το οποίο η ιστορία περιέχει τα ακόλουθα συστατικά: 

                                                 
193 Παρίσης Ι., Παρίσης Ν., Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, Αθήνα, ΟΕ∆Β, 2002, σσ.49-50, 122-123 
&131. 
194 Gordon C., Context for expository text structure, στο Reading Research and Instruction, 1990, 29, 
2, σ.56. 
195 i)Stein N.L., The definition of a story, στο Journal of Pragmatics, 1982, 6, σσ.487-507. 
ii)Stein N.L., Glenn C.G., An analysis of story comprehension in elementary school children, στο New 
Directions in Discourse Processing , (ed) R.O. Freedle, volume 2 in the series, Advances  in Discourse 
Processes, Norwood N.J.: Ablex, 1979. 
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-σκηνή: οι εξωτερικές ή εσωτερικές καταστάσεις και οι τακτικές πράξεις που 
εισάγουν τους χαρακτήρες και το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον τους. 
-εναρκτήριο γεγονός: κάποιο είδος αλλαγής στο περιβάλλον του πρωταγωνιστή. 
-αντίδραση ή απάντηση του πρωταγωνιστή στο γεγονός. 
-απόπειρα: ένα σύνολο εµφανών πράξεων στην υπηρεσία του στόχου του 
πρωταγωνιστή που εκκινείται από γεγονότα ή κίνητρα. 
-συνέπειες της απόπειρας (π.χ. επιτυχία ή αποτυχία στην επίτευξη του στόχου). 
-αντίδραση του πρωταγωνιστή στις συνέπειες. 
 Σε µια πιο αναπτυγµένη µορφή, το σχήµα Stein και Glenn µπορεί να διαιρεθεί 
σε δέκα ξεχωριστά δοµικά στοιχεία της υπερδοµής των αφηγηµατικών ιστοριών, 
χωρίς αναγκαστικά να βρίσκονται όλα σε κάθε επιµέρους κείµενο: α)χωροχρονικό 
πλαίσιο, β)ήρωες, γ)στόχος-πρόβληµα, δ)εµπόδια στην επίλυση του προβλήµατος, 
ε)εσωτερική αντίδραση (σκέψεις, συναισθήµατα), στ)εξωτερική δράση των ηρώων στο 
πρόβληµα (κινήσεις, πράξεις), ζ)αποτελέσµατα των προσπαθειών, η)κορύφωση της 
δράσης, θ)τυχαία-απρόσµενα γεγονότα και ι)λύση του προβλήµατος. 
 Σ’ αυτό το σηµείο και πριν τη διδακτική µας παρέµβαση και µεθοδολογία, θα 
παραθέσουµε τους στόχους της διδακτικής µας εφαρµογής, έχοντας κατά νου τις 
παραπάνω θέσεις, αλλά και ότι ο βασικός σκοπός µας είναι η γλωσσική εξάσκηση 
των µαθητών στον τρόπο περιληπτικής σύνθεσης ενός κειµένου και µάλιστα 
αφηγήµατος: 

Α) Σε συνάρτηση µε το σχήµα της υπερδοµής των αφηγηµατικών κειµένων 
επιχειρούµε την αναγνωστική κατανόηση του κειµένου και επισηµαίνουµε τις 
βασικές έννοιες του κειµένου, αυτές δηλαδή, που συνυφαίνουν το νοηµατικό ιστό του 
θέµατος. Με αυτόν τον τρόπο, θεωρούµε πως οι µαθητές εµπεδώνουν την 
αφηγηµατική δοµή, κατανοούν σε βάθος το θεµατικό περιεχόµενο του κειµένου και 
ασκούνται στη διάκριση και σύλληψη των βασικών στοιχείων από τα δευτερεύοντα. 
Έτσι, ξεφεύγουν και από τακτικές στις οποίες η επιλογή του σηµαντικού συντελείται 
µε κριτήριο την αίσθηση ή την εντύπωση που τους προκαλεί οτιδήποτε από το 
κείµενο προς περίληψη. Βασική εργασία µέσα στην τάξη είναι και ο εντοπισµός και η 
επεξήγηση άγνωστων λέξεων στο µαθητή, για την πληρέστερη κατανόηση του 
µηνύµατος του κειµένου. 

Β) Με εφαρµογή ασκήσεων πάνω στο συνταγµατικό και παραδειγµατικό 
άξονα ωθούµε τα παιδιά στο µετασχηµατισµό των επιλεγµένων ως σηµαντικών 
στοιχείων σε ανωτέρου επιπέδου έννοιες. Σ’ αυτό το σηµείο, πλέον, εφαρµόζονται 
αναγωγές, γενικεύσεις και λογικοί συµπερασµοί, ενώ παράλληλα οι µαθητές 
εµβαθύνουν στον λεξιλογικό τους πλούτο, ώστε να ανακαλύψουν και να 
χρησιµοποιήσουν ένα νέο λεξιλόγιο, διαφορετικό από εκείνο που υπάρχει στο αρχικό 
κείµενο. Αυτή η φάση αποτελεί τη δυσκολότερη διαδικασία για τη σύνοψη ενός 
κειµένου και απαιτεί γνωστικές δεξιότητες που πρέπει να διδαχθούν και να ασκηθούν 
απ’ το διδάσκοντα. Είναι γεγονός πως θέλουµε να ξεφύγουµε από την τακτική που 
ακολουθούν οι µικρής ηλικίας µαθητές. Η µέθοδος δηλαδή, διαγραφής όσων 
στοιχείων του αρχικού κειµένου κρίνονται ως δευτερεύοντα και αντιγραφής των 
υπόλοιπων, χωρίς άλλη επεξεργασία πέρα από την προσπάθεια συρραφής των 
αντιγραφόµενων τµηµάτων (copy-delete strategy), θεωρούµε πως δεν αρµόζει σε 
µαθητές Γυµνασίου, αφού πρόκειται για ατυχές είδος περίληψης από το οποίο 
απουσιάζει η προσωπική παρέµβαση µε µετασχηµατισµούς και γλωσσικές 
αναδιατυπώσεις. 

Γ) Για να είναι το περιληπτικό κείµενο συµπαγές, συνεχές και ρέον χρειάζεται 
να λειτουργεί άψογα το περίπλοκο δίκτυο των σχέσεων που χαρακτηρίζει κάθε 
κείµενο. Οι µαθητές, δηλαδή,  πρέπει να κατασκευάζουν ένα κείµενο που ως προς τη 
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δοµή του να διακρίνεται από συνοχή και συνεκτικότητα. Η άρτια γλωσσική σύνδεση 
των στοιχείων και η επαρκή λογική σύνδεση των προτάσεων επιτυγχάνεται µε τις 
κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις και φράσεις, ώστε να αποφεύγεται ο µακροπερίοδος 
λόγος και οι τυποποιηµένοι τρόποι σύνδεσης προτάσεων. Επιπλέον, για να 
εξασφαλιστεί στο περιληπτικό κείµενο συνοχή, περιεκτικότητα και συνοπτικότητα 
επιβάλλεται να ακολουθηθεί και συγκεκριµένος άξονας οργάνωσης των δεδοµένων. 
∆ηλαδή, και σ’ αυτό το σηµείο οι µαθητές χρειάζεται να ασκηθούν, ώστε να 
οργανώνουν την περίληψή τους και να παρουσιάζουν µε τον αµεσότερο τρόπο τις 
συσχετίσεις που αναφέρονται στο αρχικό κείµενο. 
 Σίγουρα, θα θέλαµε να θέσουµε πολύ περισσότερους στόχους και να 
προβούµε σε µεγαλύτερη επεξεργασία του θέµατος, αλλά όπως θα διαπιστωθεί και 
παρακάτω, ο χρόνος που είχαµε στη διάθεσή µας θα αποδειχτεί πολύ λίγος σε σχέση 
µε το εγχείρηµα µας. Επίσης, θα θέλαµε να είχαµε τη δυνατότητα να προτείνουµε 
στους µαθητές εργασίες για το σπίτι για περισσότερη εξάσκηση των ίδιων στην 
περιληπτική απόδοση κειµένων. Η άρνηση, όµως, που δεχτήκαµε λόγω του φόρτου 
των σχολικών και εξωσχολικών µαθηµάτων που αντιµετωπίζουν τα παιδιά σε 
καθηµερινή βάση, µας υποχρέωσε να επικεντρωθούµε στη δική µας προσπάθεια µέσα 
στη σχολική τάξη και να οργανώσουµε τη διδακτική µας παρέµβαση  µε το καλύτερο 
τρόπο µέσα στα χρονικά πλαίσια που µας διετέθησαν για την επιτυχή υλοποίηση των 
στόχων µας. Πιστεύουµε, όµως ότι η καλή διάθεση και η οργάνωση τόσο από πλευρά 
διδάσκοντα, όσο και από την πλευρά του διδασκοµένου είναι αυτό που οδηγεί σε 
επιτυχή αποτελέσµατα παρά τα όποια χρονικά εµπόδια. 
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                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 
 
 
 
                                   H ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
 
 
 
 Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο διάστηµα του Μαρτίου του 2004, σε τάξη 
της Γ΄ Γυµνασίου και περιλάµβανε τη διδασκαλία σύνθεσης περίληψης από 
αφηγηµατικό λογοτεχνικό κείµενο, µε κύρια τεχνική την αφηγηµατική υπερδοµή. Η 
εξάσκηση και η αφοµοίωση µιας τέτοιας ερευνητικής διδασκαλίας είναι φυσικό να 
απαιτεί χρόνο για την καλύτερη και επιτυχή ολοκλήρωση της προσπάθειας. Σ’ αυτό 
το σηµείο, διδακτικό προσωπικό και διευθυντές του σχολείου, ενώ στην αρχή έδειξαν 
ενδιαφέρον και προθυµία στην παραχώρηση των διδακτικών ωρών που τους 
ζητήθηκε, στη συνέχεια και αναθεωρώντας το σχολικό πρόγραµµα, περιόρισαν την 
έρευνά µας σε 10 µόλις, διδακτικές ώρες. Αυτό δε σηµαίνει ότι η διδακτική µας 
παρέµβαση δεν ολοκληρώθηκε ως προς τους στόχους της, αλλά υπήρχαν σηµεία της 
διδασκαλίας που θεωρούµε ότι απαιτούσαν περισσότερο χρόνο σχολιασµού, 
προκειµένου οι µαθητές να τα επεξεργαστούν και να τα εντάξουν οµαλά και όχι 
βεβιασµένα στη γλωσσική τους έκφραση. Επιπλέον, αστάθµητοι παράγοντες, όπως 
απουσίες µαθητών λόγω παρέλασης, ασθένειας και αθλητικών εκδηλώσεων, 
(πρόκειται για αθλητικό Γυµνάσιο) λειτούργησαν ανασταλτικά στην πορεία της 
έρευνας, αφού περιόρισαν το δείγµα µας σηµαντικά και επηρέασαν την απόδοση 
ορισµένων µαθητών. Όπως και να’ χει πάντως, τέτοιου είδους εµπόδια είναι δύσκολο 
να ξεπεραστούν από τη στιγµή που δεν διαθέτουµε δική µας τάξη κι έτσι έπρεπε να 
αρκεστούµε στο χρονικό πλαίσιο που µας δόθηκε και απλά να συνυπολογίσουµε τις 
αρνητικές παραµέτρους της ερευνητικής διαδικασίας. 
 Ύστερα, λοιπόν, από την παραχώρηση 10 ωρών από τον υπεύθυνο καθηγητή 
φιλόλογο κ. Παπαδάκη, η έρευνα διεξήχθη στα τµήµατα Γ5 και Γ3 της Γ΄ Γυµνασίου 
του πρώτου Γυµνασίου Ρεθύµνου, στον Τίµιο Σταυρό. Η διδακτική παρέµβαση 
πραγµατοποιήθηκε µόνο στο ένα τµήµα, το Γ5, η επιλογή του οποίου έγινε ύστερα 
από παρότρυνση του υπεύθυνου καθηγητή για λόγους που εξυπηρετούσαν το σχολικό 
πρόγραµµα. Το δείγµα του τµήµατος αυτού αποτέλεσε την πειραµατική οµάδα, ενώ το 
µαθητικό δυναµικό του τµήµατος Γ3 αποτέλεσε την οµάδα ελέγχου που θα χρησίµευε 
ως σηµείο αναφοράς και σύγκρισης µε την πειραµατική οµάδα. Η µέθοδος που 
εφαρµόστηκε ήταν η Πειραµατική µε προέλεγχο σε ισοδύναµες, φυσικές οµάδες. 
Σύµφωνα µε τον Μ.Ι. Βάµβουκα, ως ισοδύναµες, φυσικές οµάδες µπορούν να 
θεωρηθούν δυο τµήµατα του ίδιου σχολείου, επειδή θεωρητικά τουλάχιστον υπάρχει 
υψηλός βαθµός οµοιότητας στη σύστασή τους ως προς την ηλικία, το γνωστικό, 
κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτισµικό επίπεδο, καθώς και σ’ άλλα χαρακτηριστικά των 
ατόµων που τις συγκροτούν196. 
 Πριν τη διδακτική παρέµβαση, η ερευνήτρια ζήτησε από τους µαθητές και 
των δύο τµηµάτων να συνθέσουν την περίληψη ενός κειµένου. Η επιλογή του 
κειµένου έγινε από την ερευνήτρια σε συνεργασία µε την τριµελή επιτροπή των 
καθηγητών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Το κείµενο που επιλέχθηκε και τελικά 
προτάθηκε στα παιδιά ήταν το διήγηµα Συννεφάκι του Γ. Ξενόπουλου από τα 

                                                 
196 Βάµβουκας Μ., Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 
2000, σ.184. 



 71

Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Σκοπός της επιτροπής ήταν να δοθεί αρχικά, 
ένα κείµενο εύκολο στη δοµή και µε περιεχόµενο και νοητικά σχήµατα προσιτά στα 
βιώµατα και στις εµπειρίες των µαθητών, ώστε να το κατανοήσουν γρήγορα, χωρίς 
πολλές αναγνώσεις και να επικεντρωθούν στις αφαιρετικές διαδικασίες που απαιτεί 
το περιληπτικό κείµενο. Με την ολοκλήρωση των διδασκαλιών στο ένα τµήµα, την 
πειραµατική οµάδα, ζητήθηκε εκ νέου από τα παιδιά και των δύο τµηµάτων να 
αποδώσουν περιληπτικά ένα ακόµη κείµενο. Αυτή τη φορά, η επιτροπή επέλεξε ένα 
κείµενο µε σχετικά δυσκολότερη δοµή και περιεχόµενο, ώστε να διερευνηθεί η 
εκµάθηση και η βελτίωση των µαθητών στη συµπύκνωση ενός κειµένου, καθώς και η 
αποδοτικότητα της µεθόδου διδασκαλίας. Το κείµενο που επιλέχθηκε για το µετατέστ 
ήταν ένα απόσπασµα από το Ζητιάνο του Α. Καρκαβίτσα. Η σύγκριση, όπως στον 
προέλεγχο, έτσι και στο µετέλεγχο, έγινε µε την οµάδα ελέγχου (Γ3) που δεν δέχθηκε 
κάποια περαιτέρω ενισχυτική διδασκαλία, εκτός απ’ αυτή του σχολείου και τους 
διδάσκοντες του σχολείου. 
 Για την απόδοση περιληπτικού κειµένου, καθώς και για την καταγραφή 
προσωπικών στοιχείων των µαθητών αφιερώθηκαν 4 ώρες απ’ τις δέκα που µας είχαν 
παραχωρηθεί από το σχολείο. Οι υπόλοιπες έξι ώρες αφιερώθηκαν στη διδακτική 
εφαρµογή στην πειραµατική οµάδα. Μέσα σε περιορισµένα χρονικά όρια, η 
διδαχθείσα ύλη περιορίστηκε σε δύο κείµενα, των οποίων ο σχολιασµός και η 
αναλυτική διδασκαλία του τρόπου περιληπτικής σύνθεσής τους πραγµατοποιήθηκε 
στη διάρκεια 4 ωρών. Οι δύο ώρες που απόµειναν αποτέλεσαν την εισαγωγή κατά 
κάποιο τρόπο της διδακτικής παρέµβασης.  
 Η διδασκαλία ξεκίνησε λοιπόν, µε την ερµηνεία του όρου περίληψη, καθώς 
και µε τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα περιληπτικό κείµενο. 
Παράλληλα, µοιράστηκαν στα παιδιά δείγµατα περιληπτικών κειµένων, ώστε να 
έρθουν σε επαφή µε το υλικό στο οποίο θα ασκηθούν και θα κληθούν να αποδώσουν. 
Έτσι, µέσα από περιλήψεις άρθρων (abstract), περιλήψεις κινηµατογραφικής ταινίας 
ή λογοτεχνικής αφήγησης (synopsis), µικρές αγγελίες κ.α., άρχισαν να κατανοούν και 
τη χρηστική σπουδαιότητα των συµπυκνωµένων κειµένων στην καθηµερινή ζωή. 
Αµέσως µετά,, οριοθετήθηκαν τα βήµατα που ακολουθούνται για τη σύνθεση ενός 
περιληπτικού κειµένου για όλους τους τύπους: α)ανάλυση και ταξινόµηση των 
πληροφοριών σε βασικές πληροφοριακές µονάδες, β)επιλογή των κύριων σηµείων και 
διαγραφή των δευτερευόντων, γ)µετασχηµατισµός των κύριων σηµείων, δ)γλωσσική 
απόδοση των µετασχηµατισµών και ε)αναδιοργάνωση των πληροφοριών του αρχικού 
κειµένου στο περιληπτικό. Σ’ αυτό το σηµείο, εξηγήσαµε στους µαθητές ότι στο 
πρώτο βήµα θα ακολουθήσουµε τη τεχνική της αφηγηµατικής υπερδοµής και 
αναλύσαµε τα κειµενικά στοιχεία που συναρµολογούνται µε συγκεκριµένη διάταξη 
και δίνουν την εσωτερική αρχιτεκτονική δοµή ενός αφηγηµατικού κειµένου.  
 Στη δεύτερη ώρα, από το πρώτο δίωρο,  ασχοληθήκαµε µε τις τεχνικές 
µετασχηµατισµών και την αντικατάσταση της αναλυτικότερης γραµµατικής µονάδας 
(φράσης, πρότασης, παραγράφου) του µητρικού κειµένου σε άλλου είδους 
γραµµατική µονάδα, µορφολογικά πυκνότερη, αλλά σηµασιακά ισοδύναµη. 
Αναλύσαµε και σχολιάσαµε την τεχνική της εννοιολογικής αναγωγής 
(ενδοπροτασιακή, διαπροτασιακή, διαπαραγραφική), την τεχνική της αναγωγής 
µορφών δράσης, την τεχνική της λογικής κρίσης, καθώς και αντικαταστάσεις και 
συνδυασµούς στον παραδειγµατικό και συνταγµατικό άξονα. Η δεξιότητα του 
µαθητή να πυκνώνει µε αναγωγές και γενικεύσεις δεν ήταν και δεν είναι δεδοµένη, αν 
δεν ασκηθεί επαρκώς. Προς αυτή την κατεύθυνση θελήσαµε να συµβάλλουµε µε 
πολλά και ποικίλα παραδείγµατα κυρίως, αλλά και µε ασκήσεις που προτείναµε για 
το σπίτι µε σκοπό την προσωπική εξάσκηση των µαθητών. 
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 Στο επόµενο δίωρο διδάχθηκε στην τάξη το πρώτο κείµενο. Με τη σύµφωνη 
γνώµη της τριµελούς επιτροπής των καθηγητών και του διδάσκοντα φιλολόγου της 
τάξης επιλέχθηκε το διήγηµα το Άνθος του γιαλού του Αλ. Παπαδιαµάντη. Πρόκειται 
για ένα ηθογραφικό διήγηµα µε υλικό από τη λαϊκή παράδοση της Σκιάθου, µε την 
οποία δίνεται µια λαϊκή, µυθική ερµηνεία για ένα τοπικό φαινόµενο που ήταν 
ανεξήγητο λογικά και µυστηριώδες. Η διδασκαλία ξεκίνησε µε την προσεκτική 
ανάγνωση του κειµένου και την προσπάθεια κατανόησής του σε όλη του την έκταση. 
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε και στον τίτλο του κειµένου, διότι αποτελεί δείγµα 
περιληπτικού λόγου, αλλά και γιατί συνήθως συµπυκνώνει το κεντρικό θέµα του 
κειµένου. Ακολούθως, ζητήσαµε από τους µαθητές να ορίσουν προφορικά το 
νοηµατικό κέντρο του κειµένου γενικά και παράλληλα, αφήσαµε το χρόνο σε 
κάποιους µαθητές να κάνουν µια δεύτερη ανάγνωση σε σηµεία του κειµένου που 
θεωρούσαν ότι δεν είχαν κατανοήσει πλήρως µε την πρώτη ανάγνωση. Η συζήτηση 
αµέσως µετά, στράφηκε σε λέξεις δύσκολες ή άγνωστες για τους µαθητές και 
προτείναµε τρόπους αποκρυπτογράφησης της σηµασίας των λέξεων, των οποίων ήταν 
δύσκολη η κατανόησή τους κι εποµένως, εµπόδιζαν και τη νοηµατική σύλληψη του 
κειµένου: α)µέσα από την ίδια τη λέξη, αναζητούµε οµόρριζα και παράγωγα αν είναι 
δυνατόν, διότι συγγενείς λέξεις µπορεί να οδηγήσουν στη µερική κατανόηση της 
σηµασίας µιας άγνωστης λέξης (π.χ., γραΐδια < γραυς < γριά, επιπολής < επιπολάζω = 
µένω στην επιφάνεια, β)µέσω των συµφραζοµένων. Οι πολλές άγνωστες λέξεις στο 
συγκεκριµένο κείµενο ήταν απόρροια της ιδιόµορφης λαϊκής–καθαρεύουσας 
γλώσσας που χρησιµοποιεί ο Παπαδιαµάντης στα διηγήµατά του. 
 Μετά την αναγνωστική κατανόηση του κειµένου και τη σύλληψη του 
νοηµατικού κέντρου προχωρήσαµε στην οργάνωση-δοµή του κειµένου. Με τη 
βοήθεια της αφηγηµατικής υπερδοµής οργανώσαµε ένα σχεδιάγραµµα µε τα 
αναγνωρίσιµα στοιχεία του συγκεκριµένου κειµένου (πρόσωπα, χωροχρονικό 
πλαίσιο, πρόβληµα κ.τ.λ.). Η αναλυτική παράθεση των στοιχείων βοήθησε στη 
βαθύτερη κατανόηση του κειµένου, αλλά και στην ταξινόµηση των στοιχείων αυτών 
σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα π.χ. το γεγονός ότι ο ήρωας, ο Μάνος έδενε τη 
βάρκα του κάτω από το ερηµόσπιτο της Λουλουδώς είναι σηµαντικό, διότι αποτελεί 
µέρος της λύσης του προβλήµατος που αναφέρει ο συγγραφέας. Το κείµενο όµως, 
παρουσιάζει σύνθετη δοµή, καθώς εκτός από την κύρια αφηγηµατική δοµή υπάρχει 
και µια ένθετη-εγκιβωτισµένη αφήγηση (το παραµύθι του βασιλόπουλου και της 
Λουλουδώς), η οποία παράλληλα, αποτελεί και τη λύση του προβλήµατος της κύριας 
αφήγησης. Αυτό εποµένως, µας οδήγησε σ’ ένα πιο σύνθετο και περίπλοκο 
σχεδιάγραµµα που απαιτούσε περισσότερη επεξεργασία.  

