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ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Οξηζκόο
«Πξόθεηηαη γηα κηα ππνθαηεγνξία [subgenre] ηνπ 

γέλνπο "έθζεζε", πνπ έρεη αληηθεηκεληθό 

πξνζαλαηνιηζκό, δειαδή απνθεύγεη ηνλ ζρνιηαζκό 

ηνπ θεηκέλνπ, πνπ ππθλώλεη, επηζηξαηεύεη 

ζπγθεθξηκέλεο γλσζηαθέο ιεηηνπξγίεο (αλάγλσζεο / 

απνδόκεζεο θαη αλαδόκεζεο ηνπ πξσηόηππνπ 

θεηκέλνπ / ιόγνπ), ρξεζηκνπνηεί γισζζηθά κέζα ή, 

θαιύηεξα, γισζζηθέο ζηξαηεγηθέο παξάθξαζεο / 

πύθλσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αξρηθνύ θεηκέλνπ 

θαη δείμεο ηεο νξγάλσζήο ηνπ, θαη ηθαλνπνηεί 

επηθνηλσληαθέο αλάγθεο επαγγεικαηηθέο (κε εκθαλή 

ρξεζηηθό ραξαθηήξα) αιιά θαη ζρνιηθέο, αθνύ ε 

πεξίιεςε απνηειεί θαζηεξσκέλε άζθεζε 

θαηαλόεζεο θαη (αλα)ζύληαμεο θεηκέλνπ.»
ΠΤΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΧΑ
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Πεξίιεςε

Σχολική περίληψη

4



Η πεξίιεςε

Η πεξίιεςε είλαη έλαο ηξόπνο ζπλνπηηθήο 

απόδνζεο πξνϋπάξρνληνο θεηκέλνπ.

Δπηδηώθεηαη:

α) Η θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ.

β) Η πιεξνθόξεζε ησλ άιισλ κε ιηηό θαη ζαθή 

ηξόπν γηα ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ.

γ) Η δηάθξηζε ηνπ αλαγθαίνπ από ην πεξηηηό, 

ηόζν ζην πεξηερόκελν όζν θαη ζηε γιώζζα ηνπ 

θεηκέλνπ.

δ) Η δόκεζε ελόο λένπ θεηκέλνπ κε ζπλνρή θαη 

ζπλεθηηθόηεηα.
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Η δηδαζθαιία ηεο Ν.Δ.Γ.
ΤΠΔΝΘΤΜΙΗ

Η δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο λνείηαη σο έλα 

ζύλνιν ζηόρσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

γισζζηθήο θαη επηθνηλσληαθήο ηθαλόηεηαο 

ησλ καζεηώλ.

Δπαλεξρόκαζηε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξνληάο ζηε δηδαζθαιία θαηλνκέλσλ πνπ 

δελ έρνπλ θαηαθηήζεη νη καζεηέο/-ηξηεο.
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Γηαρείξηζε ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ θαη ηνπ 

δηδαθηηθνύ ρξόλνπ κε βάζε ηηο 

πξνβιεπόκελεο δηδαθηηθέο ώξεο.

Η δηδαζθαιία ζηεξίδεηαη ζην ζρνιηθό 

εγρεηξίδην θαη ελζαξξύλεηαη ε 

αλαδηάηαμε ηεο ύιεο:

δελ είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζείηαη κε 

γξακκηθό ηξόπν ε ύιε ηνπ εγρεηξηδίνπ.

Η δηδαζθαιία ηεο Ν.Δ.Γ.

ΤΠΔΝΘΤΜΙΗ
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Η πεξίιεςε ζην Γπκλάζην

πεηξνεηδήο αλάπηπμε Α.Π.

Α΄ Γπκλαζίνπ: 3ε ελόηεηα, Γ1΄: 

Πεξίιεςε, ζ. 48

Β΄ Γπκλαζίνπ: 2ε ελόηεηα, Γ΄: Πεξίιεςε-

Πιαγηόηηηινη, ζ. 39

Γ΄ Γπκλαζίνπ: 8ε ελόηεηα, Δ΄: Πεξίιεςε, 

ζ. 145

Φζίλνπζα θαζνδήγεζε
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Α΄, Β΄, Γ΄ ηάμε:

Οξγάλσζε ηνπ ιόγνπ

Σπλνρή θεηκέλνπ

Αλάπηπμε παξαγξάθνπ

Δπηπιένλ:

Β΄ Λπθείνπ: Πεξίιεςε γξαπηνύ θαη 

πξνθνξηθνύ ιόγνπ (ζ. 262-286)

Γ΄ Λπθείνπ: Δξεπλεηηθή εξγαζία → πεξίιεςε 

Η πεξίιεςε ζην Λύθεην
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Πεξίιεςε
ΤΠΔΝΘΤΜΙΗ

Ο πξνθνξηθόο ιόγνο ζεσξείηαη
ηζόηηκνο κε ηνλ γξαπηό.

