
Τα στάδια στη γραφή περίληψης

1. Διαβάζω τον τίτλο του κειμένου.

2. Κάνω προσεκτική ανάγνωση όλου του κειμένου.

3. Εντοπίζω το θεματικό κέντρο (θέμα, κεντρικό νόημα) του κειμένου.

4. Μελετώ κάθε παράγραφο χωριστά, για να διαπιστώσω τα επιμέρους θέματα που αναπτύσσονται.

5. Σημειώνω τις λέξεις-κλειδιά κάθε παραγράφου.

6. Γράφω έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο, στηριζόμενος στις λέξεις-κλειδιά.

7. Γράφω την περίληψη.
           

 Ξεκινώντας είτε με αναφορά στο κείμενο και το συγγραφέα είτε απευθείας  
χρησιμοποιώντας γ΄ πρόσωπο 

 Συνδέω τους πλαγιότιτλους.

 Πυκνώνω το κείμενό μου. Πώς; Π.χ. Σβήνοντας  παραδείγματα, επιθετικούς 
προσδιορισμούς,  αντικαθιστώντας  τις δευτερεύουσες προτάσεις με μετοχές ή 
ισοδύναμα ουσιαστικά  και  τις περιφράσεις με μονολεκτικούς τύπους.

 Γράφω την κατακλείδα μου.

ΠΡΟΣΕΧΩ:

• Να καταγράψω μόνο τις αναγκαίες πληροφορίες (θέματα, νοήματα), αναπτύσσοντάς τες 
αναλογικά με το αρχικό κείμενο
• να χρησιμοποιήσω πληροφοριακό ύφος χωρίς να σχολιάζω το κείμενο
• τη συνοχή του κειμένου μου και την ομαλή ροή των πληροφοριών, χρησιμοποιώντας τις 
κατάλληλες συνδετικές λέξεις και φράσεις
• να εφαρμόζω τους γλωσσικούς κανόνες (ορθογραφία, στίξη, σύνταξη, λεξιλόγιο)
• να τηρήσω το όριο των λέξεων που έχει δοθεί.



Λέξεις και εκφράσεις που εξασφαλίζουν συνοχή στην περίληψη

Πρόλογος
• Στην αρχή- Στον πρόλογο- Στο αρχικό επεισόδιο -Στην πρώτη εικόνα- Η ιστορία του αρχίζει
- Το κείμενο μας ενημερώνει (για), αναφέρεται (σε), αρχίζει (με)
Ο συγγραφέας ασχολείται (με), αναφέρεται (σε), πραγματεύεται, εξετάζει

Κύριο μέρος
• Στη συνέχεια- Ύστερα- Έπειτα -Μετά από αυτά
Στο κύριο μέρος -Στην πρώτη ενότητα- Στην πρώτη παράγραφο
Στη συνέχεια του κειμένου / της ιστορίας
Σε αντίθεση με τα παραπάνω / με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως
• Ο συγγραφέας αναφέρει, λέει, επισημαίνει, σημειώνει, τονίζει, υπογραμμίζει
ισχυρίζεται, υποστηρίζει, πιστεύει
σχολιάζει, ερμηνεύει
παρατηρεί, διαπιστώνει
ορίζει, καθορίζει, προσδιορίζει
αποσαφηνίζει, διευκρινίζει, επεξηγεί
εξηγεί, αιτιολογεί, δικαιολογεί
συγκρίνει, παραβάλλει, αντιθέτει, αντιπαραθέτει, αντιπαραβάλλει
υπερασπίζεται, συμφωνεί (με), ταυτίζεται (με), απορρίπτει,
αντικρούει
δείχνει, αποδεικνύει
συμπληρώνει, προσθέτει
συνεχίζει

Επίλογος
• Τέλος- Τελικά- Συμπερασματικά- Εν κατακλείδι
Κλείνοντας- Ολοκληρώνοντας
Στην τελευταία εικόνα -Στο τέλος του κειμένου
Η περιγραφή κλείνει (με)- Η ιστορία τελειώνει -Η αφήγηση ολοκληρώνεται
• Ο συγγραφέας καταλήγει, τελειώνει, συμπεραίνει, ανακεφαλαιώνει