Το επόµενο βήµα που ακολουθήσαµε στη διδασκαλία ήταν να εφαρµόσουµε 
τεχνικές πύκνωσης, λαµβάνοντας υπόψη πως θα ήταν περιορισµένες από τη στιγµή 
που δεν είχαµε ένα τεχνητό κείµενο που να επιτρέπει συγκεκριµένες διαδικασίες 
συµπύκνωσης. Έτσι, περιοριστήκαµε περισσότερο σε γενικεύσεις, σε απαλοιφές 
ονοµατικών προσδιορισµών και αντικαταστάσεις λέξεων και φράσεων, προκειµένου 
να ενισχυθεί και το λεξιλόγιο των µαθητών, π.χ., ..ο Λίµπος ο Κοκόγιας , άνθρωπος 
πενηντάρης είχε διαβάσει πολλά παλαιά βιβλία µε τα ολίγα κολυβογράµµατα που 
ήξευρε και είχεν συνοµιλήσει µε πολλές γραιές  σοφές, αίτινες υπήρξαν το παλαί…> 
ο Λίµπος ήταν πολυδιαβασµένος µε πίστη στις µυθικές εξηγήσεις, …έµεινεν η 
Λουλουδώ, ρίχνοντας τα δάκρυά της στο κύµα, στον αέρα στέλνοντας τους 
αναστεναγµούς της και την προσευχή της στα ουράνια…> η Λουλουδώ περίλυπη 
καρτερεί τον αρραβωνιαστικό της, …ο Γυαλής και ο Μάνος, οι δυο ναυτίλοι 
επιχείρησαν νυχτερινές εκδροµές > νυχτερινές εξορµήσεις, καταπράσινα > κατάφυτα, 
µυστηριώδες φως > ανεξήγητο φως, κ.α.. 
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 Αν και τα χρονικά όρια για τη διδασκαλία µας ήταν περιορισµένα, ζητήσαµε 
στη συνέχεια από τους µαθητές να συντάξουν την περίληψη του κειµένου (µέσα σε 
10 λεπτά) µε βάση το σχεδιάγραµµα και τους µετασχηµατισµούς, ώστε να ασκηθούν 
στην οργάνωση του λόγου τους. Το µήκος της περίληψης δε θα έπρεπε να ξεπερνά τις 
10-15 σειρές. ∆ιαβάσαµε µερικές απ’ τις εργασίες των µαθητών για να επισηµάνουµε 
τη χρήση των διαρθρωτικών λέξεων και φράσεων που εξασφαλίζουν συνοχή στο 
κείµενο. Προτείναµε επίσης, τη χρήση µεταγλωσσικών σχολίων όπου είναι 
απαραίτητο και µοιράσαµε σχετική φωτοτυπία για περισσότερη εµπέδωση. Στα 
τελευταία λεπτά της δίωρης ενασχόλησής µας µε το κείµενο, διαβάσαµε στα παιδιά 
τη δική µας πρόταση σύνοψης του κειµένου, τονίζοντας πως δεν είναι πανάκεια, 
αφού όπως έχουµε επαναλάβει υπάρχουν πολλές περιληπτικές εκδοχές ενός κειµένου, 
εφόσον πληρείται η νοηµατική συµπύκνωση, η λεκτική συνοπτικότητα και η 
πληροφοριακή πληρότητα.  
 Το δεύτερο κείµενο που διδάχθηκε ήταν ένα απόσπασµα από το κεφάλαιο 25 
του µυθιστορήµατος Η δασκάλα µε τα χρυσά µάτια του Στρατή Μυριβήλη. Το εν 
λόγω µυθιστόρηµα είναι ένα αντιπολεµικό µήνυµα στην ανθρωπότητα και είναι το 
δεύτερο της τριλογίας του πολέµου, όπως την ονόµασε ο Στρ. Μυριβήλης (το πρώτο 
είναι Η ζωή εν Τάφω και το τρίτο Η Παναγιά η Γοργόνα). Το συγκεκριµένο 
απόσπασµα από τα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας παρουσιάζει ζωντανά ένα 
περιστατικό πυρκαγιάς, προκειµένου να αναδειχθεί ο ηρωισµός ενός νέου. 
Ακολουθήθηκε κι εδώ η ίδια διαδικασία για τη σύνθεση της περίληψης του κειµένου.  
 Αναγνώσαµε το κείµενο προσεχτικά, ξεκινώντας πάντα από τον τίτλο και 
ερµηνεύσαµε όσες λέξεις ήταν άγνωστες για τους µαθητές. Το σχολικό βιβλίο 
άλλωστε, παραθέτει τη σηµασία αρκετών λέξεων που ίσως να δυσκόλευαν στην 
κατανόηση του κειµένου. Προχωρήσαµε στην ανάλυση και ταξινόµηση των ιδεών 
του κειµένου µε την τεχνική της υπερδοµής. Το συγκεκριµένο, όµως, κείµενο 
παρουσίαζε µια ιδιαιτερότητα, καθώς δεν ήταν καθαρά αφηγηµατικό, αλλά 
περιλάµβανε και πολλά περιγραφικά τµήµατα. Την περιγραφή, άλλωστε, τη 
συναντούµε συνήθως, ενταγµένη σε κάποιο αφηγηµατικό κείµενο και πολύ σπάνια 
ως αυτούσιο κείµενο. Το γεγονός αυτό µας οδήγησε να χρησιµοποιήσουµε και 
κάποια δοµικά στοιχεία ενός περιγραφικού κειµένου, χωρίς όµως να παρεκκλίνουµε 
από την αφηγηµατική υπερδοµή που ήταν και ο διδακτικός µας τρόπος σύνθεσης της  
περίληψης. Αφού οργανώσαµε το σχεδιάγραµµα και ξεχωρίσαµε τα κύρια από τα 
δευτερεύοντα στοιχεία, προχωρήσαµε σε µετασχηµατισµούς, γενικεύσεις και 
αντικαταστάσεις λέξεων, προκειµένου να συµπυκνωθεί το κείµενο, π.χ., Το 
τουρκόσπιτο της εταιρείας του βαποριού που καιγόταν µε µηχανήµατα, παλαµάρια, 
φιτίλια, εκρηχτικά φυσίγγια, µίγµατα…> εργαστήρι εκρηχτικών, …ο Λεωνής 
χώνεται στο τουρκόσπιτο …νιώθει τον καπνό…µπαίνει σ’ ένα 
δωµάτιο…µπερδεύεται σε σκοινιά…βγαίνει, τρυπώνει, πέφτει τροµαγµένος, τραβάει 
το µωρό…> επεισοδιακή αναζήτηση, κ.α.. 
 Στη συνέχεια, όπως και στη προηγούµενη διδασκαλία, ζητήσαµε από τους 
µαθητές να συντάξουν σε 10-15 γραµµές την περίληψη σε συγκροτηµένο λόγο. Αυτή 
τη φορά, όµως, δε διαβάσαµε µερικά από τα γραπτά των µαθητών διορθώνοντας 
δοµικά και συντακτικά λάθη, αλλά εφαρµόζοντας τη τεχνική της 
αλληλοβελτίωσης197, προτρέψαµε τους µαθητές να ανταλλάξουν την περίληψη µε το 
διπλανό τους, προκειµένου να την αξιολογήσουν. Ενεργήσαµε µ’ αυτό τον τρόπο, 
διότι οι µαθητές είναι προθυµότεροι να ασχοληθούν συνήθως µ’ ένα ξένο κείµενο, 

                                                 
197 Ματσαγγούρας Ηλ., Η Σχολική Τάξη. Χώρος-Οµάδα-Πειθαρχία-Μέθοδος, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 
2000, σ.585.  
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παρά να ασχοληθούν και να διορθώσουν ξανά το δικό τους, όσες επισηµάνσεις και να 
γίνουν από τον καθηγητή της τάξης. Εξ’ άλλου, η ετεροαξιολόγηση ως διδακτική 
επιλογή εξασφαλίζει τη δυνατότητα της αποστασιοποίησης από το αξιολογούµενο 
κείµενο, ενώ παράλληλα δεν αποκλείει και την παρέµβαση του εκπαιδευτικού. 
 Αυτό που µας ενδιέφερε ήταν, οι µαθητές να αποδίδουν στην περίληψη τις 
κεντρικές ιδέες του κειµένου µε συνοχή και αλληλουχία, κάνοντας χρήση των 
κατάλληλων διαρθρωτικών λέξεων και φράσεων, χωρίς να µιµούνται το ύφος του 
συγγραφέα, να αποφεύγουν να κριτικάρουν/σχολιάζουν τις ιδέες του κειµένου, καθώς 
και να µεταφέρουν αυτούσιες λέξεις του κειµένου, µετατρέποντας το δικό τους 
κείµενο σε µια απλή συρραφή λέξεων και φράσεων του αρχικού κειµένου. 
Σαφέστατα, ορθογραφικά λάθη και γραµµατικοσυντακτικά λάθη, επαναλήψεις, 
ασάφειες, ταυτολογίες, πλεονασµοί επισηµάνθηκαν, τα χρονικά πλαίσια, όµως, 
εµπόδισαν περαιτέρω ενασχόληση για µια πιο ουσιαστική εξάσκηση στο γραπτό λόγο 
των µαθητών. Στόχοι µας ήταν οι περιλήψεις των παιδιών να ανταποκρίνονται και 
στα τρία επίπεδα λόγου, περιεχοµένο, γλωσσική έκφραση και δοµή µε όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερη επιτυχία. Αυτό βέβαια, θα διαφανεί απ’ την αξιολόγηση των 
τεστ που ακολούθησαν τη διδακτική µας παρέµβαση.                                                                                   
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                                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ 
 
 
                               Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ-ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ 
 
 
 
8.1 Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
 
 Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε στη συγκεκριµένη έρευνα ήταν η 
Πειραµατική µέθοδος. Σύµφωνα µε τον κ. Μ. Βάµβουκα198, «η πειραµατική µέθοδος 
στηρίζεται στη βασική αρχή της εκούσιας µεταβολής µιας και µόνο ανεξάρτητης 
µεταβλητής, τη διατήρηση όλων των άλλων µεταβλητών σταθερών και αµετάβλητων 
και την παρατήρηση των τιµών που παίρνει η εξαρτηµένη µεταβλητή. Η πειραµατική 
είναι η κατεξοχήν µέθοδος της προσκόµισης των αποδείξεων της επαλήθευσης των 
υποθέσεων, ότι δηλαδή, τα πράγµατα έχουν ή δεν έχουν όπως είχαν προβλεφθεί στις 
υποθέσεις. Πιο συγκεκριµένα η πειραµατική µέθοδος συνίσταται: α)στο χειρισµό της 
µεταβλητής (ανεξάρτητης) που θέλουµε να µελετήσουµε, δηλαδή στο να δίνουµε 
διαφορετικές τιµές στην ανεξάρτητη µεταβλητή, β)στην επιλογή της αντίδρασης που 
θα µετρήσουµε, δηλαδή στην επιλογή της εξαρτηµένης µεταβλητής που θα 
χρησιµεύσει για τη µέτρηση του αποτελέσµατος της ανεξάρτητης µεταβλητής και 
γ)στον έλεγχο των ξένων επιδράσεων που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τα 
αποτελέσµατα, δηλαδή τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής, εκτός απ’ τις 
επιδράσεις της ανεξάρτητης. 
 Η οργάνωση του πειραµατισµού πρέπει να προβλέπει τον έλεγχο των 
παρασιτικών µεταβλητών (=είναι όλες οι µεταβλητές εκτός από εκείνη/εκείνες που ο 
ερευνητής θέλει να µελετήσει την επίδρασή τους πάνω στην εξαρτηµένη), ώστε να 
µπορεί ο ερευνητής να ερµηνεύει µε ορθότητα και ακρίβεια τις σχέσεις µεταξύ των 
µεταβλητών. Κάτι τέτοιο όµως, είναι σχετικά ευχερές όταν ο πειραµατισµός 
διεξάγεται σε εργαστήρι. Αντίθετα, είναι δύσκολο στην επιτόπια έρευνα, όπως 
συµβαίνει σε µια αίθουσα διδασκαλίας, γεγονός που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 
κατά τη στιγµή ερµηνείας των αποτελεσµάτων». 
 Η δική µας έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο φυσικό περιβάλλον ζωής των 
υποκειµένων της έρευνας (µαθητές) που ήταν η σχολική τους τάξη, γι’ αυτό και είναι 
δύσκολο να αποµονώσουµε µε ακρίβεια την επίδραση της ανεξάρτητης µεταβλητής 
πάνω στην εξαρτηµένη, αλλά και να ελέγχουµε επαρκώς, τις παρασιτικές µεταβλητές. 
Ο πειραµατισµός συνίστατο στην παρατήρηση των τιµών που θα είχε στην 
εξαρτηµένη µεταβλητή  (επίδοση στην περιληπτική απόδοση γραπτού αφηγηµατικού 
κειµένου) η ανεξάρτητη µεταβλητή που ήταν µια µεθόδευση του περιληπτικού 
τρόπου απόδοσης ενός αφηγηµατικού κειµένου. Ως εκ τούτου, η µη δυνατότητα 
ελέγχου κάποιων παρασιτικών µεταβλητών µπορεί να εµποδίζει την εγκυρότητα 
ορισµένων αποτελεσµάτων της έρευνας. 
 Για την έρευνά µας χρησιµοποιήθηκε, όπως προείπαµε, το ηµιπειραµατικό 
σχέδιο µε προέλεγχο σε ισοδύναµες φυσικές οµάδες. Η εγκυρότητα του σχεδίου 
αυτού είναι συνάρτηση της αρχικής ισοδυναµίας των οµάδων ως προς τους 

                                                 
198 Βάµβουκας Μ., ο.π., σσ.169-172. 
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κυριότερους παράγοντες που µπορούν να επιδρούν και να επηρεάζουν, εκτός από την 
πειραµατική µεταβλητή, στο αποτέλεσµα της εξαρτηµένης µεταβλητής.  
                                                  Πίνακας 1199 
 
Ε.Μ. Α.Μ.  Ε.Μ. 
      _        _ 
 ↓  Χ1 ↓   ↓ Χ2 
---------------------------------------------    οµάδα πειραµατική  
 
  ↓   ↓ 
---------------------------------------------       οµάδα ελέγχου 
       _    _  
       Χ3    Χ4 
 
 Η σύγκριση έγινε µεταξύ συγκροτηµένων ήδη δειγµάτων που ήταν τα 
τµήµατα  Γ3 και Γ5 της Γ΄ Γυµνασίου. Η συγκρότηση των οµάδων θεωρήθηκε ότι 
ήταν τυχαία, αφού ο χωρισµός των µαθητών σε τµήµατα γίνεται µε αλφαβητική 
σειρά. Το ευτυχές γεγονός στην ερευνητική µας προσπάθεια ήταν ότι και τα δυο 
τµήµατα που µας παραχωρήθηκαν ήταν ισοδύναµα, αφού τµήµα ελέγχου και 
πειραµατικό τµήµα αποτελούνταν από σχετικά καλούς µαθητές. Αυτό επιβεβαιώθηκε 
και από τη βαθµολόγηση των µαθητών από το διδάσκοντα φιλόλογο της τάξης τους. 
 Λαµβάνοντας εποµένως, δυο οµάδες φυσικώς ισοδύναµες, έτσι ώστε να 
υπάρχει τουλάχιστον αρκετά υψηλός βαθµός οµοιότητας στη σύστασή τους ως προς 
την ηλικία, το γνωστικό, κοινωνικοοικονοµικό, πολιτιστικό επίπεδο, καθώς και ως 
προς τη σχολική επίδοση, προσπαθήσαµε να εξαγάγουµε τα συµπεράσµατά µας. Η 
διδακτική µας παρέµβαση περιγράφηκε αναλυτικά στο προηγούµενο κεφάλαιο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                 
199 Για το σχήµα: Βάµβουκας Μ., ο.π., σ.184.  
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8.2 ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 
 
 
 Η έρευνα µας στηρίζεται στη διεξαγωγή µιας εναλλακτικής µεθόδου 
διδασκαλίας για την περιληπτική σύνθεση ενός αφηγηµατικού κειµένου. Βασική της 
υπόθεση είναι (Η1) ότι οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας έχουν τη δυνατότητα 
µέσα από τη συστηµατική εξάσκηση εξαγωγής περιλήψεων από αφηγηµατικά, 
λογοτεχνικά κείµενα, να βελτιώσουν από την πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας, 
περισσότερο την ποιότητα των περιλήψεών τους έναντι των µαθητών που δεν 
παρακολούθησαν τη διδακτική παρέµβαση από την ερευνήτρια (οµάδα ελέγχου). Η 
αντίστοιχη µηδενική υπόθεση (Η0) είναι ότι µεταξύ της πειραµατικής οµάδας όπου 
δέχτηκε έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας και της οµάδας ελέγχου όπου  δεν 
δέχτηκε καµία διδακτική παρέµβαση, πέραν της εφαρµοζόµενης στα σχολεία, δεν 
υπάρχει διαφορά στη βελτίωση της ποιότητας των περιλήψεών τους από την πρώτη 
στη δεύτερη φάση της έρευνας. 
 Συγκεκριµένα παρατίθενται οι εξής υποθέσεις: 
 Α) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 1) Για τις βασικές  ιδέες: 
 Εναλλακτική υπόθεση: οι µαθητές που διδάχτηκαν µε την εναλλακτική 
µέθοδο διδασκαλίας καταγράφουν περισσότερες βασικές ιδέες του κειµένου προς 
περίληψη στην περίληψη, από την πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας έναντι των 
µαθητών που δεν ακολούθησαν την διδακτική παρέµβαση. 
 Μηδενική υπόθεση: µεταξύ των µαθητών που διδάχτηκαν µε την εναλλακτική 
µέθοδο διδασκαλίας και των µαθητών που δε διδάχτηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν 
υπάρχει διαφορά ως προς την καταγραφή των βασικών ιδεών του κειµένου προς 
περίληψη στην περίληψη, από την πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας. 
 2) Για τις δευτερεύουσες ιδέες: 
 Εναλλακτική υπόθεση: οι µαθητές που διδάχτηκαν µε την εναλλακτική 
µέθοδο διδασκαλίας συµπεριλαµβάνουν λιγότερες  δευτερεύουσες ιδέες του κειµένου 
προς περίληψη στην περίληψη, από την πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας έναντι 
των µαθητών που δεν ακολούθησαν την διδακτική παρέµβαση. 
 Μηδενική υπόθεση: µεταξύ των µαθητών που διδάχτηκαν µε την εναλλακτική 
µέθοδο διδασκαλίας και των µαθητών που δε διδάχτηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν 
υπάρχει διαφορά ως προς τη µείωση των δευτερεύουσων ιδεών του κειµένου προς 
περίληψη στην περίληψη, από την πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας. 
 Β)ΕΚΦΡΑΣΗ 

1)Για τα ορθογραφικά λάθη: 
Εναλλακτική υπόθεση: οι µαθητές που διδάχτηκαν µε την εναλλακτική 

µέθοδο διδασκαλίας κάνουν λιγότερα ορθογραφικά λάθη στην περίληψη από την 
πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας έναντι των µαθητών που δεν ακολούθησαν την 
διδακτική παρέµβαση. 

Μηδενική υπόθεση: µεταξύ των µαθητών που διδάχτηκαν µε την εναλλακτική 
µέθοδο διδασκαλίας  και των µαθητών που δε διδάχτηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν 
υπάρχει διαφορά ως προς τη µείωση των ορθογραφικών λαθών στην περίληψη, από 
την πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας. 

2)Για τους µετασχηµατισµούς: 
Εναλλακτική υπόθεση: οι µαθητές που διδάχτηκαν µε την εναλλακτική 

µέθοδο διδασκαλίας προβαίνουν σε περισσότερους ποικίλους µετασχηµατισµούς των 
σηµαντικών στοιχείων του κειµένου προς περίληψη στην περίληψη, από την πρώτη 
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στη δεύτερη φάση της έρευνας έναντι των µαθητών που δεν ακολούθησαν τη 
διδακτική παρέµβαση. 

Μηδενική υπόθεση: µεταξύ των µαθητών που διδάχτηκαν µε την εναλλακτική 
µέθοδο διδασκαλίας και των µαθητών που δε διδάχτηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν 
υπάρχει διαφορά ως προς τη χρήση ποικίλων µετασχηµατισµών των σηµαντικών 
στοιχείων του κειµένου προς περίληψη στην περίληψη, από την πρώτη στη δεύτερη 
φάση της έρευνας. 

3)Για το διαφορετικό λεξιλόγιο: 
Εναλλακτική υπόθεση: οι µαθητές που διδάχτηκαν µε την εναλλακτική 

µέθοδο διδασκαλίας χρησιµοποιούν περισσότερες διαφορετικές λέξεις απ’ αυτές του 
κειµένου προς περίληψη στην περίληψη, από την πρώτη στη δεύτερη φάση της 
έρευνας έναντι των µαθητών που δεν ακολούθησαν τη διδακτική παρέµβαση. 

Μηδενική υπόθεση: µεταξύ των µαθητών που διδάχτηκαν µε την εναλλακτική 
µέθοδο διδασκαλίας και των µαθητών που δε διδάχτηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν 
υπάρχει διαφορά ως προς τη χρήση διαφορετικών λέξεων απ’ αυτές του κειµένου 
προς περίληψη στην περίληψη, από την πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας. 

4)Για την αντιγραφή αυτούσιων και µη επεξεργασµένων στοιχείων: 
Εναλλακτική υπόθεση: οι µαθητές που διδάχτηκαν µε την εναλλακτική 

µέθοδο διδασκαλίας κάνουν λιγότερες συρραφές αυτούσιων και µη επεξεργασµένων 
στοιχείων του κειµένου προς περίληψη στην περίληψη, από την πρώτη στη δεύτερη 
φάση της έρευνας έναντι των µαθητών που δεν ακολούθησαν τη διδακτική 
παρέµβαση. 

Μηδενική υπόθεση: µεταξύ των µαθητών που διδάχτηκαν µε την εναλλακτική 
µέθοδο διδασκαλίας και των µαθητών που δε διδάχτηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν 
υπάρχει διαφορά ως προς τη µείωση στις συρραφές αυτούσιων και µη 
επεξεργασµένων στοιχείων τους κειµένου προς περίληψη στην περίληψη, από την 
πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας. 

Γ)∆ΟΜΗ 
Εναλλακτική υπόθεση: οι µαθητές που διδάχτηκαν µε την εναλλακτική 

µέθοδο διδασκαλίας χρησιµοποιούν περισσότερες διαρθρωτικές λέξεις και φράσεις 
στην περίληψη, από την πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας έναντι των µαθητών 
που δεν ακολούθησαν τη διδακτική παρέµβαση. 

Μηδενική υπόθεση: µεταξύ των µαθητών που διδάχτηκαν µε την εναλλακτική 
µέθοδο διδασκαλίας και των µαθητών που δε διδάχτηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν 
υπάρχει διαφορά ως προς τη χρήση διαρθρωτικών λέξεων και φράσεων στην 
περίληψη, από την πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας. 

Οι βασικές προϋποθέσεις της µελέτης αυτής αφορούν στη σύγκριση της 
βελτίωσης της επίδοσης που επέδειξαν οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας έναντι 
των µαθητών της οµάδας ελέγχου στη σύνθεση περιλήψεων αφηγηµατικών κειµένων. 
Το σύνολο των ερευνητικών υποθέσεων διατυπώθηκαν, ακολουθώντας την 
αναλυτική µέθοδο διόρθωσης και αξιολόγησης περιληπτικών κειµένων που ορίζεται 
απ’ το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Σκοπός της µελέτης αυτής, ακόµη, είναι να αναδείξει µέσα από µια ποιοτική 
ανάλυση των αποτελεσµάτων της, τους µαθητές εκείνους της πειραµατικής οµάδας 
που βοήθησε περισσότερο η διδακτική µέθοδος της ερευνήτριας. Θα µελετηθούν 
δηλαδή, χαρακτηριστικά των µαθητών όπως το φύλλο, η επίδοσή τους στο γλωσσικό 
µάθηµα και το µορφωτικό περιβάλλον της οικογένειάς τους, παράγοντες πιθανοί που 
επηρεάζουν τους µαθητές στην προσπάθειά τους να συµπτύσσουν νοηµατικά ένα 
κείµενο. Συγκεκριµένα η έρευνα επιχειρεί να δώσει απάντηση στα εξής ερευνητικά 
ερωτήµατα: 
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Α)Υπάρχει διαφορά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς τη βελτίωση της 
ποιότητας των περιλήψεών τους από την πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας. 

Β)Υπάρχει διαφορά µεταξύ των µαθητών ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο 
του πατέρα ως προς τη βελτίωση της ποιότητας των περιλήψεών τους από την πρώτη 
στη δεύτερη φάση της έρευνας. 

Γ)Υπάρχει διαφορά µεταξύ των µαθητών ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο 
της µητέρας ως προς τη βελτίωση της ποιότητας των περιλήψεών τους από την πρώτη 
στη δεύτερη φάση της έρευνας. 

∆)Υπάρχει διαφορά των καλών, των µέτριων και αδύνατων µαθητών (στο 
γλωσσικό µάθηµα) ως προς τη βελτίωση της ποιότητας των περιλήψεών τους από την 
πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας. 
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8.3 ΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
 
 
 Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 36 παιδιά της Γ΄ Γυµνασίου του 1ου 
Γυµνασίου, της πόλης του Ρεθύµνου. Απ’ αυτά 17 ανήκαν στην πειραµατική οµάδα 
(50%) και άλλα 17 ανήκαν στην οµάδα ελέγχου (50%), αντίστοιχα. Αρχικά, 
πληροφορηθήκαµε ότι θα παρεµβαίναµε διδακτικά σε ένα τµήµα (Γ5) µε 21 µαθητές 
έναντι ενός τµήµατος µε 20 µαθητές, όπου δε θα παρεµβαίναµε. Κατά το πρώτο 
στάδιο της έρευνας, όµως, στο πειραµατικό τµήµα εκπόνησαν περιληπτικό κείµενο 
19 µαθητές, ενώ στο τελευταίο στάδιο 20 µαθητές. Έτσι, αφού αυτοί οι 5 µαθητές δεν 
παρέδωσαν περιληπτικό κείµενο είτε στην πρώτη, είτε στην τελευταία φάση της 
έρευνας και εποµένως, δεν υφίσταται σύγκριση του γραπτού τους ανάµεσα στις δύο 
φάσεις, αποκλείστηκαν από το δείγµα µας και τη στατιστική επεξεργασία. Παρόµοια, 
συνέβη και στο τµήµα ελέγχου, καθώς αρχικά, ανταποκρίθηκαν γραπτώς 19 µαθητές, 
ενώ στο τέλος της έρευνας 18 µαθητές. Έτσι, πάλι αποκλείστηκαν από το δείγµα 3 
µαθητές και απόµειναν 17 µαθητές προς στατιστική επεξεργασία των γραπτών τους 
κειµένων.  
 