Δπνκέλσο, θαιιηεξγνύκε ζηξαηεγηθέο 
θαηαλόεζεο θαη παξαγσγήο 

γξαπηώλ θαη πξνθνξηθώλ
θεηκέλσλ.

=
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Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο
ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία

Γίλνπκε έκθαζε: 

ζε δηεξεπλεηηθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο 
(επαγσγηθή, επίιπζε πξνβιήκαηνο, 
θαηαηγηζκόο ηδεώλ θ.ά.)

ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κνξθή 
δηδαζθαιίαο

ζε πνηθηιία ηερληθώλ/ζηξαηεγηθώλ 
(δξακαηνπνηήζεηο, αλάιεςε ξόισλ θ.ά.)

ζε δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο (ζην ηέινο θάζε 
δηδαθηηθήο ελόηεηαο)
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Αλαγλώξηζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ 

παξαγξάθνπ

Δληνπηζκόο ξόινπ ησλ ζπλδεηηθώλ 

ιέμεσλ γηα ηε ζπλνρή ηεο παξαγξάθνπ

ύληαμε πιαγηόηηηινπ ηεο παξαγξάθνπ

Δληνπηζκόο ηξόπνπ αλάπηπμεο ηεο 

παξαγξάθνπ

ύλδεζε ηεο παξαγξάθνπ κε ηα 

δηάθνξα θεηκεληθά είδε

Από ηελ Παξάγξαθν ζηελ 

Πεξίιεςε

12



Καηαλόεζε θεηκέλνπ θαη επηθνηλσληαθνύ πιαηζίνπ

Δληνπηζκόο ζεκαηηθνύ θέληξνπ

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ
 Τπνγξάκκηζε ιέμεσλ-θιεηδηώλ θάζε παξαγξάθνπ

 ύληαμε πιαγηόηηηισλ θάζε παξαγξάθνπ

πγγξαθή / Παξαγσγή
 Αλαθνξά ζεκαηηθνύ θέληξνπ

 Αμηνπνίεζε ησλ πιαγηόηηηισλ

 Υξήζε ζπλδεηηθώλ ιέμεσλ

Δπαλέιεγρνο ηεο γξαπηήο πεξίιεςεο 
(αξηζκόο ιέμεσλ, ρξήζε ζπλσλύκσλ, ζθάικαηα

πεξηερνκέλνπ, δνκήο, γιώζζαο θαη ύθνπο)

ηάδηα ζύληαμεο ηεο πεξίιεςεο
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Πξαθηηθέο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ (1)

Δληνπηζκόο ηεο πιεξνθνξίαο ζην θείκελν 

(πξόζσπα, ρώξνο, ρξόλνο, θνηλσληθό πιαίζην, βαζηθέο 

ηδέεο ηνπ γξάθνληνο θ.ιπ.)

ύλδεζε ηεο πιεξνθνξίαο κε ην επηθνηλσληαθό 

πιαίζην θαη ην θεηκεληθό είδνο (π.ρ. νη καζεηέο/-ηξηεο

ζπζρεηίδνπλ ην βαζηθό κήλπκα ηνπ θεηκέλνπ κε ηνλ 

πνκπό, ηνλ/ηνπο δέθηε/-εο, ηηο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, 

ηνλ ζθνπό ηεο ζπγγξαθήο ηνπ θεηκέλνπ) 

Γηεξεύλεζε ηνπ ηξόπνπ νξγάλσζεο ηνπ θεηκέλνπ 

(π.ρ. νη καζεηέο/-ηξηεο αλαγλσξίδνπλ ηε δνκή νιόθιεξνπ 

θεηκέλνπ ή ηεο παξαγξάθνπ, κειεηνύλ ζηνηρεία ζπλνρήο 

θαη ζπλεθηηθόηεηαο, παξαθνινπζνύλ ηε ζπιινγηζηηθή 

πνξεία πνπ αλαπηύζζεηαη, ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

νξγαλώλεηαη ν ιόγνο).
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Πξαθηηθέο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ (2)