 
 
Πίνακας 2: Το δείγµα κατά Ερευνητική Οµάδα 
Ερευνητικές Οµάδες Ν % 
Πειραµατική Οµάδα 17 50 
Οµάδα Ελέγχου 17 50 
Σύνολο 34 100 
 
 
 
 

Το δείγµα της έρευνας

50%50%

πειραµατική οµάδα οµάδα ελέγχου
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                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
 
                      Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
 
 
9.1 Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
 
 
 Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήσαµε, το γνωστό 
διεθνώς για τις κοινωνικές επιστήµες, στατιστικό πρόγραµµα S.P.SS. Τα κείµενα των 
υποκειµένων κάθε οµάδας (οµάδα ελέγχου και πειραµατική οµάδα) χωρίστηκαν ανά 
φάση (πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση) και καταγράφηκαν λέξη προς λέξη, 
προκειµένου να µετρηθούν και να µελετηθούν οι ακόλουθες µεταβλητές: βασικές  
ιδέες, δευτερεύουσες ιδέες, ορθογραφικά λάθη, διαφορετικές λέξεις, 
µετασχηµατισµοί, συρραφές λέξεων και φράσεων και διαρθρωτικές λέξεις. 
 Για την εφαρµογή του κατάλληλου παραµετρικού κριτηρίου λήφθηκαν υπόψη 
οι παρακάτω προϋποθέσεις200: α)κανονική κατανοµή, β)τυχαία δειγµατοληψία, 
γ)συνεχείς εξαρτηµένες µεταβλητές, δ)ίσες διακυµάνσεις των δύο οµάδων. Η 
κανονικότητα της κατανοµής ελέγχθηκε µε το παραµετρικό κριτήριο Kolmogorov-
Smirnow (Goodness of Fit). 

Προκειµένου να συγκρίνουµε τις δύο οµάδες της έρευνάς µας στις µεταβλητές 
που προαναφέραµε, εφαρµόσαµε το στατιστικό κριτήριο T-Test για εξαρτηµένα 
δείγµατα (Paired Samples Test). Η διαδικασία T-Τest χρησιµοποιείται για τον έλεγχο 
υποθέσεων σε δείγµατα που µπορούν να αφορούν είτε δυο ανεξάρτητες, είτε δυο 
συσχετισµένες οµάδες. Στην περίπτωση της δικής µας έρευνας, έχουµε συσχετισµένα 
δείγµατα, αφού τα άτοµα που συγκρίνουµε είναι τα ίδια και στα δύο δείγµατα. 
Εποµένως, το κριτήριο t για δυο συσχετισµένες οµάδες ή δείγµατα (paired t-test) 
χρησιµοποιείται για να καθορίσει εάν υπάρχει κάποια στατιστικά σηµαντική διαφορά 
µεταξύ των τιµών των µέσων όρων δύο οµάδων που αποτελούνται από τα ίδια άτοµα 
και έλαβαν µέρος σε ένα προτεστ και σ’ ένα µετα-τεστ201. Και για τις δύο οµάδες, 
υπολογίζεται ο µέσος όρος, η τυπική απόκλιση και το τυπικό σφάλµα πριν και µετά 
τη διδακτική παρέµβαση. Ακολουθεί ο συσχετισµός των δύο οµάδων και 
επιβεβαιώνεται ή απορρίπτεται κάθε φορά η εναλλακτική υπόθεση. 

Σε ένα στατιστικό έλεγχο προφανώς επιθυµούµε να φτάσουµε σε µια σωστή 
απόφαση ή τουλάχιστον να είµαστε βέβαιοι ότι η πιθανότητα για µια λανθασµένη 
απόφαση είναι πολύ µικρή. Η πιθανότητα αυτή ονοµάζεται επίπεδο σηµαντικότητας 
(significance level) και η τιµή αποτελεί ένα φράγµα κάτω από το οποίο µπορούµε να 
απορρίπτουµε τη µηδενική υπόθεση, ενώ πάνω απ’ αυτό την αποδεχόµαστε ή 
ακριβέστερα δε µπορούµε να την απορρίψουµε202. Στο χώρο της κοινωνικής 
ποσοτικής έρευνας, ως τιµές του επιπέδου σηµαντικότητας συνήθως επιλέγονται οι 
0,01, 0,05 και 0,10 που είναι αρκετά µικρές και επιλέγονται κάθε φορά από τον ίδιο 
τον ερευνητή. Στη δική µας έρευνα καθορίζουµε το επίπεδο σηµαντικότητας στα όρια 
του α=0,05 που σηµαίνει ότι η πιθανότητα να έχουµε οδηγηθεί σε στατιστικά 
                                                 
200 Μακράκης Β.Γ., Ανάλυση ∆εδοµένων στην Επιστηµονική Έρευνα µε τη χρήση του S.P.SS. Από τη 
θεωρία στην πράξη, Αθήνα, εκδ. Guttenberg, 1997, σ.113. 
201 Μακράκης Β.Γ., ο.π., σ.117. 
202Καλαµατιανού Α., Κοινωνική Στατιστική. Μέθοδοι Μονοδιάστατης Ανάλυσης, Αθήνα, εκδοτικές 
επιχειρήσεις «Το Οικονοµικό», Κ.&Π. Σµπίλιας Α.Ε.Β.Ε., 1994, σσ.523-524. 
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λανθασµένη απόφαση είναι µόνο 5%. Η ελάχιστη τιµή του επιπέδου σηµαντικότητας 
που αντιστοιχεί στην απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης είναι γνωστή µε τον όρο 
τιµή πιθανότητας p ή p-τιµή του ελέγχου (p-value). Η ελάχιστη αυτή τιµή µπορεί να 
προσδιοριστεί κάτω από τη µηδενική υπόθεση για τα δεδοµένα ενός τυχαίου 
δείγµατος.      
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9.2 Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ Ι∆ΕΕΣ 
 
 
 
 Κάθε κείµενο µεταφέρει ένα σώµα πληροφοριών και µηνυµάτων, ένα κόσµο 
γνώσεων, εµπειριών, συναισθηµάτων και κρίσεων του συγγραφέα. Για το λόγο αυτό, 
η εξαγωγή µιας περίληψης προϋποθέτει την πλήρη κατανόηση και αποκωδικοποίηση 
των µηνυµάτων αυτών του κειµένου. Άρα, η ανεύρεση του κεντρικού θέµατος και της 
κεντρικής ιδέας ή ιδεών του κειµένου αποτελεί το πρώτο βήµα για τη σύνθεση της 
περίληψης του κειµένου. 
 Πριν προχωρήσουµε στα στατιστικά αποτελέσµατα της έρευνας, είναι 
αναγκαίο να κάνουµε τη διάκριση µεταξύ των όρων, κεντρικό θέµα και βασική ιδέα ή 
ιδέες, προκειµένου να αποφευχθεί η σύγχυση στον τρόπο χρήσης των εννοιών αυτών 
και στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους. Με τον όρο, λοιπόν, κεντρικό θέµα 
εννοούµε συνήθως, το θέµα που πραγµατεύεται το κείµενο και µπορεί να διατυπωθεί 
µέσα σ’ ένα γενικό πλαίσιο. Έτσι µπορούµε π.χ. να βρούµε ότι το κεντρικό θέµα ενός  
κειµένου είναι η θέση της γυναίκας στο Μεσαίωνα ή η µόλυνση του περιβάλλοντος 
κ.λ.π. Κεντρικό θέµα έχουν και τα διηγήµατα και συχνά οι τίτλοι τους αποδίδουν 
ικανοποιητικά το κεντρικό τους θέµα. Από την άλλη ο όρος βασική ιδέα ή ιδέες 
συνίσταται ακριβώς στις απόψεις, στις θέσεις και τα γεγονότα που παραθέτει ο 
συγγραφέας στο κείµενό του και τα οποία κρίνονται ως σηµαντικά για τη νοηµατική 
προσπέλαση του κειµένου από τον αναγνώστη. Η βασική ιδέα µπορεί να είναι µία ή 
περισσότερες µέσα σ’ ένα κείµενο και να αναλύονται ή να περιγράφονται ανάλογα µε 
τη σπουδαιότητα που τους προσδίδει ο συγγραφέας. 
 Σ’ αυτό το σηµείο, αναφερόµαστε σε εκείνες τις ιδέες του κειµένου που 
κρίνονται ως σηµαντικές και πρέπει να συµπεριληφθούν στην περίληψη, ώστε να 
αποδοθεί νοηµατικά το αρχικό κείµενο. Πριν τη διδακτική παρέµβαση, η διάκριση 
και ο εντοπισµός αυτών των κύριων και σηµαντικών στοιχείων πραγµατοποιήθηκε 
απ’ τους µαθητές στο πρώτο τεστ, σύµφωνα µε τη γενικότερη ωριµότητά τους και 
τους τρόπους/τεχνικές που είχαν ενδεχοµένως διδαχθεί ως τότε. Μετά τη διδακτική 
παρέµβαση, οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας ακολούθησαν τη µέθοδο που 
διδάχτηκαν από την ερευνήτρια, ενώ οι µαθητές της οµάδας ελέγχου εξακολούθησαν 
να στηρίζονται στις δικές τους τεχνικές, αφού δεν είχαν δεχθεί καµία περαιτέρω 
ενίσχυση στο τοµέα αυτό. Η µέθοδος που προτάθηκε, κρίθηκε ως η κατάλληλη για το 
σκοπό αυτό και χρησιµοποιήθηκε από τους µαθητές της πειραµατικής οµάδας  για 
την εξεύρεση των σηµαντικών πληροφοριακών στοιχείων του κειµένου προς 
περίληψη, ήταν η µέθοδος της υπερδοµής-δοµικών στοιχείων του αφηγηµατικού 
κειµένου. Η εφαρµογή της εποµένως, αναµένεται να αποδείξει κατά πόσο στάθηκε 
βελτιωτική στις προσπάθειες που κατέβαλαν οι µαθητές. 
 Τα γραπτά τώρα, των µαθητών και των δυο οµάδων αξιολογήθηκαν µε βάση 
τις προτάσεις της τριµελούς επιτροπής των καθηγητών. Ο κ. Ν. Παπαδογιαννάκης, ο 
κ. Μ. Βάµβουκας και η κα Ε. Νικολουδάκη-Σουρή σε συνεργασία µε την ερευνήτρια 
και τη µέθοδο που ακολούθησε στη διάρκεια της διδακτικής παρέµβασης στην 
πειραµατική οµάδα, καθόρισαν πέντε συνεπτυγµένες βασικές ιδέες και στο πρώτο και 
στο δεύτερο κείµενο που δόθηκε στους µαθητές. Σαφέστατα, ο κάθε αναγνώστης 
αξιολογεί και κατανοεί διαφορετικά ένα κείµενο που διαβάζει ως προς τις νοηµατικές 
του ιδέες, οπωσδήποτε όµως, η συνεργασία και η οµοφωνία µιας επιτροπής 
καθηγητών δηµιουργεί ένα γνώµονα ορθών προτάσεων, σύµφωνα µε τις οποίες θα 
µπορούσαν να διορθωθούν και να αναλυθούν στατιστικά οι γραπτές περιλήψεις που 
παρέδωσαν οι µαθητές και των δύο οµάδων. 



 84

 Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων εφαρµόστηκε το παραµετρικό 
κριτήριο t-test για εξαρτηµένα δείγµατα µε την εξής εναλλακτική υπόθεση: 
Η1: Οι µαθητές που διδάχθηκαν µε την εναλλακτική µέθοδο διδασκαλίας 
καταγράφουν περισσότερες βασικές ιδέες του κειµένου προς περίληψη στην 
περίληψη, από την πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας έναντι των µαθητών που 
δεν ακολούθησαν τη διδακτική παρέµβαση. 
 
 
Πίνακας 3: Μέσοι Όροι και Τυπικές αποκλίσεις για τις βασικές ιδέες στην 
πειραµατική οµάδα πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση       
                                        Στατιστικοί   
                                               ∆είκτες 
Πειραµατική 
Οµάδα 

 
x 

 

 
s 

 
Στατιστική 

Σηµαντικότητα 
Πριν τη διδακτική παρέµβαση 3,153 0,661 t = -10,863 , d.f.=16 
Μετά τη διδακτική παρέµβαση 4,535 0,359 p = .000 < .05 
  
 
 Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση του παραπάνω πίνακα, φαίνεται ότι η 
πειραµατική οµάδα αύξησε σηµαντικά τον αριθµό των κεντρικών ιδεών του κειµένου 
προς περίληψη στην περίληψη. Η διαφορά στους µέσους όρους είναι 1,382 µονάδες. 
Εφαρµόζοντας το παραµετρικό κριτήριο t-test διαπιστώνεται ότι η διαφορά αυτή 
είναι στατιστικά σηµαντική (p= ,000 < ,05). 
 
 
Πίνακας 4: Μέσοι Όροι και Τυπικές αποκλίσεις για τις βασικές ιδέες στην οµάδα 
ελέγχου πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση 
                                        Στατιστικοί   
                                               ∆είκτες 
Οµάδα 
Ελέγχου 

 
x 

 

 
s 

 
Στατιστική 

Σηµαντικότητα 
Πριν τη διδακτική παρέµβαση 3,776 0,705 t = 1,625 , d.f.=16 
Μετά τη διδακτική παρέµβαση 3,359 0,784 p = .124 > .05 
 
 
 Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση του παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται 
µείωση της επίδοσης στην οµάδα ελέγχου. Η διαφορά στους µέσους όρους είναι               
-0,417. Εφαρµόζοντας το παραµετρικό κριτήριο t-test διαπιστώνεται, βέβαια ότι η 
διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική (p= ,124 > ,05).  
 Η στατιστική ανάλυση στους δύο πίνακες φανερώνει ότι µόνο στην 
πειραµατική οµάδα υπήρξε βελτίωση στην καταγραφή των βασικών ιδεών. Αντίθετα, 
η οµάδα ελέγχου παρουσίασε µείωση στην καταγραφή των κεντρικών ιδεών κατά τη 
δεύτερη φάση της έρευνας, η οποία µείωση βέβαια, δεν έχει στατιστική σηµασία. Τα 
αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν την εναλλακτική µας υπόθεση, οπότε µπορούµε 
να ισχυριστούµε ότι οι µαθητές που διδάχτηκαν τη σύνθεση της περίληψης µε την 
εναλλακτική προσέγγιση καταγράφουν περισσότερες κεντρικές ιδέες στη δεύτερη 
φάση της έρευνας απ’ ό,τι στην πρώτη έναντι των µαθητών που δε διδάχτηκαν κατ’ 
αυτόν  τον τρόπο.  
. 
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9.3 Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ Ι∆ΕΕΣ 
 
 
 
 Για τη σύνθεση της περίληψης ενός κειµένου επιλέγονται όσα θεωρούνται 
σηµαντικά στοιχεία από το σύνολο των πληροφοριακών στοιχείων του αρχικού 
κειµένου, ώστε να διασωθεί στο περιληπτικό κείµενο η πληρότητα της 
πληροφόρησης. ∆εν φτάνει όµως, µόνο αυτό, καθώς παράλληλα, πρέπει να 
αγνοηθούν τα δευτερεύοντα στοιχεία, προκειµένου να διασφαλιστεί και η βραχύτητα 
του περιληπτικού κειµένου. Σ’ αυτό το σηµείο, λοιπόν, οι µαθητές καλούνται να 
µειώσουν ποσοτικά τα δεδοµένα και τις πληροφορίες που αντλούν από το αρχικό 
κείµενο, αξιολογώντας τα στοιχεία σε σηµαντικά και δευτερεύοντα. 
 Μετά τη διδακτική παρέµβαση οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας ήταν σε 
θέση να χρησιµοποιήσουν ως κριτήριο τα δοµικά στοιχεία του κείµενου και µ’ αυτό 
τον τρόπο να διαχωρίσουν τις βασικές ιδέες από τις δευτερεύουσες και να 
διαγράψουν τις τελευταίες από το σώµα των πληροφοριών που θα εντάξουν στο 
περιληπτικό κείµενο. Αντίθετα, οι µαθητές της οµάδας ελέγχου όπως στην πρώτη 
φάση της έρευνας, έτσι και στη δεύτερη χρησιµοποίησαν τα δικά τους κριτήρια και 
τεχνικές, προκειµένου να προβούν στον εν λόγω διαχωρισµό. 
 Στη διόρθωση των γραπτών περιλήψεων αξιολογήθηκε ως δευτερεύον 
στοιχείο οτιδήποτε δεν αποτελούσε µέρος των νοηµατικών ιδεών που κρίθηκαν ως 
σηµαντικές απ’ την τριµελή επιτροπή των καθηγητών. Κάθε τέτοιο στοιχείο δε θα 
έπρεπε να περιλαµβάνεται στο περιληπτικό κείµενο των µαθητών και αξιολογήθηκε 
ως περιττό. 
 Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων εφαρµόστηκε το παραµετρικό 
κριτήριο t-test για εξαρτηµένα δείγµατα µε την εξής εναλλακτική υπόθεση: 
Η1: Οι µαθητές που διδάχτηκαν µε την εναλλακτική µέθοδο διδασκαλίας 
συµπεριλαµβάνουν λιγότερες δευτερεύουσες ιδέες του κειµένου προς περίληψη στην 
περίληψη, από την πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας έναντι των µαθητών που 
δεν ακολούθησαν τη διδακτική παρέµβαση. 
 
 
Πίνακας 5: Μέσοι Όροι και Τυπικές αποκλίσεις για τις δευτερεύουσες ιδέες στην 
πειραµατική οµάδα πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση 
                                        Στατιστικοί   
                                               ∆είκτες 
Πειραµατική 
Οµάδα 

 
x 

 

 
s 

 
Στατιστική 

Σηµαντικότητα 
Πριν τη διδακτική παρέµβαση 5,394 1,639 T = 7,326 , d.f.=16 
Μετά τη διδακτική παρέµβαση 2,271 0,833 p = .000 < .05 
 
 
 Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση του παραπάνω πίνακα, φαίνεται ότι η 
πειραµατική οµάδα µείωσε σηµαντικά τον αριθµό των δευτερεύουσων ιδεών του 
προς περίληψη κειµένου στην περίληψη. Η διαφορά στους µέσους όρους είναι                              
-3,123 µονάδες. Εφαρµόζοντας το παραµετρικό κριτήριο t-test, διαπιστώνεται ότι η 
διαφορά αυτή είναι στατιστικά σηµαντική (p = ,000 < ,05) 
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Πίνακας 6: Μέσοι Όροι και Τυπικές αποκλίσεις για τις δευτερεύουσες ιδέες στην 
οµάδα ελέγχου πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση 
 
                                        Στατιστικοί   
                                               ∆είκτες 
Οµάδα 
Ελέγχου 

 
x 

 

 
s 

 
Στατιστική 

Σηµαντικότητα 
Πριν τη διδακτική παρέµβαση 5,5   1,792 t = 2,101 , d.f.=16 
Μετά τη διδακτική παρέµβαση 5,082 1,623 p = .052 > .05 
 
 

Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση του παραπάνω πίνακα, διαπιστώνεται ότι 
και η οµάδα ελέγχου µείωσε των αριθµό των δευτερεύουσων ιδεών του προς 
περίληψη κειµένου στην περίληψη. Η διαφορά στους µέσους όρους είναι –0,418 
µονάδες. Εφαρµόζοντας το παραµετρικό κριτήριο t-test, διαπιστώνεται ότι η διαφορά 
αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική (p =,052 >,05).  
 Η στατιστική ανάλυση των δύο πινάκων φανερώνει ότι και στις δύο οµάδες 
υπήρξε βελτίωση, καθώς και οι δύο µείωσαν στις περιλήψεις τις δευτερεύουσες ιδέες 
του αρχικού κειµένου. Ωστόσο, µόνο στην πειραµατική οµάδα όπου 
πραγµατοποιήθηκε η πειραµατική παρέµβαση, η βελτίωση αυτή παρουσιάζεται 
στατιστικά σηµαντική. Εποµένως, το αποτέλεσµα αυτό επιβεβαιώνει την εναλλακτική 
υπόθεση οπότε και µπορούµε να ισχυριστούµε ότι οι µαθητές που διδάχτηκαν τη 
σύνθεση της περίληψης µε την εναλλακτική προσέγγιση µειώνουν περισσότερο τις 
δευτερεύουσες ιδέες στη δεύτερη φάση της έρευνας απ’ ό,τι στην πρώτη έναντι των 
µαθητών που δε διδάχτηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο. 
 
 
 
 
 
9.4 Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ 
 
 
 

Ορθογραφία είναι η ανακωδικοποίηση ή η αναπαράσταση µιας γλώσσας κατά 
ένα συµφωνηµένο συµβατικό πρότυπο γραπτών συµβόλων203. Η ορθή γραφή είναι 
µέρος της γραπτής έκφρασης  της γλώσσας και γενικότερα του γραπτού λόγου, του 
οποίου η εκµάθηση και άσκηση ανατίθεται στο σχολείο.                                                    

Η αξιολόγηση του γραπτού λόγου σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις των 
Αναλυτικών Προγραµµάτων, συντελείται µε βάση το περιεχόµενο και τη µορφή της 
οποίας αναπόσπαστο κοµµάτι θεωρείται και η ορθογραφία. Σ’ αυτό το σηµείο, όµως, 
πρέπει να τονιστεί ότι τα ορθογραφικά λάθη δε θα πρέπει να παίζουν το 
σηµαντικότερο ρόλο στη διόρθωση ενός µαθητικού κειµένου κι έτσι να 
υποβαθµίζεται η αξία της σύνθεσης και του περιεχοµένου της γραπτής έκφρασης. 
Γύρω από το θέµα της ορθογραφίας και της προβληµατικής της, υπάρχουν 
αδιαµφισβήτητα διαπιστώσεις του τύπου ότι η ορθογραφία δε συνδέεται οπωσδήποτε 
µε τη νοηµοσύνη και πολύ περισσότερο µε τη δηµιουργικότητα. Υπάρχουν, δηλαδή, 
περιπτώσεις µαθητών που θεωρούνται αδύναµοι στην ορθογραφία αλλά γράφουν 

                                                 
203 Βουγιούκας Α., Το γλωσσικό µάθηµα στην πρώτη βαθµίδα της νεοελληνικής εκπαίδευσης, 
Θεσσαλονίκη, 1994, σ.246. 
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καλοδοµηµένες και ενδιαφέρουσες ιστορίες και περιπτώσεις µαθητών που είναι καλοί 
στην ορθογραφία, αλλά η γραπτή τους έκφραση στερείται περιεχοµένου και σωστής 
δοµής204. 

Γι’ αυτό, ενώ µέχρι πρό τινος οι δάσκαλοι αρέσκονταν να υπογραµµίζουν τις 
ανορθόγραφες λέξεις και να επιστρέφουν ένα κοκκινισµένο γραπτό στο µαθητή, η 
νέα διδακτική της γραπτής έκφρασης θεωρεί πρωτεύον τη δηµιουργική έκφραση και 
δευτερεύον και καθαρά συµβατικό θέµα την ορθογραφία. Αυτό δε σηµαίνει ότι τα 
λάθη δε θα πρέπει να επισηµαίνονται και να διορθώνονται απ’ τους εκπαιδευτικούς. 
Απλά ευνοούνται περισσότερο µαθησιακοί όροι που στηρίζονται στην παρώθηση, 
στην επαναληπτική άσκηση, στην ανατροφοδότηση µέσα από την επαλήθευση και 
την αυτοδιόρθωση των λαθών και φυσικά στην τόνωση του αυτοσυναισθήµατος µέσα 
από τη διαπίστωση βηµάτων προόδου. 

Με τη δική µας παρέµβαση δεν είχαµε σαν βασικό σκοπό την εξολοκλήρου 
βελτίωση των ορθογραφικών λαθών των µαθητών της πειραµατικής οµάδας, καθώς 
κάτι τέτοιο ήταν ανέφικτο από τη στιγµή που ο χρόνος που µας δόθηκε ήταν 
περιορισµένος για ένα τέτοιο εγχείρηµα. Προσπαθήσαµε, πάντως να επισηµάνουµε 
και να αναλύσουµε τα ορθογραφικά λάθη στα περιληπτικά κείµενα των µαθητών 
κατά τη διάρκεια της παρεµβατικής διδασκαλίας είτε αυτά παρέπεµπαν στα κυρίως 
ορθογραφικά λάθη (λάθη στα λεξικά ή γραµµατικά µορφήµατα), είτε στα 
δυσλειτουργικά λάθη (αντικατοπτρισµοί, αναστροφές, αναγραµµατισµοί, 
παρεµβολές, παρατονισµοί κ.α.). Επιπλέον, η συζήτηση όσον αφορά τη 
σηµασιολογική ερµηνεία των λέξεων που δυσκόλευαν τους µαθητές στα διδακτέα 
κείµενα, επεκτεινόταν και στον τρόπο γραφής τους µε άµεση αναφορά στην 
ετυµολογία αυτών. Από την άλλη, οι µαθητές της οµάδας ελέγχου χωρίς καµιά 
ενίσχυση τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη φάση της έρευνας στηρίχτηκαν στις 
δικές τους γνώσεις ορθογραφίας. 

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων εφαρµόστηκε το παραµετρικό 
κριτήριο t-test για εξαρτηµένα δείγµατα µε την εξής εναλλακτική υπόθεση: 
Η1: Οι µαθητές που διδάχτηκαν µε την εναλλακτική µέθοδο διδασκαλίας κάνουν 
λιγότερα ορθογραφικά λάθη στην περίληψη από την πρώτη στη δεύτερη φάση της 
έρευνας έναντι των µαθητών που δεν ακολούθησαν τη διδακτική παρέµβαση. 
   
 
Πίνακας 7: Μέσοι Όροι και Τυπικές αποκλίσεις για τα ορθογραφικά λάθη στην 
πειραµατική οµάδα πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση        
                                        Στατιστικοί   
                                               ∆είκτες 
Πειραµατική 
Οµάδα 

 
x 

 

 
s 

 
Στατιστική 

Σηµαντικότητα 
Πριν τη διδακτική παρέµβαση 1,588 1,906 t = 0,000 , d.f.=16 
Μετά τη διδακτική παρέµβαση 1,588 1,278 p = 1 > .05 
 
 
 Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση του παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι η 
πειραµατική οµάδα παρουσίασε τον ίδιο αριθµό ορθογραφικών λαθών τόσο στην 
πρώτη, όσο και στη δεύτερη φάση της έρευνας. Εποµένως, ο µέσος όρος είναι ο ίδιος 
και δεν υπάρχει καµιά στατιστικά σηµαντική διαφορά. 
 

                                                 
204 Παπασταµάτης Α., Η διδασκαλία της γραπτής έκφρασης στο δηµοτικό σχολείο, στο Γλώσσα, 1992, 
29, σσ.77-78. 
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Πίνακας 8: Μέσοι Όροι και Τυπικές αποκλίσεις για τα ορθογραφικά λάθη στην 
οµάδα ελέγχου πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση 
                                        Στατιστικοί   
                                               ∆είκτες 
Οµάδα 
Ελέγχου 

 
x 

 

 
s 

 
Στατιστική 

Σηµαντικότητα 
Πριν τη διδακτική παρέµβαση 5,647 5,231 t = 3,065 , d.f.=16 
Μετά τη διδακτική παρέµβαση 2,588 2,293 p = .007 <.05 
 
 
 Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση του παραπάνω πίνακα, φαίνεται ότι η 
οµάδα ελέγχου µείωσε σηµαντικά τον αριθµό των ορθογραφικών λαθών από την 
πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας. Η διαφορά στους µέσους όρους είναι –2,938 
µονάδες. Εφαρµόζοντας το παραµετρικό κριτήριο t-test, διαπιστώνεται ότι η διαφορά 
αυτή είναι στατιστικά σηµαντική (p = ,007 < ,05). 
 Αναλύοντας τις επιδόσεις των δύο οµάδων στα ορθογραφικά λάθη, κατά τις 
δύο φάσεις της έρευνας, προκύπτει ότι, ενώ η πειραµατική οµάδα παρέµεινε στα ίδια 
επίπεδα, χωρίς καµιά βελτίωση όπως φαίνεται και από το µέσο όρο, η οµάδα ελέγχου 
αντίθετα, όχι µόνο σηµείωσε βελτίωση, αλλά και µε στατιστικά σηµαντική διαφορά. 
Σ’ αυτή την περίπτωση, δεν µπορούµε να αποδεχτούµε την εναλλακτική υπόθεση 
αλλά ούτε και τη µηδενική, διότι δεν µπορεί να υποστηριχτεί ότι µεταξύ των µαθητών 
που διδάχτηκαν µε την εναλλακτική µέθοδο διδασκαλίας και των µαθητών που δε 
διδάχτηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει διαφορά ως προς τη µείωση των 
ορθογραφικών λαθών στην περίληψη από την πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας. 
Η διαφορά είναι εµφανής και µάλιστα στατιστικά σηµαντική για την οµάδα που δεν 
δέχτηκε καµία περαιτέρω ενίσχυση. Άρα, χρειάζεται επανεξέταση τόσο στην εν λόγω 
υπόθεση της έρευνας, όσο και στο συγκεκριµένο στάδιο της διδακτικής παρέµβασης, 
ώστε να διερευνηθεί που οφείλεται η εξαγωγή αυτών των αποτελεσµάτων. 
Σαφέστατα, όµως, πάντοτε υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν το δείγµα και δεν 
µπορούν να συνυπολογιστούν από την αρχή της έρευνας. 
 
 
 
 
 
9.5 Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ  ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΟΙ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 
 
 
 Η βραχύτητα στην έκταση του περιληπτικού κειµένου δεν εξασφαλίζεται 
µόνο µε τη διαγραφή των δευτερευόντων στοιχείων του αρχικού κειµένου, αλλά και 
µε το µετασχηµατισµό και την έκφραση των σηµαντικών στοιχείων σε ένα ανώτερο 
επίπεδο αφαίρεσης. ∆ηλαδή, η περίληψη δε συρράπτει τα στοιχεία του κειµένου προς 
περίληψη που κρίθηκαν ως σηµαντικά και κύρια, αντιθέτως, µετασχηµατίζει και 
διατυπώνει τα στοιχεία αυτά σε ανώτερο επίπεδο αφαίρεσης, γεγονός το οποίο 
προσδίδει βραχύτητα στην έκταση και κυρίως, πυκνότητα στο λόγο του περιληπτικού 
κειµένου.  

Για τη διασφάλιση της αφαιρετικής φύσης βραχύτητας και µεστότητας 
διδάχθηκαν κατά την περίοδο της παρέµβασης στη σχολική τάξη της πειραµατικής 
οµάδας, οι τεχνικές της εννοιολογικής γενίκευσης, της λογικής κρίσης και της 
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θεµατικής γενίκευσης των πληροφοριών. Οι µαθητές είχαν την ευκαιρία µέσα από 
µια σειρά παραδειγµάτων πάνω στις συγκεκριµένες τεχνικές να ασκηθούν στη 
συµπύκνωση του λόγου τους. Οι µαθητές της οµάδας ελέγχου για άλλη µια φορά, 
στηρίχτηκαν στις δικές τους προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες για τη σύνταξη µιας 
περίληψης. 
 Ωστόσο, πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα κείµενα που επιλέχθηκαν και 
δόθηκαν στους µαθητές και των δύο οµάδων  τόσο για το πρώτο τεστ, όσο και για το 
µετατεστ δεν προσφέρονταν ιδιαίτερα για τη χρήση τέτοιων τεχνικών συµπύκνωσης. 
Η απόφασή µας να µην επιλέξουµε τεχνητά κείµενα που θα είχαν ενδεχοµένως 
τονισµένα κάποια χαρακτηριστικά για µετασχηµατισµούς, αλλά κείµενα που είχαν 
άµεση σχέση µε τη σχολική δράση των µαθητών περιόρισε και δυσκόλεψε τους 
µαθητές να ανταποκριθούν σ’ αυτή τη φάση της περιληπτικής διαδικασίας. Η 
θεµατική γενίκευση κυρίως, ήταν η τεχνική που προτάθηκε απ’ την ερευνήτρια και 
κρίθηκε ως βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση των µαθητικών περιλήψεων. Η 
διόρθωση, µάλιστα, απέδειξε πως ήταν και η τεχνική που προτιµήθηκε από τους 
µαθητές, καθώς η δυσκολία για ευάριθµες εννοιολογικές αναγωγές και λογικούς 
συµπερασµούς λόγω της φύσης των κειµένων ήταν εµφανής και κατανοητή. 
Θεωρούµε, όµως, πως η διδακτική µας µέθοδο δεν είχε ως µοναδικό σκοπό την 
εξασφάλιση ικανοποιητικών αποτελεσµάτων στα δοθέντα µόνο κείµενα ως τεστ της 
έρευνας, αλλά απέβλεπε και σε απώτερους στόχους, όσον αφορά τη γλωσσική 
κατάρτιση και έκφραση των µαθητών. 
 Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων εφαρµόστηκε το παραµετρικό 
κριτήριο t-test για εξαρτηµένα δείγµατα µε την εξής εναλλακτική υπόθεση: 
Η1: Οι µαθητές που διδάχτηκαν µε την εναλλακτική µέθοδο διδασκαλίας προβαίνουν 
σε περισσότερους ποικίλους µετασχηµατισµούς των σηµαντικών στοιχείων του 
κειµένου προς περίληψη στην περίληψη από την πρώτη στη δεύτερη φάση της 
έρευνας έναντι των µαθητών που δεν ακολούθησαν τη διδακτική παρέµβαση. 
 
 
Πίνακας 9: Μέσοι Όροι και Τυπικές αποκλίσεις για τους µετασχηµατισµούς 
στην πειραµατική οµάδα πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση 
                                         Στατιστικοί   
                                               ∆είκτες 
Πειραµατική 
Οµάδα 

 
x 

 

 
s 

 
Στατιστική 

Σηµαντικότητα 
Πριν τη διδακτική παρέµβαση 2,059 0,827 t = -2,281 , d.f.=16 
Μετά τη διδακτική παρέµβαση 2,706 1,047 p = .037 < .05 
 
 
 Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση του παραπάνω πίνακα, φαίνεται ότι η 
πειραµατική οµάδα βελτίωσε τον αριθµό των µετασχηµατιστικών µετατροπών στα 
σηµαντικά στοιχεία του κειµένου προς περίληψη από την πρώτη στη δεύτερη φάση 
της έρευνας. Η διαφορά στους µέσους όρους είναι 0,647 µονάδες. Εφαρµόζοντας το 
παραµετρικό κριτήριο t-test, διαπιστώνεται ότι η διαφορά αυτή είναι στατιστικά 
σηµαντική (p = ,037 < ,05). 
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Πίνακας 10: Μέσοι Όροι και Τυπικές αποκλίσεις για τους µετασχηµατισµούς 
στην οµάδα ελέγχου πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση 
                                         Στατιστικοί   
                                               ∆είκτες 
Οµάδα 
Ελέγχου 

 
x 

 

 
s 

 
Στατιστική 

Σηµαντικότητα 
Πριν τη διδακτική παρέµβαση 1,765 0,831 t = -1,461 , d.f.=16 
Μετά τη διδακτική παρέµβαση 2,118 0,697 p = .163 > .05 
   
 
 Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση του παραπάνω πίνακα, φαίνεται ότι και η 
οµάδα ελέγχου βελτίωσε των αριθµό των µετασχηµατισµών από την πρώτη στη 
δεύτερη φάση της έρευνας. Η διαφορά στους µέσους όρους είναι 0,353 µονάδες. 
Εφαρµόζοντας όµως, το παραµετρικό κριτήριο t-test, διαπιστώνεται ότι η διαφορά 
αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική (p = ,163 > ,05). 
 Όσον αφορά τον αριθµό των µετασχηµατισµών, παρατηρώντας κανείς τους 
πίνακες διαπιστώνει ότι και οι δύο οµάδες βελτίωσαν την επίδοσή τους κατά τη 
δεύτερη φάση της έρευνας. Αν και η διαφορά στους µέσους όρους των δύο οµάδων 
δεν είναι πολύ µεγάλη, ωστόσο µετά τη χρήση του παραµετρικού κριτηρίου t-test, 
όπως αναφέραµε, η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σηµαντική µόνο για την 
πειραµατική οµάδα. Το γεγονός αυτό µας επιτρέπει να αποδεχτούµε την εναλλακτική 
υπόθεση, σύµφωνα µε την οποία οι µαθητές που διδάχτηκαν τη σύνθεση της 
περίληψης µε την εναλλακτική προσέγγιση, παρουσιάζουν περισσότερους 
µετασχηµατισµούς των σηµαντικών στοιχείων του κειµένου προς περίληψη στην 
περίληψη κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας έναντι των µαθητών που δε διδάχτηκαν 
κατ’ αυτόν τον τρόπο. 
 
 
 
 
 
9.6  Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

 
 
 
 Η περίληψη, η νέα αυτή µορφή πληροφόρησης δεν εξυπηρετείται από το 
λεξιλόγιο του αρχικού κειµένου που παραπέµπει σε αναλυτικότερες µορφές 
πληροφόρησης, αλλά απαιτεί  νέο λεξιλογικό πλούτο από το συγγραφέα αυτής της 
διαδικασίας που να εκφράζει ανωτέρου επιπέδου γενικεύσεις. Όπως στην παραγωγή 
κειµένου η εµµονή στη διαδικασία της επιλογής παραµένει άγνωστη στον 
αναγνώστη, καθώς αυτός δεν αντιλαµβάνεται τον αγώνα του δηµιουργού που 
επιχειρεί να φορτίσει το µήνυµα µέσω του κατάλληλου γλωσσικού σηµείου µε το 
βάρος της έµπνευσης205, έτσι και στην παραγωγή περιληπτικού κειµένου η διαδικασία 
της επιλογής λεξιλογίου παραµένει  άγνωστη στον αναγνώστη, καθώς και σ’ αυτή την 
περίπτωση, ο συντάκτης του κειµένου πρέπει να χρωµατίσει το κείµενο µε τη δική 
του λεξική ευρύτητα.    

                                                 
205 Παπαδογιαννάκης Ν., Αναγνώσεις, επτά (+ ένα) µελετήµατα για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία, 
Αθήνα, εκδ. ΕΛΛΗΝ, 1997, σ.24. 
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 Σ’ αυτό έρχεται να συνδράµει και η ελληνική γλώσσα που προσφέρει µια 
πλούσια λεξιλογική παρακαταθήκη, ώστε οι χρήστες της να µπορούν να αποφεύγουν 
την επανάληψη ίδιων λέξεων, καθώς και τη χρήση άστοχων λέξεων (ακυρολεξία) και 
να µπορούν να προβαίνουν σε επιλογές για την αντικατάσταση κοινότοπων λέξεων. 
Μια πληθώρα από συνώνυµα, αλλά και λέξεις που εκφράζουν έννοιες γένους 
µπορούν να συµβάλλουν στην ακριβολογία και τη συνεκτικότητα που χρειάζεται το 
κείµενο της περίληψης. Επιπλέον, η χρήση νέου λεξιλογίου πιστοποιεί τους 
µετασχηµατισµούς και ακυρώνει την αντιγραφή λέξεων και φράσεων του 
πρωτότυπου. 
 Σ’ αυτό το στάδιο η διδακτική  µας µεθοδολογία επιχείρησε να βοηθήσει τους 
µαθητές της πειραµατικής οµάδας µέσα από µια σειρά µετασχηµατιστικών 
ασκήσεων, αλλά και µε την οργάνωση περιλήψεων των διδακτέων κειµένων, ώστε να 
εµβαθύνουν στο σύνολο των γλωσσικών µονάδων (λέξεις) που κατέχουν και να 
επιλέγουν εκείνες που επιτυγχάνουν την αποτελεσµατικότερη εννοιολογική αναγωγή. 
Έτσι παράλληλα, ανακαλύπτουν νέους τρόπους έκφρασης που προσδίδουν στο λόγο 
ακρίβεια, συντοµία και νοηµατική δύναµη. Για την διόρθωση και την αξιολόγηση 
των µαθητικών γραπτών τόσο της πειραµατικής οµάδας, όσο και της οµάδας ελέγχου 
καταµετρήθηκαν όσες λέξεις χρησιµοποίησαν οι µαθητές και δεν υπήρχαν στο 
πρωτότυπο, εκτός από άρθρα, συνδέσµους και κοινότοπα ρήµατα που είναι αναγκαία 
στην ροή και συνοχή του λόγου. Στην ουσία, δηλαδή, λήφθηκαν υπόψη λέξεις που 
προέκυπταν από εννοιολογικούς µετασχηµατισµούς και αποδίδουν το λεξιλογικό 
θησαυρό που ενέχει ο κάθε µαθητής. 
 Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων εφαρµόστηκε το παραµετρικό 
κριτήριο t-test για εξαρτηµένα δείγµατα µε την εξής εναλλακτική υπόθεση: 
Η1: Οι µαθητές που διδάχτηκαν µε την εναλλακτική µέθοδο διδασκαλίας 
χρησιµοποιούν περισσότερες διαφορετικές λέξεις απ’ αυτές του κειµένου προς 
περίληψη στην περίληψη, από την πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας έναντι των 
µαθητών που δεν ακολούθησαν τη διδακτική παρέµβαση. 
 
 
 
Πίνακας 11: Μέσοι Όροι και Τυπικές αποκλίσεις για τη χρήση διαφορετικού 
λεξιλογίου στην πειραµατική οµάδα πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση       
                                         Στατιστικοί   
                                               ∆είκτες 
Πειραµατική 
Οµάδα 

 
x 

 

 
s 

 
Στατιστική 

Σηµαντικότητα 
Πριν τη διδακτική παρέµβαση 1,412 1,372 t = -9,333 , d.f.=16 
Μετά τη διδακτική παρέµβαση 4,059 1,197 p = .000 < .05 
 
 
 Ο παραπάνω πίνακας αναλύει στατιστικά τη χρήση διαφορετικού λεξιλογίου 
της πειραµατικής οµάδας. Τα στατιστικά αποτελέσµατα παρουσιάζουν µια µεγάλη 
αύξηση στους µέσους όρους πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση. Η διαφορά αυτή 
είναι 2,647 µονάδες. Εφαρµόζοντας το παραµετρικό κριτήριο t-test, διαπιστώνεται ότι 
η διαφορά αυτή παρουσιάζει στατιστικό ενδιαφέρον (p = ,000 < ,05). 
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Πίνακας 12: Μέσοι Όροι και Τυπικές αποκλίσεις για τη χρήση διαφορετικού 
λεξιλογίου στην οµάδα ελέγχου πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση  
                                         Στατιστικοί   
                                               ∆είκτες 
Οµάδα 
Ελέγχου 

 
x 

 

 
s 

 
Στατιστική 

Σηµαντικότητα 
Πριν τη διδακτική παρέµβαση 2,000 1,414 t = 1,273 , d.f.=16 
Μετά τη διδακτική παρέµβαση 1,412 1,372 p = .221 > .05 
 
 

Μέσα από τη στατιστική ανάλυση του παραπάνω πίνακα παρατηρείται µια 
πτώση στη χρήση διαφορετικού λεξιλογίου από την οµάδα ελέγχου κατά τη δεύτερη 
φάση της έρευνας. Η διαφορά, δηλαδή, στους µέσους όρους από την πρώτη στη 
δεύτερη φάση της έρευνας είναι –0,042 µονάδες. Εφαρµόζοντας το παραµετρικό 
κριτήριο t-test, διαπιστώνεται, όπως άλλωστε είναι αναµενόµενο, ότι η διαφορά δεν 
είναι στατιστικά σηµαντική (p = ,221 >,05). 
 Και σ’ αυτήν την περίπτωση αποδεικνύεται ότι η συµπεριφορά των δύο 
οµάδων στη χρήση διαφορετικού λεξιλογίου κατά τις δύο φάσεις της έρευνας, 
διαφοροποιείται σηµαντικά. ∆ηλαδή, ενώ η πειραµατική οµάδα χρησιµοποίησε 
περισσότερες διαφορετικές  λέξεις στη δεύτερη φάση της έρευνας και µάλιστα, µε 
διαφορά που κρίθηκε στατιστικά σηµαντική, η οµάδα ελέγχου µείωσε το διαφορετικό 
λεξιλόγιο και όχι µε στατιστικά σηµαντική διαφορά. Όπως είναι φυσικό, τα 
αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης µας επιτρέπουν να αποδεχτούµε την 
εναλλακτική υπόθεση και να ισχυριστούµε ότι οι µαθητές που διδάχτηκαν την 
περίληψη µε την εναλλακτική προσέγγιση χρησιµοποιούν περισσότερες διαφορετικές 
λέξεις απ’ αυτές του κειµένου προς περίληψη στην περίληψη στη δεύτερη φάση της 
έρευνας από ό,τι στην πρώτη έναντι των µαθητών που δε διδάχτηκαν κατά αυτόν τον 
τρόπο. 
 
 
 
 
 
9.7 Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΡΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΥΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
 
 
 
 Όσο περισσότεροι µετασχηµατισµοί λαµβάνουν χώρα σ’ ένα περιληπτικό 
κείµενο τόσο αποτρέπεται και η διαδικασία της αντιγραφής και παράθεσης λέξεων, 
φράσεων ή και ολόκληρων παραγράφων του αρχικού κειµένου. Η απλή συρραφή 
τµηµάτων του πρωτότυπου ευνοείται σε µικρότερες ηλικίες περισσότερο όπου η 
αφαιρετική ικανότητα είναι εξελίξιµη ακόµη, αλλά και σε άτοµα που δεν έχουν 
διδαχθεί τον περιληπτικό τρόπο απόδοσης ενός κειµένου. Αυτός ο τρόπος, όµως, δεν 
αποτυπώνει το δηµιουργικό πνεύµα του συγγραφέα της περίληψης και δεν 
ενδείκνυται φυσικά σε µεγαλύτερες ηλικίες.  
 Η µεστότητα του λόγου αναιρείται µε τη µορφή αυτούσιων και µη 
επεξεργασµένων στοιχείων του αρχικού κειµένου και γι’ αυτό, στη διόρθωση των 
µαθητικών περιλήψεων θεωρήθηκαν ως αρνητικά στοιχεία λέξεις και φράσεις που 
προέρχονταν αυτούσιες απ’ το πρωτότυπο, χωρίς ίχνος εννοιολογικής αναγωγής ή 
αντικατάστασης, εξαιρουµένων βέβαια, κύριων όρων που βοηθούν στη νοηµατική 
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προσπέλαση του κειµένου από τον αναγνώστη. Σ’ αυτό το στάδιο, οι µαθητές της 
πειραµατικής οµάδας δέχτηκαν τις απαραίτητες κατευθύνσεις, σε αντίθεση µε τους 
µαθητές της οµάδας ελέγχου που κινήθηκαν και αυτή τη φορά µε την όποια σχολική 
καθοδήγηση είχαν δεχτεί προηγουµένως. 
 Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το παραµετρικό 
κριτήριο t-test για εξαρτηµένα δείγµατα µε την εξής εναλλακτική υπόθεση: 
Η1: Οι µαθητές που διδάχθηκαν µε την εναλλακτική µέθοδο διδασκαλίας κάνουν 
λιγότερες συρραφές αυτούσιων και µη επεξεργασµένων στοιχείων του κειµένου προς 
περίληψη στην περίληψη από την πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας έναντι των 
µαθητών που δεν ακολούθησαν τη διδακτική παρέµβαση. 
 
 
Πίνακας 13: Μέσοι Όροι και Τυπικές αποκλίσεις για τις συρραφές αυτούσιων 
και µη επεξεργασµένων στοιχείων στην πειραµατική οµάδα πριν και µετά τη 
διδακτική παρέµβαση 
                                         Στατιστικοί   
                                               ∆είκτες 
Πειραµατική 
Οµάδα 

 
x 

 

 
s 

 
Στατιστική 

Σηµαντικότητα 
Πριν τη διδακτική παρέµβαση 3,529 1,841 t = 5,434 , d.f.=16 
Μετά τη διδακτική παρέµβαση 1,059 0,748 p = .000 < .05 
 
 
 Η στατιστική ανάλυση του παραπάνω πίνακα δείχνει ότι η πειραµατική οµάδα 
µείωσε σηµαντικά τις συρραφές και αντιγραφές αυτούσιων και µη επεξεργασµένων 
στοιχείων του αρχικού κειµένου στην περίληψη. Η διαφορά στους µέσους όρους είναι     
-2,47 µονάδες. Εφαρµόζοντας το παραµετρικό κριτήριο t-test, διαπιστώνεται ότι η 
διαφορά αυτή από την πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας είναι στατιστικά 
σηµαντική (p =,000 < ,05). 
 