Μειέηε ησλ κνξθνζπληαθηηθώλ θαηλνκέλσλ 

θαη θπξίσο ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηε 

λνεκαηνδόηεζε ηνπ θεηκέλνπ (π.ρ. ελεξγεηηθή 

/ παζεηηθή ζύληαμε, θπξηνιεθηηθή θαη κεηαθνξηθή 

ρξήζε ηεο γιώζζαο, ξόινο ησλ ζεκείσλ ζηίμεο)

Μειέηε ηνπ ιεμηινγίνπ ζε ζπζρεηηζκό κε ην 

επηθνηλσληαθό πιαίζην θαη ην θεηκεληθό είδνο 

(θαηάιιειε γισζζηθή πνηθηιία, θαηάιιειν ύθνο, 

εηδηθό ιεμηιόγην, επηζηεκνληθόο / ζπγθηλεζηαθόο 

ηόλνο ηνπ ιόγνπ θ.ιπ.)
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Κξηηηθή αλάγλσζε δεδνκέλσλ ηνπ θεηκέλνπ, κε 

βάζε ην θνηλσληθό, ηζηνξηθό, γεσγξαθηθό

πιαίζηό ηνπο:

π.ρ. νη καζεηέο/-ηξηεο εμεηάδνπλ ην θείκελν κε 

θξηηηθή δηάζεζε, ππό ην πξίζκα εμσ-θεηκεληθώλ

παξακέηξσλ, όπσο νη πξνζσπηθέο γλώζεηο θαη 

εκπεηξίεο ηνπο θαη αμηνινγνύλ ηδέεο, πξάμεηο, 

ραξαθηήξεο θαη επηρεηξήκαηα ηνπ θεηκέλνπ, 

εληνπίδνπλ αληηθάζεηο, πξνθαηαιήςεηο θαη 

ζηεξεόηππα.

Πξαθηηθέο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ (3)
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Δμάζθεζε γηα ηελ πεξίιεςε

Αζθήζεηο ζηελ πξνθνξηθή πεξίιεςε (κε θάζε επθαηξία 
λα ζπλεηδεηνπνηνύλ νη καζεηέο όηη «δεκηνπξγνύλ» 
πεξίιεςε).

Αζθήζεηο πξώηα ζηελ πύθλσζε ηνπ θεηκέλνπ θαη κεηά 
ζηελ πεξίιεςε.

Αζθήζεηο πνπ αλαπηύζζνπλ επί κέξνπο δεμηόηεηεο 
(π.ρ. αλαγλώξηζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηνπ ζθνπνύ ελόο 
θεηκέλνπ, γισζζηθέο αζθήζεηο ζπλσλύκσλ, 
αληηθαηάζηαζεο ππσλύκσλ ιέμεσλ από ππεξώλπκεο, 
αλίρλεπζε ηεο ζπιινγηζηηθήο πνξείαο ηνπ ζπγγξαθέα).

Αζθήζεηο ζηελ αλαγλώξηζε θαη ρξήζε ησλ 
ιεμηινγηθώλ θαη κνξθνζπληαθηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ 
δηακνξθώλνπλ ην ύθνο παξαγξάθνπ / θεηκέλνπ. 

Αζθήζεηο ζε πνηθίιεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο.
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Δλζσκαησκέλε ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ζε 
θάζε θάζε ηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ:  

ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

 Αξρηθή ή δηαγλσζηηθή αμηνιόγεζε

 Γηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε

 Σειηθή ή αζξνηζηηθή αμηνιόγεζε

ΑΠΟ ΣΟΝ ΙΓΙΟ ΣΟΝ ΜΑΘΗΣΗ

 Απηναμηνιόγεζε

ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ

 Δηεξναμηνιόγεζε

Μνξθέο αμηνιόγεζε ηεο 

γξαπηήο πεξίιεςεο  
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Αμηνιόγεζε ηεο πεξίιεςεο

πλεμεηάδνληαη ηξεηο παξάκεηξνη:

α) ην πεξηερόκελν (50%)

β) ε γιώζζα θαη ην ύθνο / ε έθθξαζε (30%)

γ) ε δνκή (20%).
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α) Σν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο 
(50%)