 
Πίνακας 14: Μέσοι Όροι και Τυπικές αποκλίσεις για τις συρραφές αυτούσιων 
και µη επεξεργασµένων στοιχείων στην  οµάδα ελέγχου πριν και µετά τη 
διδακτική παρέµβαση 
                                         Στατιστικοί   
                                               ∆είκτες 
Οµάδα 
Ελέγχου 

 
x 

 

 
s 

 
Στατιστική 

Σηµαντικότητα 
Πριν τη διδακτική παρέµβαση 3,471 1,419 t = 0,126 , d.f.=16 
Μετά τη διδακτική παρέµβαση 3,529 2,348 p = .901 > .05 
 
 
 Μέσα από τη στατιστική ανάλυση του παραπάνω πίνακα, φαίνεται ότι η 
οµάδα ελέγχου κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας συµπεριέλαβε περισσότερα 
αυτούσια και µη επεξεργασµένα στοιχεία από το πρωτότυπο κείµενο. Η διαφορά 
στους µέσους όρους ανάµεσα στις δύο φάσεις της έρευνας είναι 0,058 µονάδες. 
Εφαρµόζοντας το παραµετρικό κριτήριο t-test διαπιστώνεται, βέβαια, ότι η διαφορά 
αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική (p = ,901 > ,05). 
 Αναλύοντας τους δύο παραπάνω πίνακες, διαπιστώνει κανείς ότι από τη µια η 
πειραµατική οµάδα µείωσε κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας τις συρραφές 
αυτούσιων και µη επεξεργασµένων στοιχείων του κειµένου προς περίληψη στην 
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περίληψη και µάλιστα, µε µια διαφορά στατιστικά σηµαντική, ενώ από την άλλη η 
οµάδα ελέγχου αύξησε τον αριθµό των στοιχείων που προέρχονταν από το δοθέν 
κείµενο. Μετά και τη χρήση του παραµετρικού κριτηρίου δεν µπορούµε παρά να 
υιοθετήσουµε την εναλλακτική υπόθεση, σύµφωνα µε την οποία οι µαθητές που 
διδάχτηκαν µε τη µέθοδο της ερευνήτριας µείωσαν τον αριθµό των αυτούσιων και µη 
επεξεργασµένων στοιχείων του κειµένου προς περίληψη στην περίληψη κατά τη 
δεύτερη φάση της έρευνας απ’ ό,τι στην πρώτη έναντι των µαθητών που δε 
διδάχτηκαν κατά αυτόν τον τρόπο. 
 
 
 
 
  
9.8 Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 
 
 
 
 Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνοχή στο περιληπτικό κείµενο, αλλά και 
γενικότερα σε κάθε είδους κείµενο, είναι απαραίτητο να γίνει χρήση των κατάλληλων 
διαρθρωτικών λέξεων. Η λογική σύνδεση των νοηµάτων µπορεί να γίνει µε µια 
πληθώρα λέξεων που καλούνται και δείκτες, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται και η 
ορθή σύνταξη του κειµένου. 
 Ένας από τους πιο φυσικούς τρόπους σύνδεσης των νοηµάτων είναι η χρήση 
αντωνυµιών που αναφέρονται στα προσδιοριζόµενα ουσιαστικά των προηγούµενων 
προτάσεων. Οι πιο συνηθισµένες, όµως, µεταβάσεις ανάµεσα στα νοήµατα γίνονται 
µε συνδέσµους προκειµένου να δηλωθούν σχέσεις σύζευξης (και, επιπλέον), 
αντίζευξης (αλλά, όµως, αντιθέτως), επεξήγησης (δηλαδή, εξηγώντας), 
συµπερασµατικής ακολουθίας (εποµένως, ώστε, άρα), χρονικής ακολουθίας (όταν, 
αφού), αιτιολογικής ακολουθίας (επειδή, γιατί), κ.α. Όλες αυτές οι λέξεις και φράσεις 
λειτουργούν ως λεκτικά, οργανωτικά στοιχεία που συµβάλλουν στη συντακτική και 
εποµένως, νοηµατική συνοχή του κειµένου, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως αν τα 
νοήµατα ανάµεσα σε προτάσεις σχετίζονται πολύ στενά είναι αναγκαία και η τεχνητή 
µετάβαση. 
 Όσον αφορά τώρα την αξιολόγηση των µαθητικών γραπτών θεωρήσαµε πως 
είναι απαραίτητο να καταµετρήσουµε το σύνολο των διαρθρωτικών λέξεων 
(αντωνυµίες, µεταγλωσσικά σχόλια, σύνδεσµοι) που περιέχει κάθε γραπτό, διότι από 
τη στιγµή που πρόκειται για ένα κείµενο πολύ µικρής έκτασης και µε πολλές ιδέες-
νοήµατα, η χρήση τέτοιων διαρθρωτικών λέξεων και φράσεων κρίνεται αναγκαία, 
ώστε να ικανοποιούνται οι δύο κειµενικοί παράγοντες της συνοχής και της 
συνεκτικότητας. Η διδακτική µας µεθοδολογία στήριξε αυτό στους µαθητές της 
πειραµατικής οµάδας µε καταλόγους διαρθρωτικών λέξεων, αλλά και διορθωτικές 
παρεµβάσεις στις περιλήψεις που συντάχθηκαν στο τελευταίο κοµµάτι της 
διδασκαλίας µας. 
 Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων εφαρµόστηκε το παραµετρικό 
κριτήριο t-test για εξαρτηµένα δείγµατα µε την εξής εναλλακτική υπόθεση: 
Η1: Οι µαθητές που διδάχτηκαν µε την εναλλακτική µέθοδο διδασκαλίας 
χρησιµοποιούν περισσότερες διαρθρωτικές λέξεις και φράσεις στην περίληψη, από 
την πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας έναντι των µαθητών που δεν ακολούθησαν 
τη διδακτική παρέµβαση. 
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Πίνακας 15: Μέσοι Όροι και Τυπικές αποκλίσεις για τη χρήση διαρθρωτικών 
λέξεων στην πειραµατική οµάδα πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση    
                                         Στατιστικοί   
                                               ∆είκτες 
Πειραµατική 
Οµάδα 

 
x 

 

 
s 

 
Στατιστική 

Σηµαντικότητα 
Πριν τη διδακτική παρέµβαση 3,353 1,320 t = -0,972 , d.f.=16 
Μετά τη διδακτική παρέµβαση 3,706 1,263 p = .346 > .05 
 
 
 Η στατιστική ανάλυση του παραπάνω πίνακα δείχνει ότι η πειραµατική οµάδα 
κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας αύξησε τον αριθµό των διαρθρωτικών λέξεων 
στην περίληψη. Η αύξηση αυτή στους µέσους όρους είναι πολύ µικρή, της τάξης των 
0,353 µονάδων. Εφαρµόζοντας το παραµετρικό κριτήριο t-test, διαπιστώνεται ότι η 
διαφορά αυτή ωστόσο, δεν παρουσιάζει κάποιο στατιστικό ενδιαφέρον (p = ,346 > 
,05).  
 
 
Πίνακας 16: Μέσοι Όροι και Τυπικές αποκλίσεις για τη χρήση διαρθρωτικών 
λέξεων στην οµάδα ελέγχου πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση 
                                         Στατιστικοί   
                                               ∆είκτες 
Οµάδα 
Ελέγχου 

 
x 

 

 
s 

 
Στατιστική 

Σηµαντικότητα 
Πριν τη διδακτική παρέµβαση 3,294 1,490 t = -0,481 , d.f.=16 
Μετά τη διδακτική παρέµβαση 3,471 1,586 p = .708 > .05 
 
 

Και στην οµάδα ελέγχου παρατηρούνται σχεδόν παρόµοια στατιστικά 
αποτελέσµατα, καθώς οι διαρθρωτικές λέξεις αυξήθηκαν στη δεύτερη φάση της 
έρευνας. Η διαφορά στους µέσους όρους είναι 0,177 µονάδες, χωρίς όµως και αυτή η 
διαφορά να παρουσιάζεται στατιστικά σηµαντική. Η εφαρµογή κι εδώ του 
παραµετρικού κριτηρίου t-test έδειξε πως δεν υπάρχει κανένα στατιστικό ενδιαφέρον. 

Από την παραπάνω ανάλυση διαπιστώνεται ότι οι διαρθρωτικές λέξεις στις 
γραπτές περιλήψεις των παιδιών έµειναν στα ίδια περίπου επίπεδα. Τόσο η 
πειραµατική οµάδα, όσο και η οµάδα ελέγχου αύξησαν λίγο όµως, τη χρήση 
διαρθρωτικών λέξεων και φράσεων στα κείµενά τους στη δεύτερη φάση της έρευνας. 
Όπως είναι φυσικό δεν παρουσιάζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές, οπότε και 
δεν µπορούµε να αποδεχτούµε την εναλλακτική υπόθεση. Υιοθετούµε τη µηδενική 
υπόθεση ότι δηλαδή µεταξύ των µαθητών που διδάχτηκαν µε την εναλλακτική 
µέθοδο διδασκαλίας και των µαθητών που δε διδάχτηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν 
υπάρχει διαφορά ως προς τη χρήση διαρθρωτικών λέξεων και φράσεων στην 
περίληψη από την πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας.   
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                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ 
 
 
 

 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΒΙΟ-
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ  
 
 
 
 Η έρευνα µας έχει σκοπό να προσδιορίσει µέσα στην πειραµατική οµάδα τους 
µαθητές εκείνους που βοήθησε περισσότερο η διδακτική µας παρέµβαση. Θεωρήθηκε 
σκόπιµο, ο προσδιορισµός των µαθητών να γίνει µε βάση τα εξής χαρακτηριστικά: 
φύλο, επίδοση στο γλωσσικό µάθηµα, µορφωτικό επίπεδο πατέρα και µορφωτικό 
επίπεδο µητέρας. Επειδή, όµως, το δείγµα µας αποτελείται από 17 µόλις άτοµα και 
εποµένως δεν µπορεί να αποτελέσει αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού µας, θα 
αρκεστούµε σε µια περιγραφική ανάλυση των αποτελεσµάτων και όχι σε στατιστική, 
προκειµένου να εξάγουµε κάποια χρήσιµα συµπεράσµατα ως προς τις παραµέτρους 
που θέσαµε. Άλλωστε, η περιγραφική ανάλυση δίνει έµφαση στην περιγραφή ειδικών 
χαρακτηριστικών µιας δεδοµένης κατάστασης και γιατί όχι, µπορεί να αποτελέσει τη 
βάση για µια πιο αυστηρή ερευνητική διαδικασία από κάποιο µελλοντικό ερευνητή. 
 Το πρώτο κριτήριο που τέθηκε ήταν το φύλο. Η πειραµατική οµάδα σε 
σύνολο 17 παιδιών αποτελούνταν από 10 αγόρια και 7 κορίτσια σε ποσοστό 58,8% 
και 41,2% αντίστοιχα. Στους παρακάτω πίνακες δίνονται οι µέσοι όροι επίδοσης 
αγοριών και κοριτσιών σε όλες τις µεταβλητές της ερευνητικής προσπάθειας πριν και 
µετά τη διδακτική παρέµβαση.      
 
  
Πίνακας 17: Μέσοι όροι επίδοσης ανά φύλο πριν τη διδακτική παρέµβαση 
  Μεταβλητές 
 
 
 
 
Φύλο Β

ασ
ικ
ές

  
Ιδ
έε
ς 

∆ε
υτ
ερ
εύ

- 
ου
σε
ς  
Ιδ
έε
ς 

Ο
ρθ
ογ
ρα
φι
κά

 
Λ
άθ
η 

Μ
ετ
ασ
χη

µα
τι
σ

µο
ί 

∆ι
αφ
ορ
ετ
ικ
ές

 
Λ
έξ
ει
ς  

   
  

Συ
ρρ
αφ
ές

  
Λ
έξ
εω
ν 
κα
ι  

Φ
ρά
σε
ω
ν 

∆ι
αρ
θρ
ω
τι
κέ
ς  

Λ
έξ
ει
ς 

Αγόρια 3,343 5,380 2,400 1,900 1,100 4,400 3,900 
Κορίτσια 3,020 5,414 0,429 2,286 1,857 2,286 2,571 
 
  
Πίνακας 18:Μέσοι όροι επίδοσης ανά φύλο µετά τη διδακτική παρέµβαση 
  Μεταβλητές 
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Αγόρια 4,671 2,410 2,100 2,500 3,600 1,300 4,000 
Κορίτσια 4,440 2,071 0,857 3,000 4,714 0,714 3,286 
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 Από τα δεδοµένα του κάθε πίνακα φαίνεται ότι ο µέσος όρος επίδοσης των 
κοριτσιών είναι µεγαλύτερος στις περισσότερες µεταβλητές πριν τη διδακτική 
παρέµβαση (δηλαδή, έχουν κάνει περισσότερους µετασχηµατισµούς, χρησιµοποιούν 
περισσότερες διαφορετικές λέξεις, προβαίνουν σε λιγότερες συρραφές λέξεων και 
φράσεων, καθώς και σε λιγότερα ορθογραφικά λάθη). Το ίδιο ισχύει και µετά τη 
διδακτική παρέµβαση και µάλιστα, σε µεγαλύτερο ποσοστό. Προβαίνοντας στις 
διαφορές των µέσων όρων από το πρώτο τεστ (πριν τη διδακτική παρέµβαση) στο 
δεύτερο τεστ (µετά τη διδακτική παρέµβαση) διαπιστώνουµε ότι η βελτίωση των 
κοριτσιών στις βασικές ιδέες ήταν 1,42 µονάδες έναντι 1,328 των αγοριών, στις 
δευτερεύουσες ιδέες η βελτίωση των κοριτσιών ήταν 3,343 µονάδες έναντι 2,97 των 
αγοριών, στους µετασχηµατισµούς η βελτίωση των κοριτσιών ήταν 0,714 µονάδες 
έναντι 0,6 των αγοριών, στο λεξιλόγιο η βελτίωση των κοριτσιών ήταν 2,857 µονάδες 
έναντι 2,5 των αγοριών και στις διαρθρωτικές λέξεις η βελτίωση των κοριτσιών ήταν 
0,715 µονάδες έναντι 0,1 των αγοριών. Στις συρραφές λέξεων και φράσεων 
παρατηρείται µεγαλύτερη βελτίωση στα αγόρια κατά 3,1 µονάδες έναντι 1,572 των 
κοριτσιών και τέλος στα ορθογραφικά λάθη, η βελτίωση των αγοριών ήταν 0,3 
µονάδες, ενώ τα κορίτσια µείωσαν την επίδοσή τους κατά 0,428 µονάδες. 
 Χωρίς να έχουµε πρόθεση να βγάλουµε κάποιο γενικευµένο συµπέρασµα, 
προκύπτει πως οι επιδόσεις, αλλά και η βελτίωση που επέδειξαν τα κορίτσια είναι 
καλύτερη σε µεγαλύτερο ποσοστό συγκριτικά µε τα αγόρια. Το γεγονός αυτό, ίσως 
να επιβεβαιώνει το φαινόµενο που έχει επισηµανθεί τα τελευταία χρόνια και από 
άλλους µελετητές206 ότι δηλαδή, τα κορίτσια σηµειώνουν µεγαλύτερα ποσοστά 
επιτυχίας απ’ ό,τι τα αγόρια στα µαθήµατα και γενικά στο σχολείο. Η δική µας 
ερευνητική άποψη στηρίζεται περισσότερο στην προσοχή και την προσωπική 
συµµετοχή που κατέβαλαν τα κορίτσια από τα αγόρια κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλικής παρέµβασης στη σχολική τάξη. 
 Το δεύτερο κριτήριο που θεωρήσαµε απαραίτητο να εξετάσουµε ήταν το 
µορφωτικό επίπεδο των γονέων, καθώς είναι σηµαντικός παράγοντας για τη σχολική 
επίδοση και εξέλιξη των παιδιών. Στοιχεία για τις γραµµατικές γνώσεις των γονέων 
των µαθητών συγκεντρώσαµε από τους ίδιους τους µαθητές της έρευνάς µας, τους 
οποίους και ρωτήσαµε σχετικά, στο τέλος της πρώτης φάσης της έρευνας. 
Παρουσιάζουµε ωστόσο, τα στοιχεία µε επιφύλαξη λαµβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά 
δεν έχουν πάντοτε σαφή και καθαρή εικόνα των γραµµατικών γνώσεων των γονέων 
τους είτε, διότι έχουν την τάση να τους εξιδανικεύουν, είτε, διότι οι ίδιοι οι γονείς 
κάποιες φορές αισθάνονται άβολα να εµφανιστούν αγράµµατοι στα παιδιά τους ή 
ακόµα πιστεύουν ότι αν πουν πως έχουν προχωρήσει κάπως στο σχολείο, ίσως αυτό 
για τα παιδιά τους αποτελέσει κίνητρο για τη δική τους πορεία. Η δική µας επιφύλαξη 
και ένσταση στηρίζεται περισσότερο στο γεγονός ότι πολλά από τα παιδιά είχαν 
άγνοια του µορφωτικού επιπέδου των γονιών τους και σε άλλα υπήρχε µεγάλη 
απόκλιση ανάµεσα στις γραµµατικές γνώσεις που απέδιδαν στους γονείς τους και 
στην επαγγελµατική ενασχόληση που εκείνοι ασκούσαν π.χ. φύλακας εργοστασίου-
απόφοιτος Πανεπιστηµιακής σχολής. Εµείς ωστόσο, δε θα µπορούσαµε παρά να 
στηριχτούµε στα στοιχεία που µας έδωσαν οι µαθητές διατυπώνοντας, όµως και τις 
αµφιβολίες µας ως προς την ολική τους εγκυρότητα. 
 Θεωρούµε απαραίτητο σ’ αυτό το σηµείο να διακρίνουµε τις γραµµατικές 
γνώσεις των δύο γονιών ξεχωριστά πρώτα για τον πατέρα και µετά για τη µητέρα. Τα 
συγκεντρωτικά στοιχεία από τις ερωτήσεις που έγιναν στους µαθητές δείχνουν πως η 

                                                 
206 Βάµβουκας Μ., Η αναγνωστική δεξιότητα µαθητών ηλικίας 9-12 ετών, στο Γλώσσα, 1987, 13, 
σ.40-54 & 1987, 15, σ.38-49. 
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κατανοµή του µορφωτικού επιπέδου του πατέρα έχει ως εξής: ∆ηµοτικό 1 άτοµο, 
Γυµνάσιο 2 άτοµα, Λύκειο 3 άτοµα, Τεχνική Σχολή 5 άτοµα, Πανεπιστηµιακή Σχολή 
6 άτοµα. Οι παρακάτω πίνακες δίνουν τους µέσους όρους επίδοσης των µαθητών σε 
όλες τις µεταβλητές που τέθηκαν στην έρευνα σε συνδυασµό µε το µορφωτικό 
επίπεδο του πατέρα. 
 
     
Πίνακας 19: Μέσοι Όροι επίδοσης των µαθητών σύµφωνα µε τη µόρφωση του 
πατέρα πριν τη διδακτική παρέµβαση 

  Μεταβλητές 
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∆ηµοτικό 1,900 6,400 3,000 1,000 2,000 5,000 4,000 
Γυµνάσιο 2,400 7,100 2,000 1,8 0,500 5,500 3,000 
Λύκειο 3,233 5,933 1,333 2,000 0,667 3,000 3,333 
Τεχνική Σχολή 3,48 4,86 1,8 2,500 2,000 3,4 3,4 
Πανεπιστήµιο 3,3 4,83 1,167 2,333 1,5 3,000 3,333 
 
 
Πίνακας 20: Μέσοι Όροι επίδοσης των µαθητών  σύµφωνα µε τη µόρφωση του 
πατέρα µετά τη διδακτική παρέµβαση 

  Μεταβλητές 
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∆ηµοτικό 3,900 2,550 2,000 2,4 3,000 1,400 3,000 
Γυµνάσιο 4,133 3,100 2,000 2,667 3,333 1,000 3,500 
Λύκειο 4,450 2,567 1,333 3,000 3,500 1,000 3,667 
Τεχνική Σχολή 4,66 1,6 1,8 3,000 4,2 0,000 4,000 
Πανεπιστήµιο 4,767 2,04 0,000 3,000 4,667 1,000 3,667 

 
 
Μέσα από τα δεδοµένα που προκύπτουν από τους παραπάνω πίνακες, 

διαπιστώνεται ότι ο µέσος όρος επίδοσης των µαθητών πριν τη διδακτική παρέµβαση 
είναι µεγαλύτερος σχεδόν, σε όλες τις µεταβλητές στους µαθητές εκείνους που το 
µορφωτικό επίπεδο του πατέρα είναι υψηλό π.χ. οι µαθητές που συνέθεσαν πιο 
ολοκληρωµένες περιλήψεις, καθώς περιέλαβαν τις περισσότερες κεντρικές ιδέες του 
κειµένου, προέβησαν στους περισσότερους µετασχηµατισµούς και σηµείωσαν τις 
λιγότερες αντιγραφές απ’ το πρωτότυπο είναι παιδιά των οποίων ο πατέρας είναι 
απόφοιτος Τεχνικής ή Πανεπιστηµιακής Σχολής. Τα ίδια δεδοµένα προκύπτουν κι απ’ 
το δεύτερο πίνακα, αφού οι µαθητές που προέρχονται από υψηλά µορφοσιογόνο 
περιβάλλον έχουν µεγαλύτερες επιδόσεις και µετά τη διδακτική παρέµβαση, 
συγκριτικά µε τους µαθητές των οποίων το περιβάλλον βρίσκεται σε χαµηλό 
µορφωτικό επίπεδο. Προχωρώντας τώρα στις διαφορές των µέσων όρων από το 
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πρώτο τεστ (πριν τη διδακτική προσέγγιση) στο µετατεστ (µετά τη διδακτική 
προσέγγιση), διαπιστώνουµε ότι η βελτίωση αφορά περισσότερο τους µαθητές των 
οποίων το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα είναι χαµηλό. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι 
στις κεντρικές ιδέες η βελτίωση των µαθητών των οποίων ο πατέρας ήταν απόφοιτος 
∆ηµοτικού ήταν 2 µονάδες, ενώ η βελτίωση των µαθητών των οποίων ο πατέρας ήταν 
απόφοιτος Τεχνικής και Πανεπιστηµιακής Σχολής ήταν 1,18 µονάδες και 1,467 
µονάδες αντίστοιχα. Στις δευτερεύουσες ιδέες οι µαθητές των οποίων ο πατέρας ήταν 
απόφοιτος ∆ηµοτικού και Γυµνασίου βελτιώθηκαν κατά 3,85 και 4 µονάδες 
αντίστοιχα, ενώ οι µαθητές µε πατέρα απόφοιτο Πανεπιστηµίου βελτιώθηκαν κατά 
2,79 µονάδες. Μόνο στο διαφορετικό λεξιλόγιο και στα ορθογραφικά λάθη η 
βελτίωση των µαθητών των οποίων ο πατέρας έχει υψηλό µορφωτικό επίπεδο 
παρουσίασε µεγαλύτερα ποσοστά (διαφορετικό λεξιλόγιο: 3,167 µονάδες, 
ορθογραφικά λάθη: 1,167 µονάδες) έναντι των µαθητών των οποίων ο πατέρας έχει 
χαµηλό µορφωτικό επίπεδο (διαφορετικό λεξιλόγιο:1 µονάδα, ορθογραφικά λάθη: 1 
µονάδα) 

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι επιδόσεις 
των µαθητών των οποίων ο πατέρας έχει γραµµατικές γνώσεις υψηλού επιπέδου είναι 
σαφώς καλύτερες και κατά τις δύο φάσεις της έρευνας, συγκριτικά πάντα µε τους 
µαθητές των οποίων ο πατέρας περιορίζεται στις γραµµατικές γνώσεις ∆ηµοτικού-
Γυµνασίου. Ωστόσο, οι διαφορές των µέσων όρων από την πρώτη φάση της έρευνας 
στη δεύτερη δείχνουν ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά βελτίωσης σηµείωσαν οι µαθητές 
των οποίων ο πατέρας έχει χαµηλό µορφωτικό επίπεδο. 

Για να έχουµε όµως, ολοκληρωµένη άποψη στην επιρροή που ασκεί το 
µορφωτικό επίπεδο της οικογένειας του µαθητή στην επίδοση και βελτίωσή του κατά 
τη ερευνητική διαδικασία θα πρέπει να συνεξετάσουµε όχι µόνο τις γραµµατικές 
γνώσεις του πατέρα, αλλά και της µητέρας. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία από τις 
ερωτήσεις που έγιναν στους µαθητές της πειραµατικής οµάδας δείχνουν πως η 
κατανοµή του µορφωτικού επιπέδου της µητέρας των µαθητών έχει ως εξής: 
∆ηµοτικό 1 άτοµο, Γυµνάσιο 5 άτοµα, Λύκειο 5 άτοµα, Τεχνική Σχολή 3 άτοµα, 
Πανεπιστηµιακή Σχολή 3 άτοµα. Οι πίνακες που ακολουθούν δίνουν τους µέσους 
όρους επίδοσης των µαθητών σε όλες τις µεταβλητές της έρευνας, σε συσχετισµό µε 
το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας των µαθητών.   