Θεηηθά ζηνηρεία:
Η ζύιιεςε ηνπ λνεκαηηθνύ θέληξνπ ηνπ θεηκέλνπ

Η επηινγή ησλ ζεκαληηθώλ ηδεώλ-πιεξνθνξηώλ ηνπ 

θεηκέλνπ

Η πιεξόηεηα θαηαλόεζεο ηνπ θεηκέλνπ

Αδπλακίεο:
Αδπλακία θαηαλόεζεο ή απόθιηζε από ην λνεκαηηθό 

θέληξν ηνπ θεηκέλνπ

Δπηινγή δεπηεξεπνπζώλ ηδεώλ-πιεξνθνξηώλ ζε βάξνο 

ησλ θύξησλ-ζεκαληηθώλ

Η αηειήο (κεξηθή) θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ
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β) Η γιώζζα θαη ην ύθνο ηεο 

πεξίιεςεο/ε έθθξαζε (30%)

Θεηηθά ζηνηρεία:
Η ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ ύθνπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή θεηκέλνπ 

(πιεξνθνξηαθό ύθνο)

Η ηθαλόηεηα πύθλσζεο ηνπ θεηκέλνπ κέζα από δηάθνξεο ηερληθέο 

(γελίθεπζε, αλαδηαηύπσζε θηι.)

Η νξζή ρξήζε ηεο γιώζζαο ζην επίπεδν ηεο νξζνγξαθίαο, ηεο ζηίμεο, 

ηεο ζύληαμεο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ

Αδπλακίεο:
Η αμηνιόγεζε κε ηελ άζθεζε άκεζεο ή έκκεζεο θξηηηθήο-ζρνιηαζκνύ ζηηο 

ηδέεο-πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ

Η απηνύζηα-ζηείξα κεηαθνξά ιέμεσλ θαη θξάζεσλ ηνπ αξρηθνύ θεηκέλνπ

Οη απνθιίζεηο από ηνπο θαλόλεο ηεο Νενειιεληθήο Γξακκαηηθήο θαη ηνπ 

Σπληαθηηθνύ ζηελ νξζνγξαθία, ζηε ζηίμε, ζηε ζύληαμε θαη ην ιεμηιόγην 

(επαλαιήςεηο, αζάθεηεο, έιιεηςε αθξηβνινγίαο θ.ιπ.)
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γ) Η δνκή ηεο πεξίιεςεο (20%)

Θεηηθά ζηνηρεία:
Η ηθαλόηεηα παξαθνινύζεζεο ή αλαδηνξγάλσζεο ηεο δνκήο ηνπ 

αξρηθνύ θεηκέλνπ θαη ε παξνπζίαζε κε ινγηθή αθνινπζία ησλ 

βαζηθώλ ηδεώλ

Η ζύληαμε ελόο θεηκέλνπ κε νκαιή ξνή θαη ζπλνρή

Η επηηπρήο ρξήζε ησλ δηαξζξσηηθώλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ

Αδπλακίεο:
Η ηππνπνηεκέλε κεηαθνξά ηεο πνξείαο ηνπ αξρηθνύ θεηκέλνπ → 

καθξνζθειήο πεξίιεςε

Η άηαθηε παξάζεζε ησλ ηδεώλ-πιεξνθνξηώλ ηνπ θεηκέλνπ

Η έιιεηςε ζπλνρήο θαη αιιεινπρίαο κεηαμύ ησλ κεξώλ-πξνηάζεσλ 

ηεο πεξίιεςεο
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Γεληθή ζεώξεζε

Η πξνζπάζεηα γηα αμηνιόγεζε ηεο πεξίιεςεο κε ηελ 

αλαιπηηθή κέζνδν θαη ηελ πξόζζεζε ησλ 

επηκέξνπο βαζκώλ δελ είλαη αξθεηή. Πεξηερόκελν, 

κνξθή θαη δνκή νπζηαζηηθά δελ δηαρσξίδνληαη. 

Απαξαίηεηε ε ζπλνιηθή ζεώξεζε ηνπ γξαπηνύ, 

πξηλ από ηελ ηειηθή βαζκνινγία. 