 
 
 

  
Πίνακας 21: Μέσοι Όροι επίδοσης των µαθητών σύµφωνα µε τη µόρφωση της 
µητέρας πριν τη διδακτική παρέµβαση 
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∆ηµοτικό 2,7 7,9 2,4 1,6 0,8 6 1,333 
Γυµνάσιο 3,2 6,42 2,333 1,6 1 3,8 3 
Λύκειο 2,720 5,36 1,4 2,667 1,4 3,8 4,00 
Τεχνική Σχολή 3,533 4,167 1 2,667 1,333 3 4,333 
Πανεπιστήµιο 3,567 4.133 0 3 2,667 2,333 3,4 
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Πίνακας 22: Μέσοι Όροι επίδοσης των µαθητών σύµφωνα µε τη µόρφωση της 
µητέρας µετά τη διδακτική παρέµβαση 

  Μεταβλητές 
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∆ηµοτικό 4,7 2,667 2,667 2 3,4 2 3,667 
Γυµνάσιο 4,38 2,42 2,2 2,4 4 1 3 
Λύκειο 4,360 2,333 1,2 2,8 3,6 1,2 3,800 
Τεχνική Σχολή 4,767 1,9 1 2,667 4,667 0,667 4,667 
Πανεπιστήµιο 4,8 1,92 0.333 3,333 5,333 0,600 4,000 
 
 
 Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που παρουσιάζουν οι πίνακες, φαίνεται καθαρά 
όπως και προηγουµένως µε το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα ότι οι µαθητές των 
οποίων η µητέρα έχει υψηλές γραµµατικές γνώσεις σηµείωσαν καλύτερες επιδόσεις 
στα τεστ τόσο πριν τη διδακτική παρέµβαση, όσο και µετά τη διδακτική παρέµβαση. 
Είναι σαφές δηλαδή, χωρίς να επιθυµούµε να εµµείνουµε πολύ στους αριθµούς πως 
σε όλες τις µεταβλητές ο µέσος όρος επίδοσης ανεβαίνει στη διαδικασία σύνθεσης 
µιας περίληψης όπως ανεβαίνει και το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας των µαθητών. 
Προβαίνοντας στη συνέχεια στις διαφορές των µέσων όρων από την πρώτη φάση της 
έρευνας (πριν τη διδακτική παρέµβαση) στη δεύτερη φάση της έρευνας (µετά τη 
διδακτική παρέµβαση), παρατηρούµε και σ’ αυτή την περίπτωση ότι η βελτίωση 
αφορά περισσότερο τους µαθητές των οποίων το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας 
είναι χαµηλό. Από τα δεδοµένα των δύο παραπάνω πινάκων φαίνεται ότι η βελτίωση 
στις κεντρικές ιδέες είναι 2 µονάδες για τους µαθητές των οποίων η µητέρα είναι 
απόφοιτος ∆ηµοτικού και Γυµνασίου ενώ 1,233 µονάδες για τους µαθητές των 
οποίων η µητέρα είναι τελειόφοιτος κάποιας Τεχνικής-Πανεπιστηµιακής Σχολής. Στις 
δευτερεύουσες ιδέες οι µαθητές µε µητέρα χαµηλού µορφωτικού επιπέδου 
βελτιώθηκαν κατά 5,233 µονάδες, ενώ οι µαθητές µε µητέρα υψηλού µορφωτικού 
επιπέδου βελτιώθηκαν κατά 2,213 µονάδες. Το ίδιο συµβαίνει και για τις µεταβλητές 
µετασχηµατισµοί, συρραφές λέξεων και φράσεων και διαρθρωτικές λέξεις. Στα 
ορθογραφικά λάθη οι µαθητές των οποίων η µητέρα έχει γραµµατικές γνώσεις 
∆ηµοτικού σηµείωσαν αρνητική επίδοση κατά 0,267 µονάδες. Αρνητική επίδοση 
είχαν και οι µαθητές των οποίων η µητέρα έχει γραµµατικές γνώσεις Πανεπιστηµίου 
(0,333 µονάδες). Ελάχιστη βελτίωση έδειξαν οι µαθητές των οποίων η µητέρα έχει 
γραµµατικές γνώσεις Γυµνασίου-Λυκείου (0,133 και 0,2 µονάδες αντίστοιχα). Στο 
διαφορετικό λεξιλόγιο µεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας (3,334 µονάδες) σηµείωσαν οι 
µαθητές των οποίων η µητέρα τελείωσε κάποια Τεχνική Σχολή, ενώ οι µαθητές των 
οποίων η µητέρα περιορίστηκε στις γραµµατικές γνώσεις του Λυκείου σηµείωσαν τα 
µικρότερα ποσοστά επιτυχίας (2,2 µονάδες). 
 Συµπερασµατικά, η µέχρι τώρα παρουσίαση της επίδοσης των µαθητών της 
πειραµατικής οµάδας κατά τις δύο φάσεις της έρευνας σε σχέση πάντα µε το 
µορφωτικό επίπεδο της οικογένειας φανερώνει ότι οι µαθητές που προέρχονται από 
µορφοσιογόνο οικογενειακό περιβάλλον παρουσιάζουν υψηλότερες επιδόσεις στα 
ερευνητικά τεστ τόσο πριν τη διδακτική παρέµβαση, όσο και µετά τη διδακτική 
παρέµβαση. Ωστόσο, µεγαλύτερα ποσοστά βελτίωσης από την πρώτη φάση της 
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έρευνας στη δεύτερη σηµειώνουν οι µαθητές των οποίων οι γονείς στην πλειοψηφία 
τους έχουν γραµµατικές γνώσεις ∆ηµοτικού ή Γυµνασίου. Αντίθετα, οι µαθητές των 
οποίων οι γονείς έχουν γραµµατικές γνώσεις Τεχνικής ή Πανεπιστηµιακής Σχολής 
έχουν µικρότερα ποσοστά βελτίωσης. Το γεγονός αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα 
πως η διδακτική µας προσέγγιση στάθηκε περισσότερο βελτιωτική για τους µαθητές 
των οποίων το οικογενειακό τους περιβάλλον είναι ιδιαίτερα χαµηλού µορφωτικού 
επιπέδου και όχι τόσο για τους µαθητές των οποίων οι γονείς έχουν µόρφωση 
πανεπιστηµιακού επιπέδου. Αυτό µπορεί να ερµηνευθεί από το γεγονός ότι ακόµη και 
οι µαθητές που ενδεχοµένως δεν έχουν τη βοήθεια από την οικογένειά τους, λόγω της 
µορφωτικής της κατάστασης µπορούν να αντεπεξέλθουν στη σχολική πράξη, εφόσον 
καθοδηγηθούν σταδιακά και µεθοδικά. Σαφέστατα, όταν ο µαθητής προέρχεται από 
ένα υψηλά µορφωµένο οικογενειακό χώρο είναι καλύτερα προετοιµασµένος για τη 
σχολική δράση από πλευράς γνώσεων, πόσο µάλλον από πλευράς γλωσσικής 
κατάρτισης, γι’ αυτό και είναι επόµενο να σηµειώσει µεγαλύτερες επιδόσεις και 
επιπλέον να παρουσιάσει µεγαλύτερη αφοµοιωτική τάση σε καθετί καινούριο. Τα 
στατιστικά στοιχεία της έρευνας όµως, δείχνουν πως και οι µαθητές που προέρχονται 
από φτωχά µορφωτικό οικογενειακό περιβάλλον µπορούν όχι µόνο να επιδείξουν 
σηµαντική βελτίωση, αλλά και να παρουσιάσουν σηµαντικά ποσοστά προόδου. Άρα, 
αυτό που χρειάζεται να επιτευχθεί στη σχολική πραγµατικότητα, είναι µια 
µεθοδευµένη διδασκαλία που θα µπορεί να καλύψει κενά των µαθητών που το έχουν 
ανάγκη και δεν έχουν τη βοήθεια και τα εφόδια από την οικογένειά τους. 
 Το τρίτο και τελευταίο κριτήριο που θεωρήσαµε αναγκαίο να αναλύσουµε σε 
συνάρτηση µε την επίδοση και βελτίωση των µαθητών της πειραµατικής οµάδας ήταν 
η σχολική επίδοση των µαθητών στα φιλολογικά µαθήµατα. Ζητήσαµε δηλαδή, από 
τους µαθητές το µέσο όρο επίδοσής τους στα εξής µαθήµατα: Νεοελληνική Γλώσσα, 
Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία από µετάφραση. Τα συγκεκριµένα µαθήµατα 
επιλέχτηκαν, διότι σ’ αυτά οι µαθητές ασκούνται και αξιολογούνται στη γραπτή 
έκφραση και ειδικότερα στην παραγωγή του γραπτού λόγου. Ανάλογα τώρα µε τη 
βαθµολογία που έχουν σ’ αυτά τα µαθήµατα από τον αντίστοιχο καθηγητή της τάξης 
οι µαθητές χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι καλοί 
µαθητές των οποίων ο µέσος όρος κυµαίνεται από 18-20, η δεύτερη κατηγορία είναι 
οι µέτριοι µαθητές των οποίων ο µέσος όρος κυµαίνεται από 14-17 και η τρίτη 
κατηγορία είναι οι αδύναµοι µαθητές των οποίων ο µέσος όρος βρίσκεται κάτω από 
14, στη σχολική κλίµακα. Ακολουθούν οι πίνακες µε τις επιδόσεις των µαθητών στις 
µεταβλητές της έρευνας σε συνάρτηση µε το διαχωρισµό που περιγράψαµε.    
 
 
 
Πίνακας 23: Μέσοι Όροι επίδοσης των µαθητών ως προς τη σχολική τους 
επίδοση πριν τη διδακτική παρέµβαση 
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Καλοί 3,84 4,92 1,333 2,2 2 3 4 
Μέτριοι 2,911 5,3 1,667 2 1,8 3,556 3,222 
Αδύναµοι 2,733 5,689 2 2 1 3,8 3,2 
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Πίνακας 24: Μέσοι Όροι επίδοσης των µαθητών ως προς τη σχολική τους 
επίδοση µετά τη διδακτική παρέµβαση 
  Μεταβλητές 
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Καλοί 4,86 1,533 1,333 3 4,6 0,667 4 
Μέτριοι 4,4 2,320 1,6 2,667 3,889 1,4 3,667 
Αδύναµοι 4,4 2,489 1,667 2,2 3,667 1 3,556 
 
 
 Από τα δεδοµένα που παίρνουµε από τους παραπάνω πίνακες, φαίνεται ότι οι 
καλοί µαθητές έχουν τις καλύτερες επιδόσεις σε όλες τις µεταβλητές και πριν τη 
διδακτική παρέµβαση και µετά τη παρέµβαση. Ακολουθούν οι µέτριοι µαθητές 
σχεδόν σε όλες τις µεταβλητές και στο τέλος βρίσκονται οι αδύναµοι µαθητές που 
σηµειώνουν τις µικρότερες επιδόσεις. Ωστόσο, µετά τη διδακτική παρέµβαση οι 
αδύναµοι µαθητές δείχνουν σηµαντική βελτίωση φέρνοντας µάλιστα τα ίδια ποσοστά 
επιτυχίας µε τους µέτριους µαθητές στις κεντρικές ιδέες και κάνοντας επιπλέον απ’ 
αυτούς λιγότερες συρραφές λέξεων και φράσεων. Από τις διαφορές τώρα, των µέσων 
όρων από την πρώτη φάση της έρευνας στη δεύτερη µπορούµε να διαπιστώσουµε 
ποια κατηγορία µαθητών παρουσίασε τη µεγαλύτερη βελτίωση στην ερευνητική µας 
µεθοδολογία. Στις κεντρικές ιδέες οι αδύναµοι µαθητές έχουν τη µεγαλύτερη διαφορά 
µε 1,667 µονάδες έναντι 1,489 των µέτριων µαθητών και 1,02 µονάδων των καλών 
µαθητών. Τις δευτερεύουσες ιδέες µείωσαν περισσότερο οι καλοί µαθητές κατά 3,387 
µονάδες έναντι 3,2 των αδύναµων και 2,98 µονάδων των µέτριων µαθητών. Στα 
ορθογραφικά λάθη οι καλοί µαθητές παρέµειναν στα ίδια επίπεδα κι εποµένως, δεν 
σηµείωσαν βελτίωση, ενώ µόνο οι αδύναµοι µαθητές σηµείωσαν µια µικρή βελτίωση 
κατά 0,333 µονάδες. Στους µετασχηµατισµούς υπερέχουν οι καλοί µαθητές κατά 0,8 
µονάδες έναντι 0,667 των µέτριων µαθητών και 0,2 µονάδων των αδύναµων 
µαθητών. Στις µεταβλητές, διαφορετικό λεξιλόγιο και συρραφές λέξεων και φράσεων 
µεγαλύτερη βελτιωτική τάση εµφανίζουν οι αδύναµοι µαθητές κατά 2,667  και 2,8 
µονάδες αντίστοιχα και ακολουθούν οι καλοί µαθητές µε 2,6 και 2,333 µονάδες 
αντίστοιχα. Τέλος, στις διαρθρωτικές λέξεις οι καλοί µαθητές παραµένουν στα ίδια 
επίπεδα, ενώ τη µεγαλύτερη βελτίωση από την πρώτη φάση της έρευνας στη δεύτερη 
εµφανίζουν οι µέτριοι µαθητές µε 0,445 µονάδες έναντι των αδύναµων µαθητών µε 
0,356 µονάδες. 
 Από τα παραπάνω, λοιπόν, δεδοµένα γίνεται φανερό πως οι καλοί µαθητές 
έχουν περισσότερες δυνατότητες και ανταποκρίνονται περισσότερο και κατά τις δύο 
φάσεις της έρευνας. Όµως, στις περισσότερες µεταβλητές τα µεγαλύτερα ποσοστά 
βελτίωσης κατέχουν οι αδύναµοι µαθητές κι ας έχουν τις χαµηλότερες επιδόσεις και 
στα δύο τεστ της έρευνας. Αυτό µπορεί να ερµηνευθεί όπως και µε την προηγούµενη 
ανάλυση του µορφωτικού επιπέδου της οικογένειας, καθώς οι καλοί µαθητές που 
έχουν την ωριµότητα και τις γνώσεις είναι επόµενο να αντεπεξέλθουν 
αποτελεσµατικότερα σε µια γλωσσική άσκηση. Το σηµαντικότερο όµως, είναι πως 
και οι αδύναµοι µαθητές µπορούν να βελτιωθούν και µάλιστα µε διαφορά, αρκεί να 
βοηθηθούν κατάλληλα και να τους υποδειχθούν οι τρόποι, προκειµένου να 
ανταποκριθούν στη σχολική πράξη.     
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                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ 
 

 
 
                                                  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
 
 Σκοπός της ερευνητικής αυτής προσπάθειας ήταν να αποδείξει ότι µε τη 
µεθοδική διδασκαλία και µε τη συστηµατική εξάσκηση οι µαθητές µπορούν να 
αντεπεξέλθουν στη γλωσσική άσκηση της σύνθεσης της περίληψης ενός κειµένου. 
Μέσα, δηλαδή, από τη διαδικασία της παρέµβασής µας στοχεύαµε να διαπιστώσουµε 
κατά πόσο ήταν οι εφικτό οι µαθητές της έρευνας να αποδώσουν συνοπτικά ένα 
αφηγηµατικό κείµενο τόσο από πλευράς περιεχοµένου όσο και από πλευράς 
έκφρασης και δοµής. 
 Τα περιληπτικά κείµενα που συγκεντρώθηκαν κατά την πρώτη φάση της 
έρευνας δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικά, ωστόσο µας άφηναν πολλά περιθώρια να 
πιστεύουµε πως µε τη συστηµατική καθοδήγηση θα µπορούσαν να βελτιωθούν 
θεαµατικά. Η πλειονότητα των παιδιών παρέδωσε ένα περιληπτικό κείµενο στο οποίο 
κατά βάση δεν υπήρχε κάποιος στόχος (π.χ. της πληροφόρησης), µια κατεύθυνση, µια 
µέθοδος, ένας τρόπος σκέψης σ’ αυτά που έγραφαν. Πολλά παιδιά θέλοντας να 
γεµίσουν δέκα σειρές και να πουν πως έφεραν σε πέρας την εργασία που τους 
ανατέθηκε, προέβησαν στην αντιγραφή και τη συγκόλληση ολόκληρων προτάσεων 
του αρχικού κειµένου, αγνοώντας πως έτσι δεν επιτυγχάνουν το στόχο της 
περιληπτικής διαδικασίας. Άλλα παιδιά πάλι, θεωρώντας πως η περίληψη 
ολοκληρώνεται µε όσον το δυνατόν λιγότερες λέξεις, έκριναν πως δύο απλές 
προτάσεις είναι ικανοποιητικές για να αποδώσουν νοηµατικά το κείµενο του οποίου η 
περίληψη ζητήθηκε. Ελάχιστες ήταν οι εξαιρέσεις των καλών περιληπτικών κειµένων 
στις οποίες, αν µη τι άλλο, διαφαινόταν η προσπάθεια του µαθητή να διαχωρίσει τα 
σηµαντικά στοιχεία απ’ τα δευτερεύοντα του πρωτότυπου και να αποδώσει τα πρώτα 
στην περίληψη µε τον πλέον οικονοµικό τρόπο. Παρά την καλή προσπάθεια, όµως, σ’ 
αυτό το σηµείο γινόταν ολοφάνερο η αδυναµία του µαθητή λόγω έλλειψης 
συγκεκριµένης τακτικής να εκφραστεί όχι µόνο συνοπτικά, άλλα και µε ακρίβεια και 
σαφήνεια. 
 Σ’ αυτά τα πλαίσια, η εναλλακτική µας διδασκαλία όπως φάνηκε συνολικά, 
κατόρθωσε να βοηθήσει σηµαντικά τους µαθητές στη διαδικασία σύνοψης ενός 
κειµένου. Βασική προοπτική ήταν να ληφθούν υπόψη όλες εκείνες οι παράµετροι, οι 
οποίες συµβάλλουν στην ποιότητα ενός περιληπτικού κειµένου. Το γεγονός αυτό µας 
ανάγκασε λόγω και του περιορισµένου χρόνου διεξαγωγής της έρευνας να 
προσδιορίσουµε το είδος του κειµένου µε το οποίο θα ασχοληθούµε και να 
περιοριστούµε καθαρά και µόνο σ’ αυτό το είδος για τη µεθοδική του συµπύκνωση. 
Από τη στιγµή που ένα αφηγηµατικό κείµενο απαιτεί διαφορετικό τρόπο 
περιληπτικής διαδικασίας από ένα δοκίµιο, η γνώση του είδους του κειµένου που 
παρείχε η διδασκαλία µας, βοηθούσε και το µαθητή να ασκηθεί στον αντίστοιχο 
τρόπο επίτευξης των στόχων για τη περιληπτική σύνθεση του κειµένου. 
 Η επιτυχία της εναλλακτικής µας προσέγγισης ήταν η κατανόηση και η 
εφαρµογή της διαδικασίας, βάσει της οποίας οι µαθητές θα συνόψιζαν ένα 
αφηγηµατικό κείµενο το οποίο µάλιστα, είχε άµεση σχέση µε τη σχολική τους 
δραστηριότητα, εφόσον επρόκειτο για κείµενο που προερχόταν από το σχολικό 
βιβλίο των Κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και όχι για κείµενο εντέχνως 
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κατασκευασµένο και το οποίο βέβαια, θα ήταν εµπειρικά ξένο προς τα παιδιά. Η 
διδασκαλία της µεθόδου εξαγωγής περίληψης αφηγηµατικού κειµένου ήταν στην 
αρχή κατευθυνόµενη, εφόσον έπρεπε οι µαθητές να κατανοήσουν πως µε το σχήµα 
υπερδοµής µπορούν να αντλήσουν από το αρχικό κείµενο τις κεντρικές ιδέες και 
µετέπειτα αυτές να τις µετασχηµατίσουν, ώστε να τις αποδώσουν µε συνοχή και 
συνεκτικότητα µε τον πλέον συνοπτικό τρόπο έκφρασης. Στη συνέχεια, καθώς 
συνειδητοποιούσαν τη λογική της όλης διαδικασίας, οι µαθητές ενεργοποιούσαν τη 
συµµετοχή τους όλο και περισσότερο, καλλιεργούσαν τη µεταγνωστική τους 
ικανότητα και προχωρούσαν στην αξιολόγηση της περιληπτικής απόδοσης του 
κειµένου που παρήγαγαν σε κάθε διδακτική παρέµβαση. 
 Τα στατιστικά αποτελέσµατα της έρευνας απέδειξαν ότι η µέθοδος που 
ακολουθήθηκε από την ερευνήτρια επέφερε βελτίωση στη σύνθεση της περίληψης 
ενός αφηγηµατικού κειµένου από τους µαθητές της πειραµατικής οµάδας όπου και 
εφαρµόστηκε η ερευνητική µέθοδος. Η στατιστική ανάλυση έδειξε πως οι µαθητές 
µετά τη σχετική εκπαίδευσή τους στα βήµατα και στις τεχνικές της περίληψης 
αύξησαν τα ποσοστά των κύριων πληροφοριακών στοιχείων στα περιληπτικά κείµενα 
που συνέθεσαν, συγκριτικά µε αυτά που υπήρχαν κατά µέσο όρο στα αρχικά 
περιληπτικά κείµενα. Έγινε κατανοητό από τους µαθητές ότι τα δοµικά στοιχεία που 
απαρτίζουν το συγκεκριµένο είδος κειµένου αποτελούν κριτήρια ταξινόµησης των 
πληροφοριακών στοιχείων του κειµένου για την προώθηση της ολοκληρωµένης 
κατανόησής του τόσο από πλευράς περιεχοµένου, όσο και από πλευράς δοµής. Έτσι, 
η κατοχή των δοµικών στοιχείων και των σχηµάτων δόµησης του κειµένου βοηθά 
στην οργάνωση και αξιολόγηση των πληροφοριακών στοιχείων σε σηµαντικά και 
άρα, απαραίτητα στην οργάνωση της περίληψης και σε ασήµαντα και περιττά και 
άρα, µη αναγκαία στην οργάνωση της περίληψης. 
 Με αυτό το µεθοδικό τρόπο η πειραµατική οµάδα όχι µόνο εντόπισε µε 
µεγαλύτερη επιτυχία τις κεντρικές ιδέες του κειµένου κατά τη δεύτερη φάση της 
έρευνας, αλλά και βελτίωσε τα ποσοστά των δευτερευόντων στοιχείων τα οποία 
µείωσε σηµαντικά στις τελικές περιλήψεις. Με άλλα λόγια, οι τελικές περιλήψεις 
είχαν σε σχέση µε τις αρχικές αυξηµένο αριθµό κύριων σηµείων και µειωµένο 
σηµαντικά, αριθµό δευτερευόντων. Με αυτή την έννοια, δηλαδή, τα τελικά 
περιληπτικά κείµενα παρουσίασαν µεγαλύτερη πληρότητα στην πληροφόρηση απ’ 
ό,τι τα αρχικά περιληπτικά κείµενα της πρώτης προσπάθειας. Όσον αφορά τους 
µαθητές της οµάδας ελέγχου που δε δέχτηκαν καµιά διδακτική ενίσχυση πέραν αυτής 
του σχολείου, µείωσαν ακόµη περισσότερο στις τελικές περιλήψεις τις κύριες ιδέες, 
ενώ η µείωση στις δευτερεύουσες ιδέες κρίθηκε στατιστικά ασήµαντη. 
 Οπωσδήποτε η ποιότητα ενός περιληπτικού κειµένου πραγµατώνεται και από 
τους ποικίλους µετασχηµατισµούς που συντελούνται στα κύρια στοιχεία του 
πρωτότυπου και προωθούν τη συνοπτικότητα και τη µεστότητα του λόγου. Σ’ αυτό το 
στάδιο, αν και τα κείµενα του σχολικού βιβλίου δεν προσφέρονταν για ποικίλους 
µετασχηµατισµούς, οι ασκήσεις που προηγήθηκαν στους µαθητές της πειραµατικής 
οµάδας βελτίωσαν αρκετά τη µετασχηµατιστική τους ικανότητα. Βέβαια, κάθε 
µαθητής επέδειξε βελτίωση στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, γενικότερα όµως, τα 
στατιστικά αποτελέσµατα έδειξαν πως υπήρξε πρόοδος και σ’ αυτή τη δυσκολότερη 
φάση της περιληπτικής διαδικασίας. 
 Αν η περίληψη δεν συµπεριλαµβάνει µετασχηµατισµούς των σηµαντικών 
στοιχείων σε ανωτέρου επιπέδου γενικεύσεις, τότε θα χαρακτηρίζεται από µια 
πληθώρα αυτούσιων λέξεων και φράσεων που απαρτίζουν το αρχικό κείµενο. Εδώ 
λοιπόν, έγινε προσπάθεια στο πλαίσιο της διδακτικής παρέµβασης, οι µαθητές να 
ξεφύγουν απ’ την τακτική της αντιγραφής και συρραφής αυτούσιων τµηµάτων του 
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πρωτότυπου, χωρίς καµιά επεξεργασία και η επιτυχία αυτής της επισήµανσης ήταν 
εµφανής κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας. Οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας σε 
µεγάλο ποσοστό µείωσαν τις συρραφές λέξεων και φράσεων, ενώ αντιθέτως οι 
µαθητές της οµάδας ελέγχου εξακολούθησαν να εφαρµόζουν την τακτική της 
αντιγραφής σηµειώνοντας µάλιστα, αύξηση στα αντιγραφόµενα κοµµάτια.  
 Το σηµείο, όµως, που η εναλλακτική διδασκαλία είχε σηµαντική επίδραση 
ήταν στο επίπεδο του λεξιλογίου. Μέσα από τη διδασκαλία έµαθαν οι µαθητές πως η 
γλωσσική αναδιατύπωση του αρχικού κειµένου αποτελεί αναπόφευκτη αναγκαιότητα 
µετά τους ποικίλους µετασχηµατισµούς και αναδιοργανώσεις που υπόκεινται τα 
κύρια και σηµαντικά στοιχεία του αρχικού κειµένου. Η περίληψη αποτελεί προϊόν 
του ατόµου που εµπλέκεται σ’ αυτή τη διαδικασία κι εποµένως, θα πρέπει να δώσει 
το δικό του στίγµα ως προς τις επιλογές του λεξιλογίου. Επιπρόσθετα, ο πλούτος και 
η ευστοχία στη χρήση λέξεων φανερώνει και καλλιεργεί ταυτόχρονα τη γλωσσική 
έκφραση του µαθητή και τον οδηγεί στη διεύρυνση του λεξιλογίου του. Η διαφορά 
στους µέσους όρους επίδοσης από την πρώτη στη δεύτερη φάση αποδεικνύει την 
ανταπόκριση των µαθητών στο διαφορετικό λεξιλόγιο που χρησιµοποίησαν, ενώ 
αντίθετα οι µαθητές της οµάδας ελέγχου, χωρίς να έχουν εντρυφήσει σ’ αυτή τη 
διαδικασία εύρεσης νέου λεξιλογίου όχι µόνο δεν αύξησαν, αλλά µείωσαν αρκετά τη 
χρήση διαφορετικών λέξεων και φράσεων στα δεύτερα περιληπτικά τους κείµενα. 
 Μπορεί η περίληψη από πλευράς περιεχοµένου να αποτελεί τη σύµπτυξη του 
νοήµατος του µητρικού κειµένου δεν παύει όµως, να απαιτεί από τον γράφοντα 
εφαρµογή των γνώσεων του σε επίπεδο γραµµατικοσυντακτικό. Σ’ αυτά τα πλαίσια, 
µια άλλη αξιοσηµείωτη παράµετρος που έπρεπε να εξεταστεί στα γραπτά των 
µαθητών είναι τα ορθογραφικά λάθη. Πολλά από τα λάθη των παιδιών οφείλονται σε 
απροσεξία, υπάρχουν, όµως, και λάθη που γίνονται από λανθασµένη αφοµοίωση ή 
από άγνοια. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο περιορισµένος χρόνος που µας δόθηκε για τη 
διδακτική µας παρέµβαση δε µας επέτρεψε να αφιερώσουµε αρκετό χρόνο για µια 
ουσιαστική παρέµβαση στο τοµέα της γραµµατικής και της ετυµολογίας των λέξεων 
που ενδεχοµένως θα βελτίωνε περισσότερο την ορθογραφία των παιδιών. Τα 
στατιστικά αποτελέσµατα για την πειραµατική οµάδα ήταν αποθαρρυντικά, καθώς δε 
σηµείωσε καµιά βελτίωση, παραµένοντας στα ίδια ποσοστά ορθογραφικών λαθών 
τόσο πριν, όσο και µετά τη διδακτική προσέγγιση. Αυτό, όµως, που δεν ήταν 
καθόλου αναµενόµενο, ήταν η στατιστικά σηµαντική βελτίωση που επήλθε στους 
µαθητές της οµάδας ελέγχου, καθώς σηµείωσαν θεαµατική µείωση στα ορθογραφικά 
λάθη. Αυτά τα αποτελέσµατα σίγουρα µας οδηγούν στο να αναθεωρήσουµε τη 
συγκεκριµένη υπόθεση που θέσαµε πριν τη διεξαγωγή της έρευνας, αλλά και να 
ερευνήσουµε τυχόν παρασιτικές µεταβλητές που επηρέασαν τις συµπεριφορές των 
υποκειµένων της έρευνας.  
 Επίσης, σχετικά µε τη δοµή του λόγου εξετάσαµε τον τρόπο σύνδεσης των 
προτάσεων στα περιληπτικά κείµενα των µαθητών. Κατά τη διδασκαλία µας στη τάξη 
έγινε προσπάθεια να κατανοηθεί ότι η ροή του λόγου αποκτά συνοχή και 
συνεκτικότητα, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνδετικές λέξεις. Ωστόσο, η βελτίωση 
που παρουσίασαν οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας δεν κρίθηκε σηµαντική οπότε 
και δεν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η παρέµβασή µας είχε θετικό αποτέλεσµα σ’ 
αυτή τη µεταβλητή. 
 Σαφέστατα, είναι γεγονός πως δεν είναι δυνατόν οι µαθητές να είναι σε θέση 
να αφοµοιώσουν και να χειριστούν όλα τα µαθησιακά ερεθίσµατα που δέχτηκαν µε 
επιτυχία µέσα σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα. Πόσο µάλλον, όταν πρόκειται 
για γραπτό λόγο του οποίου η εξέλιξη απαιτεί χρόνο, πολύπλευρη εξάσκηση και 
ωριµότητα από το γράφοντα. Αυτό, βέβαια, δεν αναιρεί και τυχόν δικές µας 
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παραλείψεις και ίσως και λάθος εκτιµήσεις που θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί 
ενδεχοµένως, εάν δεν υπήρχε η πίεση χρόνου, προκειµένου να επιτευχθεί µια 
ολοκληρωµένη διδακτική, ερευνητική εφαρµογή. 
 Η εναλλακτική µας διδασκαλία, στα πλαίσια της σχολικής διδασκαλίας που 
υφίστανται οι µαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής τους φοίτησης, µας ώθησε να 
προσδιορίσουµε και ορισµένα χαρακτηριστικά των µαθητών, τα οποία επηρέασαν ή 
έστω, µπορεί να έπαιξαν κάποιο ρόλο στη βελτίωση τους. Ο έλεγχος της βελτίωσης 
σύµφωνα, µε το φύλο των µαθητών έδειξε ότι τα κορίτσια σηµείωσαν καλύτερες 
επιδόσεις στα τεστ της έρευνας, καθώς και ότι βελτιώθηκαν περισσότερο στο σύνολο 
των µεταβλητών συγκριτικά µε τα αγόρια. Η επισήµανση αυτή είναι σηµαντική διότι 
µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι, αφενός τα κορίτσια έχουν την ικανότητα να 
αντεπεξέρχονται καλύτερα και σ’ άλλες µορφές λόγου και να αφοµοιώνουν 
περισσότερο ένα καινούριο µαθησιακό προϊόν και αφετέρου ότι τα αγόρια, ίσως, να 
χρειάζονται περισσότερη ενισχυτική διδασκαλία σ’ αυτό το τοµέα. Το αποτέλεσµα 
αυτό βέβαια, βοηθά και τον καθηγητή της συγκεκριµένης τάξης να µελετήσει τη 
συµπεριφορά των αγοριών και να θέσει νέα δεδοµένα στη διδασκαλία του, 
προκειµένου να επιτύχει την ανάλογη ανταπόκριση και από τα αγόρια της τάξης. 
 Ο έλεγχος της βελτίωσης των παιδιών που διδάχθηκαν µε την εναλλακτική 
µέθοδο διδασκαλίας έγινε και ως προς το µορφωτικό επίπεδο της οικογένειας. Εδώ, η 
ποιοτική ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας έδειξε ότι τα παιδιά που 
προέρχονται από γονείς µε ανώτερο µορφωτικό επίπεδο, σηµειώνουν σαφώς 
µεγαλύτερη επιτυχία σε όλες τις µεταβλητές και κατά τις δύο φάσεις της έρευνας 
συγκριτικά βέβαια, µε τους µαθητές που έχουν χαµηλές µορφωτικές 
προσλαµβάνουσες από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Οι µαθητές, όµως, που 
παρουσίασαν τη µεγαλύτερη βελτίωση από την πρώτη στη δεύτερη φάση της έρευνας 
είναι αυτοί που προέρχονται από χαµηλό µορφωτικό επίπεδο (µόρφωση πατέρα και 
µόρφωση µητέρας). Το γεγονός αυτό από τη µια αποκαλύπτει τις αυξηµένες 
δυνατότητες που έχει ένας µαθητής σε θέµατα που σχετίζονται µε τη γλώσσα, όταν 
προέρχεται από υψηλό µορφωτικό οικογενειακό επίπεδο και από την άλλη, 
φανερώνει τις προοπτικές εξέλιξης που έχει ένας µαθητής από χαµηλό µορφωτικό 
οικογενειακό επίπεδο, όταν του δοθεί η ευκαιρία για αναλυτική και µεθοδική άσκηση 
σε ένα καινούριο µαθησιακό ερέθισµα. 
 Ακόµη, το τρίτο χαρακτηριστικό που µελετήθηκε ήταν, αν η σχολική επίδοση 
του µαθητή επηρεάζει την απόδοσή του στην περιληπτική σύνθεση ενός κειµένου. Τα 
αποτελέσµατα των µέσων όρων και στο πρώτο και στο δεύτερο τεστ έδειξαν πως σε 
όλες τις  µεταβλητές υπερέχουν στις επιδόσεις οι καλοί µαθητές, ακολουθούν οι 
µέτριοι και στο τέλος βρίσκονται οι αδύναµοι µαθητές. Η διαφορά, όµως, στους 
µέσους όρους απέδειξε πως τα µεγαλύτερα ποσοστά βελτίωσης από την πρώτη στη 
δεύτερη φάση της έρευνας σηµείωσαν οι αδύναµοι µαθητές. Αυτό το αποτέλεσµα 
είναι ικανοποιητικό για τη δική µας διδακτική παρέµβαση όπως προαναφέρθηκε στο 
σχετικό κεφάλαιο, ταυτόχρονα όµως, είναι ενδεικτικό της ανάγκης για διδακτική 
στήριξη που έχουν οι αδύναµοι µαθητές που, όταν εφαρµόζεται µεθοδικά και 
συστηµατικά µπορεί να αποβεί ενισχυτική και µάλιστα, µε θεαµατικά αποτελέσµατα.    
 Συµπερασµατικά, πάντως, θα εκτιµούσαµε ότι από τη στιγµή που οι 
περισσότερες υποθέσεις µας επαληθεύτηκαν και µάλιστα, σε ικανοποιητικό βαθµό 
αποδεικνύει πως η ερευνητική µας προσπάθεια είχε ανταπόκριση στους µαθητές. Το 
γεγονός αυτό ενισχύει την άποψή µας για τη συστηµατική και µεθοδική άσκηση των 
µαθητών πάνω στον περιληπτικό λόγο και αφήνει πολλά περιθώρια για καινούργιες 
ερευνητικές εφαρµογές µε αντίστοιχη σκοποθεσία και σε άλλες τάξεις της Μέσης 
Εκπαίδευσης.                       



 107

                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ 
 

 
 
                                                      ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 
 
 Μέσα από την παρούσα ερευνητική προσπάθεια φάνηκε ότι οι µαθητές έχουν 
τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στη γλωσσική άσκηση της σύνθεσης ενός 
περιληπτικού κειµένου µετά από διδακτική διαδικασία ενός θεωρητικού µοντέλου, το 
οποίο έχει διαµορφωθεί στο πλαίσιο της κειµενογλωσσολογίας. Αναδείχθηκε, 
δηλαδή, πως η εκµάθηση της υπερδοµής των κειµένων βοηθά τους µαθητές να 
αναλύσουν το κείµενο σε κεντρικές και δευτερεύουσες ιδέες και ακολούθως µετά από 
εξάσκηση στην αφαιρετική και µετασχηµατιστική διαδικασία, να αποδώσουν τις 
σηµαντικές ιδέες µε νέο συνοπτικό και συνάµα περιεκτικό λεξιλόγιο. 
 Για την εφαρµογή αυτής της διδακτικής προσέγγισης, απαιτήθηκε γνώση της 
διαδικασίας της περιληπτικής σύνθεσης, καθώς και του είδους του κειµένου που 
χρησιµοποιήθηκε. Η γνώση του είδους του κειµένου αποτελεί από οποιαδήποτε 
πλευρά, βασική προϋπόθεση για την παραγωγή λόγου. Ενώ στο εξωτερικό έχουν γίνει 
αρκετές έρευνες και µελέτες για τη διδακτική εφαρµογή κάθε είδους κειµένου, αλλά 
και για τον περιληπτικό λόγο, στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστες έρευνες κι αυτές 
περιορίζονται στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Η θεωρητική, λοιπόν, τεκµηρίωση για 
τη διδασκαλία της περιληπτικής σύνθεσης ενός κειµένου, η οποία στηρίζεται σε 
έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί στο εξωτερικό, θεωρήσαµε πως δεν ενδείκνυται 
για τα ελληνικά δεδοµένα της εκπαίδευσης. Εποµένως, η διεξαγωγή της έρευνας, η 
µεθοδολογία που ακολουθήθηκε και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν, µας 
κατευθύνουν στο να διατυπώσουµε µια σειρά προτάσεων που θα ήταν ευτυχές να 
είχαν αντίκρισµα στη σχολική πραγµατικότητα. 
 Είναι γεγονός ότι µέχρι τώρα δεν είχε δοθεί η ανάλογη σηµασία στη 
διδακτική πράξη για τη σύνθεση της περίληψης γραπτού λόγου. Αν και τα Αναλυτικά 
Προγράµµατα κάνουν λόγο πλέον για την άσκηση των µαθητών στον περιληπτικό 
λόγο, ωστόσο η διδασκαλία της είναι ακόµη ισχνή. Σ’ αυτό βέβαια, µερίδιο ευθύνης 
κατέχει και το σχολικό βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυµνασίου που 
ουσιαστικά προσπερνά το ζήτηµα της περίληψης σε δύο σελίδες, χωρίς να προσφέρει 
τις στοιχειώδεις πληροφορίες για τη διαδικασία της περίληψης στους µαθητές. Το 
ίδιο συµβαίνει και στο σχολικό βιβλίο του Λυκείου που αφιερώνει µερικές µόνο 
σελίδες χωρίς, όµως, κι αυτό να παρέχει επαρκείς κατευθύνσεις στους µαθητές. Η 
προσδοκία του διδάσκοντος εποµένως, να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες οδηγίες 
και υλικό προς επεξεργασία παραµένει µετέωρη. Σαφώς, ούτε και το βιβλίο µε τις 
οδηγίες για τα φιλολογικά µαθήµατα για το δάσκαλο περιέχουν οτιδήποτε που θα 
µπορούσε να εµπλουτίσει ή να συµπληρώσει τις γνώσεις του διδάσκοντα. Άρα, η 
διδασκαλία της σύνοψης ενός κειµένου παραµένει στη βούληση του καθηγητή της 
τάξης που θα πρέπει να ενδιαφερθεί πρώτα να ασχοληθεί ο ίδιος µε το θέµα και 
µετέπειτα να κατευθύνει και να διδάξει τους µαθητές του. Προτείνουµε, δηλαδή, να 
καλυφθεί το κενό και όσον αφορά το διδακτικό εγχειρίδιο της γλώσσας στο σχολείο, 
αλλά και όσον αφορά την κατάρτιση του διδάσκοντα. Τέτοιες ενέργειες βέβαια, 
υπόκεινται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου που θα πρέπει συνεχώς να λαµβάνει υπόψη τις εκάστοτε µελέτες που 
πραγµατοποιούνται στα πλαίσια του σχολείου και από τη µια να ενισχύει τις 
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διδακτικές γνώσεις των καθηγητών µε επιµορφωτικά σεµινάρια και από την άλλη να 
ανανεώνει ή να συµπληρώνει το διδακτικό εξοπλισµό του σχολείου. 
 Ο εµπλουτισµός του σχολικού εγχειριδίου της Νεοελληνικής Γλώσσας που 
διδάσκονται οι µαθητές του Γυµνασίου µε µετασχηµατιστικές ασκήσεις είναι µια 
ακόµη παράµετρος που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους ιθύνοντες του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Βασικός στόχος των ασκήσεων που περιλαµβάνει το 
βιβλίο είναι να καλύπτει τις σηµαντικότερες επικοινωνιακές ανάγκες του µαθητή. Με 
βάση αυτό το σκεπτικό, οι µετασχηµατιστικές ασκήσεις, απαραίτητες για τη 
συµπύκνωση ενός κειµένου, είναι ιδιαίτερα χρήσιµες, διότι ασκούν το µαθητή στην 
επιλογή και χρήση της γλωσσικής ποικιλίας που αρµόζει σε µια συγκεκριµένη 
επικοινωνιακή περίσταση. Μ’ αυτό τον τρόπο, ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να 
αποκτήσει ένα ευέλικτο και δραστικό γλωσσικό µέσο207.  
 Είναι ευνόητο ότι η δεξιότητα της περίληψης δεν αποκτάται µε ένα µάθηµα 
όσο κι να είναι άριστα οργανωµένο. Από τη στιγµή που ο διδασκόµενος της 
περιληπτικής διαδικασίας καλείται να εφαρµόσει το σύνολο των γλωσσικών του 
γνώσεων σε γραµµατικοσυντακτικό και λεξιλογικό επίπεδο, καθώς επίσης και τις 
γνώσεις του για τις παράλληλες και αντίστοιχες µορφές, δεδοµένου ότι η περίληψη 
είναι µια διεργασία συνεχών µετασχηµατισµών της µακροδοµής σε µικροδοµή, 
απαιτείται µια συνεχή διαδικασία τµηµατικής διδασκαλίας, επανάληψης, άσκησης και 
διόρθωσης. Σε κάθε δηλαδή, σχολικό µάθηµα και, όταν κάποιο µέρος του κειµένου 
που µελετάται παρουσιάζει γλωσσικό ενδιαφέρον, µεταξύ των άλλων γλωσσικών και 
µη ασκήσεων θα πρέπει να δίνεται και η περίληψη. Ο µαθητής πρέπει να ασκείται 
στην περιληπτική απόδοση διαφόρων τύπων κειµένων, καθώς και στη σύνθεση και 
αξιολόγηση διαφόρων τύπων περίληψης. ∆ε χρειάζεται να περιµένει ο διδάσκων να 
διδαχτούν οι µαθητές ή να εµπεδώσουν το γραµµατικοσυντακτικό φαινόµενο ή να 
εξοικειωθούν µε τους ποικίλους µετασχηµατισµούς, για να αρχίσει η διδασκαλία της 
περίληψης208. Οι κάτοχοι της µητρικής γλώσσας γνωρίζουν εµπειρικά πολλά 
γλωσσικά φαινόµενα και µε βάση την εκµετάλλευση αυτού του πλούτου, µπορεί ο 
διδάσκων να προτείνει µια πληθώρα ασκήσεων περιληπτικού λόγου. 
 Αυτό, όµως, που χρειάζεται να γίνει πραγµατικότητα είναι η δηµιουργική 
διδασκαλία της παραγωγής λόγου στους µαθητές σε όλες τις βαθµίδες της 
Εκπαίδευσης. Έτσι, µόνο θα ενισχυθεί η εκφραστική ικανότητα του µαθητή ώστε να 
διατυπώνει τις σκέψεις του µε απλότητα, ακρίβεια, σαφήνεια, ποικιλία κ.λ.π. Η 
έκθεση, δηλαδή, θα πρέπει να διδάσκεται σε εβδοµαδιαία βάση συστηµατικά και 
µεθοδικά, εξυπηρετώντας όλες τις µορφές του λόγου. Η εκφραστική έκθεση που 
περιλαµβάνει δοκίµια, σηµειώσεις, αποµνηµονεύµατα, η έκθεση διατύπωσης που 
ικανοποιεί κοινωνικές ανάγκες των µαθητών όπως επιστολές, προσκλήσεις, 
αποφάσεις, περιλήψεις, υπηρεσιακά έγγραφα, η παραστατική έκθεση που σχετίζεται 
µε ένα θεατρικό έργο, ένα διήγηµα, ένα χιουµοριστικό κείµενο και η πληροφοριακή 
έκθεση που χρησιµοποιείται σε µελέτες, ανακοινώσεις, άρθρα σε εφηµερίδες, 
επισκοπήσεις κ.α., είναι µερικές µόνο από τις µορφές που έχει η έκθεση ως 
δηµιουργικό µάθηµα και είναι πολύ σηµαντικό να κατέχουν οι µαθητές, ώστε να 
µπορούν να τις χρησιµοποιούν για διάφορους παραλήπτες και για διάφορους 
σκοπούς209. Η γραπτή έκφραση θα πρέπει να µελετάται και να διδάσκεται σε όλες της 
τις διαστάσεις, προκειµένου ο διδασκόµενος να µπορεί να εκφράζει ελεύθερα και 
                                                 
207 Τσολάκης Χ., Αδαλόγλου Κ., Αύδη Α., Λόππα Ε., Τάνη ∆., Η διδασκαλία του βιβλίου «Έκφραση-
Έκθεση», τ.Α΄,Β΄, στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, στο Φιλόλογος, 1990, 59, σ.15. 
208 ∆αραδήµου Β., Η διαδικασία παραγωγής ισοδύναµων κειµένων, εκδ. Κιµωλία, 2000, σ.35. 
209 Συντακτική επιτροπή PC (µ.ΒΖ). Έκθεση, διδακτική των εκθέσεων, στο Παιδαγωγική 
Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, τ.3ος, 1989, σ.1674. 
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ανεπηρέαστα την προσωπικότητά του, αλλά και να προσαρµόζεται µε επιτυχία κάθε 
φορά ο λόγος του στην ανάλογη περίσταση επικοινωνίας.  
 Σ’ αυτά το πλαίσιο είναι απαραίτητο να διαµορφώνεται και η στάση του 
διδάσκοντα που θα ήταν σηµαντικό να χαρακτηρίζεται από ένα ρόλο ενεργητικής 
συµµετοχής και όχι παθητικής στάσης. Αυτό σηµαίνει ότι ο εκάστοτε καθηγητής της 
τάξης δε µένει σε µια στείρα διδασκαλία µιας µορφής έκφρασης λόγου, αλλά 
ενδιαφέρεται για τη διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της προσπάθειάς 
του. Καταγράφει, δηλαδή, τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία στα γραπτά των 
µαθητών και αυτά στη συνέχεια πρέπει να του υποδεικνύουν την πορεία της 
διδασκαλίας που θα ακολουθήσει.  
 Η διδασκαλία και η άσκηση στη γραπτή έκφραση είναι µια πολύπλοκη 
διαδικασία και πόσο µάλλον, όταν πρόκειται για έκφραση περιληπτικού λόγου όπου 
απαιτούνται επιπλέον ικανότητες γνωστικών λειτουργιών. Η δική µας, πάντως, 
ερευνητική προσπάθεια απέδειξε πως η µεθοδική και οργανωµένη διδασκαλία της 
σύνθεσης περίληψης µπορεί και πρέπει να εφαρµόζεται στη σχολική πράξη όχι µόνο, 
γιατί η αξία και η αναγκαιότητα της περίληψης ως άσκησης είναι δεδοµένη, αλλά 
κυρίως, γιατί κάθε µορφή λόγου και έκφρασης είναι απαραίτητη για την 
επικοινωνιακή ωριµότητα του ανθρώπου.       
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                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 
 
 
ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΑΚΙ 
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ Ι∆ΕΕΣ: 1) Το µικρό κτήµα του Παναγάρη παρήγαγε σταφίδα άριστης 
ποιότητας που την ακριβοπουλούσε. 
                                 2) ∆ύο είναι οι εχθροί της σταφίδας: το σκουλήκι και η βροχή. Η 
προστασία της σταφίδας από το σκουλήκι είναι στο χέρι του αµπελουργού, ενώ η 
προστασία απ’ τη βροχή είναι στο χέρι του Θεού. 
                                 3) Ο Παναγάρης προσευχόταν στο Θεό, προκειµένου να 
ευεργετηθεί, δε δίσταζε, όµως, να αυθαδιάζει και να ασεβεί όταν ο Θεός τον 
δυσαρεστούσε. 
                                4) Λίγο πριν το µάζεµα ένα συννεφάκι στάθηκε πάνω από το 
κτήµα του Παναγάρη, ενώ γύρω ο ουρανός ήταν ασυννέφιαστος. 
                                5) Η καταιγίδα που ξέσπασε αναπάντεχα κατέστρεψε τη σοδειά 
παρά τις προσπάθειες και τις προσευχές του Παναγάρη. 
 