Σηε ζπλνιηθή ζεώξεζε ηεο πεξίιεςεο ζα 

ζπλεθηηκεζνύλ γηα ηελ ηειηθή βαζκνινγία όια ηα 

θξηηήξηα: από ηελ πξσηνηππία ζηε ζπγθξόηεζε θαη 

ην ύθνο έσο ηελ εηθόλα ηνπ γξαπηνύ 

(θαζαξνγξακκέλν θείκελν, επαλάγλσζηε γξαθή).
(Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην)
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πκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλίζεηο (1)

Η έθηαζε ηεο πεξίιεςεο εμαξηάηαη από ην είδνο, ην 

κέγεζνο θαη ηε δνκή ηνπ δνζέληνο θεηκέλνπ. Γη’ 

απηό θαζνξίδεηαη θάζε θνξά ν αξηζκόο ησλ 

ιέμεσλ ηεο πεξίιεςεο. 

Όρη απζηεξή θαηακέηξεζε ησλ ιέμεσλ από ηνλ 

βαζκνινγεηή, αιιά αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο 

ηνπ καζεηή λα ππθλώζεη-πεξηνξίζεη ην θείκελό 

ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα. 
(Ωο ππέξβαζε ησλ νξίσλ ζεσξείηαη ε γξαθή κηαο πεξίιεςεο πνπ 

ππεξβαίλεη θαηά 10% ηνλ θαζνξηζκέλν αξηζκό ησλ ιέμεσλ). 

Η πεξίιεςε κπνξεί λα γξαθεί σο κία εληαία παξάγξαθνο ή 

λα ρσξηζηεί ζε παξαγξάθνπο, αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη 

ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ.
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Η πεξίιεςε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Έθζεζεο-Έθθξαζεο (ΓΔΛ) έρεη πιεξνθνξηαθό 

ραξαθηήξα, νπόηε ε εηζαγσγή ηεο είλαη 

πξνηηκόηεξν λα μεθηλά κε αλαθνξά ζην 

ζπγγξαθέα ή ζην θείκελν, όπσο πξνηείλεηαη ζην 

βηβιίν Έθζεζε-Έθθξαζε Β΄ Λπθείνπ ζει. 235-

236 [ζ. 264 εθδ. 2002 θ.ε].

ΟΜΧ: Μηα εηζαγσγή θαηεπζείαλ από ηηο ηδέεο-

πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ είλαη θαη απηή 

απνδεθηή, κε ηε ινγηθή όηη ν καζεηήο ηαπηίδεηαη 

κε ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ θεηκέλνπ θαη επηρεηξεί λα 

ππθλώζεη ην θείκελό ηνπ.

πκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλίζεηο (2)
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Η ζρνιηθή πεξίιεςε γξάθεηαη γηα 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπό θαη έρεη πάληα 

απνδέθηε.

Δπνκέλσο, πξέπεη: 

 Να απνθεύγεηαη ε ηππνπνηεκέλε 

εθθώλεζε: «Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε 

ηνπ θεηκέλνπ.»

 Να πηνζεηνύληαη πην αλαιπηηθέο 

δηαηππώζεηο εληαγκέλεο ζε επηθνηλσληαθό 

πιαίζην.

πκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλίζεηο (3)
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ρεδηαζκόο δηδαζθαιίαο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ / ΘΔΜΑ /

ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ

ΧΡΔ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ

ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ: …

ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: …

ΣΑΞΗ: …

ΣΜΗΜΑ: …
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ρεδηάδνληαο ηε δηδαζθαιία (1)

Γηδαθηηθέο ώξεο ελόηεηαο/ζέκαηνο

Γηδαθηηθέο ώξεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
κέξνο ηεο ελόηεηαο

Σρεδηαζκόο δηδαζθαιίαο: Σρέδην ή 
Σελάξην

Πξνεηνηκαζία Φύιισλ Δξγαζίαο

Αμηνιόγεζε δηδαθηηθώλ 
απνηειεζκάησλ (δηακνξθσηηθή, 
ηειηθή)
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ρεδηάδνληαο ηε δηδαζθαιία (2)

Δληνπίδνπκε ηα θαηάιιεια θείκελα γηα 

ηνπο καζεηέο καο.

Σπληάζζνπκε ηελ πεξίιεςε ηνπ/ησλ 

θεηκέλνπ/-σλ, πξηλ ηνπο ηε δεηήζνπκε.

Σηελ εθθώλεζε πεξηγξάθνπκε κε 

αθξίβεηα ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο 

(π.ρ.: Δίζαη δεκνζηνγξάθνο θαη …/ 

Θέιεηο λα εμεγήζεηο ζην θίιν ζνπ 

κέζα ζε 3΄ ηη …).
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Βηβιηνγξαθία

Πύιε γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα

Βι. αλαιπηηθά: 

32

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/summary/contents.html