 
 
 
 
 
ΠΟΙΚΙΛΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ: 
 
1) Στο µεγάλο…νύχτα ⇒ i ) Μικρό κτήµα µε σταφίδα άριστης ποιότητας  
                                           i) Η ανταλλακτική αξία της σταφίδας ήταν υπερβολικά 
µεγάλη. 
2) Ο Παναγάρης…γυναίκα του ⇒ Ο Παναγάρης ήταν θεοφοβούµενος, δε δίσταζε 
όµως, να βρίζει το Θεό σε περίπτωση καταστροφής. 
3) Ο Παναγάρης χύθηκε…λαµπίκο ⇒ Οι προσπάθειες να περισωθεί ο θησαυρός της 
σταφίδας απέβησαν άκαρπες. 
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Ο ΖΗΤΙΑΝΟΣ 
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ Ι∆ΕΕΣ: 1) Ο Τζιριτόκωστας, ένας παµπόνηρος ζητιάνος, διαλέγει τα 
θύµατά του ανάµεσα στις γυναίκες του χωριού, γιατί γνώριζε ότι ήταν επιρρεπείς στα 
µαγικά κόλπα. 
                                  2) Με τέχνη, πειθώ λόγου και παραπλανητική εµφάνιση 
εκµεταλλεύεται τα πάθη των γυναικών. 
                                  3) Τις εξαπατά ακριβοπουλώντας διαφόρων ειδών 
βότανα/χόρτα. 
                                  4) Η Κρουστάλλω πείθεται µε το σερνικοβότανο για να γεννήσει 
αγόρι. 
                                  5) Οι αντίζηλες Παναγιώτα και Αρετή ενθουσιάζονται µε το 
αγαπόχαρτο, προκειµένου να αποκτήσουν τον ίδιο άντρα. 
 
 
 
 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 
1)…έχει…χρήµατα ⇒ πάθη  (οι αδυναµίες των γυναικών) 
2) Για κάθε…ελεηµοσύνες –Τα κάστανα…φτωχών ⇒ τέχνη και πειθώ λόγου-
παραπλανητική εµφάνιση 
3) Παναγιώτα-Αρετή και η ιστορία τους ⇒ αντίζηλες για τον ίδιο άντρα 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Τι είναι περίληψη: 
Περίληψη είναι κάθε είδους συνοπτικού και περιεκτικού κειµένου που προκύπτει από 
την επιλογή, το µετασχηµατισµό και την αναδιοργάνωση των σηµαντικών στοιχείων 
ενός προγενέστερου και εκτενέστερου κειµένου. 
 
Χαρακτηριστικά περιληπτικού κειµένου: 
α) νοηµατική συµπύκνωση, β) λεκτική συνοπτικότητα, γ) πληροφοριακή πληρότητα 
 
Χρηστική σπουδαιότητα περίληψης: 

1) γλωσσική άσκηση στο ∆ηµοτικό, στο Γυµνάσιο, στο Λύκειο και στον ΑΣΕΠ. 
2) ειδήσεις σε 1΄ 
3) ανταπόκριση συνέντευξης τύπου που συντάσσει ο δηµοσιογράφος 
4) ( abstract) περίληψη επιστηµονικής ανακοίνωσης ή άρθρου 
5) (synopsis) περίληψη µιας κινηµστογραφικής ταινίας ή µιας λογοτεχνικής 

αφήγησης 
6) (précis) ανακεφαλαίωση  ενός βιβλίου, µιας διατριβής, µιας έρευνας  
7) οι µικρές αγγελίες  
8) πρακτικά µιας συνεδρίασης κ.ά. 

 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ (5 βήµατα) 
 
1) Ανάλυση και ταξινόµηση των πληροφοριών του αρχικού κειµένου σε βασικές 
πληροφοριακές µονάδες. 
(πληροφοριακή µονάδα = σύνολο σχετικών πληροφοριών που αναφέρονται σε 
κάποια πλευρά του θέµατος) 
2) Επιλογή των βασικών σηµείων και διαγραφή των δευτερευόντων. 
3) Μετασχηµατισµός των κύριων σηµείων. 
4) Γλωσσική απόδοση των µετασχηµατισµών. 
5) Αναδιοργάνωση των πληροφοριών στο περιληπτικό κείµενο. 
 
 
∆ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 
Α) Το χωροχρονικό πλαίσιο 
Β) Οι ήρωες  
Γ) Ο στόχος ή το πρόβληµα 
∆) Τα εµπόδια στην επίλυση του προβλήµατος  
Ε) Η εσωτερική αντίδραση 
ΣΤ) Η εξωτερική αντίδραση των ηρώων στο πρόβληµα 
Ζ) Τα αποτελέσµατα των προσπαθειών 
Η) Η κορύφωση της δράσης  
Θ) Άλλα τυχαία και απρόσµενα γεγονότα 
Ι) Η λύση του προβλήµατος  
 
[ Υπερδοµή κειµένου: τα κειµενικά στοιχεία που συναρµολογούνται µε συγκεκριµένη 
διάταξη και δίνουν την εσωτερική αρχιτεκτονική δοµή του κειµένου] 
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Γλωσσικά µέσα της περίληψης  
 
 
-µήκος  
-ύφος  
-συνοχή         α) µορφολογικά: λέξεις-λειτουργίες (αντωνυµίες, σύνδεσµοι) 
                       β) θεµατικά: λέξεις-περιεχόµενα (ο συγγραφέας Τάδε στο κείµενο 
εξετάζει…ή το δοκίµιο πραγµατεύεται το τάδε ζήτηµα) 
 
 
 
 
 
 
• Μεταγλωσσικά σχόλια 
(δήλωση των γλωσσικών πράξεων του συγγραφέα του πρωτότυπου) 
 
-Το άρθρο/κείµενο/απόσπασµα συζητά, πραγµατεύεται, ασχολείται, έχει ως θέµα 
κ.τ.λ. 
-Αντικείµενο ή θέµα του άρθρου, του βιβλίου ή της οµιλίας είναι κ.τ.λ. 
-Ο συγγραφέας αναφέρει, παραθέτει,  
                          αποσαφηνίζει, διευκρινίζει, εξηγεί, ορίζει µε ακρίβεια, αιτιολογεί 
                          συγκρίνει, αντιπαραθέτει, αντιπαραβάλλει 
                          αναλύει, επιχειρηµατολογεί, αποδεικνύει, τεκµηριώνει, απορρίπτει 
                          περιγράφει, αφηγείται, ταξινοµεί 
                          απαριθµεί, συνοψίζει, συµπληρώνει, προσθέτει 
                          εξετάζει προσεχτικά/διεξοδικά, προσπερνά βιαστικά, υπαινίσσεται 
                          αρχίζει, συνεχίζει, µεταβαίνει (σε άλλο θέµα), παρεκβαίνει, διακόπτει 
                          τελειώνει, καταλήγει, συµπεραίνει, ανακεφαλαιώνει 
                          βεβαιώνει, ισχυρίζεται, αποφαίνεται, υποστηρίζει, επιµένει κ.α.                                         
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ΠΟΙΚΙΛΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
  
 
 
1) Τεχνική εννοιολογικής αναγωγής (ενδοπροτασιακή, διαπροτασιακή, 
διαπαραγραφική) 
[οι παράλληλες έννοιες σε µια πρόταση ή σε προτάσεις ή σε παραγράφους 
αποδίδονται µε µια γενικότερη έννοια] 
Παραδείγµατα  
i) ενδοπροτασιακή: 
Σε δάση µε έλατα, πεύκα, κέδρους ζουν ελάχιστα είδη ζωικών οργανισµών → Σε 
κωνοφόρα δάση ζουν ελάχιστα ζώα. 
Τα νεογέννητα της µεσογειακής φώκιας θηλάζουν για τρεις µήνες κι έπειτα τρέφονται 
µε χταπόδια, καλαµάρια, σουπιές → Τα νεογέννητα της µεσογειακής φώκιας αρχικά 
θηλάζουν και έπειτα τρέφονται µε µαλάκια. 
Η µητέρα ψωνίζει κάθε Τετάρτη πρωί από τη λαϊκή που γίνεται στη διασταύρωση 
Πελοπίδα και Επαµεινώνδα, δυο τετράγωνα µακριά από το σπίτι µας, πορτοκάλια, 
πατάτες, µήλα, σπανάκι και τα παρόµοια, για τις ανάγκες της εβδοµάδας → Η µητέρα 
ψωνίζει στη λαϊκή της γειτονιάς τα φρούτα και τα λαχανικά της εβδοµάδας. 
ii) διαπροτασιακή: 
Η βαθιά άροση κατέστρεψε τις σαύρες, τις οχιές και τις χελώνες του κάµπου. Τα 
φυτοφάρµακα εξόντωσαν τις καρδερίνες, τους σπίνους και τους συκοφάγους που όλοι 
θυµόµαστε απ’ τα παιδικά µας χρόνια → Ο σύγχρονος τρόπος καλλιέργειας (βαθιά 
άροση και φυτοφάρµακα) κατέστρεψε την άγρια πανίδα. 
iii) διαπαραγραφική: 
-Ο σύγχρονος τρόπος καλλιέργειας κατέστρεψε την άγρια πανίδα. 
-Η βαριά βιοµηχανία µόλυνε το έδαφος, τον αέρα και τα ύδατα. 
→Η σύγχρονη τεχνολογία κατέστρεψε το περιβάλλον. 
 
 
2)Τεχνική µορφών δράσης   
[Μια σειρά ενεργειών που εκφράζονται µε ρήµατα ή ρηµατικές εκφράσεις µπορούν 
να συνοψιστούν µε ένα ρήµα.] 
Παραδείγµατα 
Ο µαθητής ξύπνησε, πλύθηκε, πήρε πρωινό και µπήκε στο σχολικό λεωφορείο → Ο 
µαθητής πήγε σχολείο. 
Ο αρχηγός της οµάδας αποδοκίµασε µε έντονες χειρονοµίες και µορφασµούς το 
διαιτητή και του ζήτησε εξηγήσεις για την απόφασή του → Ο αρχηγός της οµάδας 
διαµαρτυρήθηκε έντονα στο διαιτητή. 
Αφού γύρισε από τη δουλειά της αργά το απόγευµα, έκανε µπάνιο, έβαλε τις κρέµες 
της, το αγαπηµένο της άρωµα, ντύθηκε και µακιγιαρίστηκε για τη βραδινή της έξοδο 
→ Αφού γύρισε από τη δουλειά της, ετοιµάστηκε για τη βραδινή της έξοδο. 
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3) Τεχνική της λογική κρίσης  
[Πληροφοριακά δεδοµένα εκφράζονται µε αξιολογικές κρίσεις όσον αφορά πρόσωπα, 
ενέργειες, πράγµατα, αποτελέσµατα και συνέπειες αυτών.] 
Παραδείγµατα 
Ο Μόρις Γκρην κατείχε το παγκόσµιο ρεκόρ στο αγώνισµα των 100 µέτρων. 
Σηµείωνε σταθερά υψηλές επιδόσεις για χρόνια και κατακτούσε µε άνεση την πρώτη 
θέση στους µεγάλους αγώνες → Ο Μόρις Γκρην υπήρξε ασυναγώνιστος 
πρωταθλητής στο αγώνισµα των 100 µέτρων. 
Ο ποιητής του αρχαίου δράµατος ήταν ο συγγραφέας, ο σκηνοθέτης, ο χορογράφος, ο 
σκηνογράφος και τουλάχιστον στα πρώτα δράµατα και ο ερµηνευτής → Ο ποιητής 
του αρχαίου δράµατος συγκέντρωνε πολλαπλούς ρόλους. 
Ο Παναγάρης πήγαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία, έδινε χρήµατα στους φτωχούς, 
δεν έκλεβε στο ζύγι → Ο Παναγάρης υπήρξε έντιµος στη ζωή του. 
 
 
4) Τεχνική θεµατικής γενίκευσης  
  
 
5) Τεχνική πλαγιότιτλου θεµατικής πρότασης ή δοµικών στοιχείων   
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 
  
ΤΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΗΓΗΜΑΤΟΣ: ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΥ  
 
 
1) ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΧΩΡΟΣ: στο λιµάνι του νησιού Σκιάθος, κοντά στα κοτρόνια του ανατολικού γιαλού, 
ανάµεσα σε δυο ψηλούς βράχους, κάτω από το ερειπωµένο ερηµόσπιτο της 
Λουλούδως. (Β) 
ΧΡΟΝΟΣ:  η δράση τοποθετείται τις νυχτερινές ώρες κυρίως (επί πολλάς νύκτας, 
βραδιές τώρα…) 
 
2) ΗΡΩΕΣ: Μάνος του Κορωνιού (λεµβούχος ψαράς, ασθενής, 20 χρονών), (Β) 
                   Γιαλής της Φαφάνας (10 χρόνια µεγαλύτερος του Μάνου), (Β) 
                   Λίµπος Κοκόγιας ( πενηντάρης, είχε διαβάσει πολλά βιβλία µε τα 
κολλυβογράµµατα που ήξερε, είχε συνοµιλήσει µε πολλές σοφές γριές ), (Β) 
                   Γριές, Βάσω του Ραγιά, Γκαβαλογίνα, γριά Κοεράνω (∆) 
 
3)ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Ο Μάνος έβλεπε ανοιχτά στο πέλαγος, έξω απ’ τα δυο καταπράσινα 
νησάκια που βρίσκονται στο στόµιο του λιµανιού, ένα µελαγχολικό φως, σαν να 
έπλεε  πάνω στα κύµατα. Αυτό γινόταν µόνο τη νύχτα.(Β) 
 
4) ΕΜΠΟ∆ΙΑ: Ο Μάνος ήταν άνθρωπος ασθενής και φοβόταν να κυνηγήσει µόνος 
το µυστηριώδες φως.(∆) 
 
5) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ: Ο Μάνος επιθυµούσε να διακόψει τον ύπνο και τους 
ρεµβασµούς των άστρων και της Πούλιας και να κυνηγήσει το µυστηριώδες φως.(∆) 
 
6) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ: O Μάνος διηγήθηκε το όραµα στο µεγαλύτερό του 
Γιαλή και οι δυο φίλοι έκαναν τρεις εκδροµές µε τη βάρκα τους, στο σηµείο που 
βρισκόταν το φως.(Β) 
 
7) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όσες εκδροµές κι αν επιχείρησαν οι δυο ναυτίλοι συνέβαινε 
πάντα το ίδιο. Η λάµψη χόρευε πάνω στα κύµατα, όσο όµως, πλησίαζαν το όραµα 
έφευγε και γινόταν άφαντο.(Β) 
 
8) ΛΥΣΗ: Ο Λίµπος Κοκόγιας αντιλήφθηκε τις νυχτερινές εξορµήσεις των δύο φίλων 
και τους διηγήθηκε την ιστορία που είχε ακούσει από γριές γυναίκες.(Β) 
 
 
ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ένα παραµύθι µέσα στο διήγηµα 
 
1) ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: αοριστία ως προς το χρόνο και τους χώρους 
(παλαιόν καιρό στο στοιχειωµένο καλύβι της Λουλούδως) 
 
2) ΗΡΩΕΣ: Βασιλόπουλο, Λουλούδω (όµορφη κόρη),(Β) 
                    γερο-Θεριάς (πατέρας Λουλούδως, κυνηγούσε ∆ράκους και Στοιχειά)(∆) 
                    βάρβαροι(∆) 
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3) ΣΤΟΧΟΣ: το Βασιλόπουλο υπόσχεται να στεφανωθεί τη Λουλούδω, άµα νικήσει 
τους βαρβάρους, την ηµέρα που θα γεννηθεί ο Χριστός. (Β) 
 
4) ΕΜΠΟ∆ΙΑ: το Βασιλόπουλο έχει να πάει στο σεφέρι να νικήσει τους 
βαρβάρους.(∆)  
 
5) ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ: η Λουλούδω ρίχνει δάκρυα στο κύµα, αναστενάζει 
και προσεύχεται να βγει νικητής ο σαστικός της.(∆) 
 
6) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ: το Βασιλόπουλο χίµηξε µε ακράτητη ορµή στα 
κάστρα των βαρβάρων.(∆) 
 
7) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΩΣΗ: το Βασιλόπουλο αιχµαλωτίστηκε µε δόλο. 
Τα Χριστούγεννα πέρασαν και το Βασιλόπουλο δεν στεφανώθηκε τη Λουλούδω.(Β) 
 
8) ΛΥΣΗ: η Λουλούδω γίνεται ένα αόρατο µοσχοµυρισµένο λουλουδάκι που 
φύτρωσε ανάµεσα στους δύο βράχους και το λένε Άνθος του Γιαλού και η ψυχή του 
Βασιλόπουλου έγινε Σπίθα που ταξίδεψε εγκαίρως στην αγαπηµένη του για να µην 
πατηθεί ο όρκος. Η σπίθα είναι η φωτιά στο πέλαγος που βλέπει ο Μάνος και την 
οποία βλέπουν µόνο οι αλαφροΐσκιωτοι.(Β) 
 
 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Στο διήγηµα του Αλ. Παπαδιαµάντη, το Άνθος του Γιαλού, ο Μάνος του 
Κορωνιού έδενε κάθε βράδυ τη βάρκα του στο ακρογιάλι, κάτω απ’ το ερειπωµένο 
σπίτι της Λουλούδως. Εδώ, όµως και πολλές νύχτες, ο εικοσάχρονος ψαράς 
παρατηρούσε ένα περίεργο φως µεσοπέλαγα, µακριά απ’ τα κατάφυτα νησάκια, στην 
είσοδο του λιµανιού. Το παράξενο ήταν πως τίποτα δεν υπήρχε τη µέρα που να 
µαρτυρά την ύπαρξη του φωτός τη νύχτα, γι’ αυτό και οργάνωσε νυχτερινές 
εξερευνήσεις µε το µεγαλύτερό του, Γιαλή της Φαφάνας. Αν και το φως το έβλεπε 
µόνο ο Μάνος, οι δυο φίλοι δεν κατάφεραν να εντοπίσουν την προέλευση του φωτός. 
Την εξήγηση έδωσε ο Λίµπος Κοκόγιας που γνώριζε το φαινόµενο από διηγήσεις 
«σοφών»γριών. Σύµφωνα µ’ αυτές, ένα βασιλόπουλο αγάπησε τη Λουλούδω και 
υποσχέθηκε πως θα τη στεφανωθεί τα Χριστούγεννα. Το βασιλόπουλο, δυστυχώς, 
αιχµαλωτίστηκε και απ’ τα δάκρυα της κοπέλας φύτρωσε το Άνθος του Γιαλού. Απ’ 
την άλλη, η ψυχή του βασιλόπουλου έγινε σπίθα για να φτάσει γρήγορα στην 
αγαπηµένη του. Αυτή τη σπίθα έβλεπε τα βράδια ο Μάνος, µόνο που για να τη δει 
κανείς, έπρεπε να είναι αλαφροΐσκιωτος.    
 
 
 
 
 
 
 
[(Β): βασικό στοιχείο, (∆): δευτερεύον στοιχείο] 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 
 
ΤΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ: Η ∆ΑΣΚΑΛΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ 
ΜΑΤΙΑ 
 
1) ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: στην άκρη του χωριού, νύχτα (∆) 
 
 
2) ΗΡΩΕΣ: ∆ήµαρχος του χωριού, Λεωνής, µιναδόροι (ο ένας λέγεται Σισµάνογλου),   
γυναίκα µιναδόρου, Φανούλα, δηµαρχοπούλες (Αδριανή, Σαπφώ), λαός του χωριού 
(πανικόβλητοι άνθρωποι) (Β)  
πυροσβέστες ∆ήµου, χωροφυλάκοι του Σταθµού, γιατρός, Ασπασία, ∆ρίβας (∆)  
 
3) ΣΤΟΧΟΣ/ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Καιγόταν το τουρκόσπιτο της εταιρείας του βαποριού 
που ήταν γεµάτο το ισόγειο µε µηχανήµατα, παλαµάρια, φιτίλια, µίγµατα, δυναµίτες, 
εκρηχτικά φυσίγγια. Στο επάνω πάτωµα, δούλευαν συνήθως, οι εργάτες τα µίγµατα 
µε κίνδυνο τη ζωή τους.(Β) 
 
4) ΕΜΠΟ∆ΙΑ: Στο τουρκόσπιτο δούλευαν ως αργά το βράδυ δυο ειδικοί στα 
µίγµατα, δυο πρόσφυγες µιναδόροι.(Β)  
 
5) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ: Ο κόσµος ρωτούσε µε µεγάλες φωνές αν ήταν µέσα 
στο τουρκόσπιτο οι µιναδόροι.(∆)  
 
6) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ: Οι πυροσβέστες έκαναν ό,τι µπορούσαν. Πλήθος από 
άντρες και γυναίκες κουβαλούσαν νερό µε τους γκαζοτενεκέδες και βρέχανε τα 
γειτονικά παραθυρόφυλλα και τις στέγες.(Β)  
 
7) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ: Η ξυλένια πόρτα του σπιτιού ανοίγει και 
βγαίνουν οι µιναδόροι. Ο ένας δεν είχε σπουδαία καψίµατα, ενώ ο άλλος δεν ήταν 
άνθρωπος πια…(Β)  
 
8) ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: Η γυναίκα του ενός µιναδόρου 
ρίχτηκε πάλι µέσα στον κόσµο ξεφωνίζοντας πως έστειλε το µωρό της, τη Φανούλα, 
µέσα στο τουρκόσπιτο για να καλέσει τον άντρα της που δούλευε.(Β)  
 
9) ΚΟΡΥΦΩΣΗ: Ο Λεωνής χώνεται στο τουρκόσπιτο, φωνάζει, αφουγκράζεται, 
ψάχνει, µπερδεύεται σε σκοινιά, σφυριά, κάσες, πηγαίνει από κάµαρη σε κάµαρη. 
Ένα όµως, αναµµένο ξύλο τον ρίχνει κάτω. Η αδερφή του Λεωνή λιποθυµά.(Β) 
 
10) ΛΥΣΗ: Ο Λεωνής πιάνεται από ένα πιθάρι, χώνει το µπράτσο του και βρίσκει το 
µωρό. Το αρπάζει, χύνεται έξω και το παραδίδει στη µητέρα του. 
Η Αδριανή βρίσκει τις αισθήσεις της.  
Ο ∆ήµαρχος επαινεί το Λεωνή.(Β)  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
 
Αισθητηριακές Εικόνες: δυνατός κρότος, άγριες φωνές, σαµατάς, πιστολιές 
απανωτές, καµπάνες, ποδοβολητό, φωνές κόσµου. (Β) 
 
Πληροφοριακά Στοιχεία: πυρκαγιά, µια κοκκινωπή φλόγα έγλειψε ντουβάρια, 
κεραµίδια…(∆) 
 
Προσωπικές Σκέψεις: η Ασπασία αρέσκεται να βλέπει τη πυρκαγιά, υστερική χαρά 
καταστροφής από τον κόσµο. (∆) 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Το απόσπασµα απ’ το βιβλίο του Στρ. Μυριβήλη, Η δασκάλα µε τα χρυσά 
µάτια, αφηγείται το ξέσπασµα µιας πυρκαγιάς. Στην αρχή, λοιπόν, ακούστηκε ένας 
δυνατός κρότος και αµέσως µετά ακολούθησαν φωνές, πιστολιές, καµπάνες κι ένα 
πλήθος πανικόβλητων ανθρώπων που κατευθύνθηκε στον τόπο της καταστροφής. Το 
σπίτι που καιγόταν ήταν ένα εργαστήρι εκρηχτικών και όλοι κατέβαλαν προσπάθειες 
στην κατάσβεση της φωτιάς. Κάποια στιγµή, η πόρτα του σπιτιού άνοιξε και δυο 
άντρες βγήκαν µέσα απ’ τις φλόγες. Πριν προλάβει ο κόσµος να συνειδητοποιήσει τη 
φριχτή σκηνή µια πανικόβλητη γυναίκα ούρλιαζε πως µέσα στο σπίτι βρισκόταν η 
κόρη της. Ταυτόχρονα, ένας άντρας φώναζε πως στο φλεγόµενο κτίριο είχε 
αποθηκευµένα εκρηχτικά. Τότε, ο Λεωνής αψηφώντας τον κίνδυνο, όρµησε στις 
φλόγες, εντόπισε µε δυσκολία το κοριτσάκι κρυµµένο σ’ ένα πιθάρι και το έβγαλε 
έξω, παραδίδοντάς το στη µητέρα του. Μπροστά σ’ αυτήν την ηρωική πράξη, ο 
∆ήµαρχος συνεχάρη το Λεωνή, ενώ εκείνος προσπαθούσε να συνεφέρει τη λιπόθυµη 
αδελφή του.   
 
  
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ (Β): βασικό στοιχείο, (∆): δευτερεύον στοιχείο]       


