
Προχωρημένα Θέματα 
Διδακτικής της Φυσικής

___________________________________________________________

Ενότητα 3η: Η περίληψη του κειμένου

Κώστας Ραβάνης
Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία



Σκοπός ενότητας

• Να γνωρίσουν οι φοιτήτριες/ές τη διαδικασία 
συγγραφής της περίληψης του κειμένου



Περιεχόμενα ενότητας

• Βασικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψιν κατά τη συγγραφή της περίληψης

• Επικέντρωση σε βασικά ζητήματα τεχνικής για 
τη συγγραφή της περίληψης



Η περίληψη του κειμένου

• Η περίληψη συνιστά το δεύτερο σημαντικό στοιχείο 
του κειμένου

• Πρώτη πλήρης, αν και συνοπτική, παρουσίαση του 
κειμένου

• Ο αναγνώστης, με βάση τη μελέτη της περίληψης 
αποφασίζει αν ενδιαφέρεται για το κείμενο

• Παροχή όσον το δυνατό περισσότερης ποιοτικής και 
ποσοτικής πληροφορίας για το περιεχόμενο του 
κειμένου



Ζητήματα τεχνικής περίληψης 
(1/5)

Περιεχόμενο και συγγραφή: κείμενο περιορισμένης 
έκτασης (150 - 300 λέξεις) που πρέπει να αποτυπώνει 
τη βασική δομή της έρευνας:

• Το θεωρητικό πλαίσιο
• Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα
• Τα θεμελιώδη ζητήματα της μεθοδολογικής 

προσέγγισης (μέθοδος, τεχνική, δείγμα, 
ερευνητικό εργαλείο, μέθοδος ανάλυσης)

• Τα σημαντικά ευρήματα σε σχέση με τα 
ερευνητικά ερωτήματα



Ζητήματα τεχνικής περίληψης 
(2/5)

Μετά την ολοκλήρωση του κειμένου, συγγράφουμε 
σταδιακά την περίληψη: 

• 1-2 προτάσεις που αναφέρονται στο θεωρητικό 
πλαίσιο

• Αναφέρουμε τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα 
• 1-2 προτάσεις που περιγράφουν τα ζητήματα της 

μεθόδου
• 1-2 προτάσεις που περιγράφουν τα βασικά 

αποτελέσματα και ευρήματα 
• Το κείμενο που προκύπτει: πληρότητα και συνοχή 

και ενδεχόμενες διορθώσεις



Ζητήματα τεχνικής περίληψης 
(3/5)

• Στην περίληψη, όπως και σε ολόκληρο το κείμενο, 
γράφουμε με εξειδίκευση των γενικών όρων. Πχ.

• «η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε σημαντικά 
ευρήματα», ή «πραγματοποιείται ανάλυση των δεδομένων 
και συζήτηση των αποτελεσμάτων» 

•ή

• «η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι……, ή «η ανάλυση 
των δεδομένων πραγματοποιείται με t-test και στη 
συζήτηση σχολιάζονται……….» 



Ζητήματα τεχνικής περίληψης 
(4/5)

• Η περίληψη είναι διακριτή οντότητα του συνολικού 
κειμένου και λειτουργεί αυτοτελώς

• Δεν περιλαμβάνει πληροφορίες που δεν 
παρουσιάζονται στο κείμενο του άρθρου

• Χρήση των εννοιών και όρων-κλειδιά του άρθρου 
για λόγους αποδελτίωσης & καταχώρησής του σε 
βάσεις βιβλιογραφικών πηγών 



Ζητήματα τεχνικής περίληψης 
(5/5)

• Αποφυγή χρήσης ακρωνυμίων, συμβόλων, 
συντομογραφιών

• Δεν περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές, 
πίνακες, σχήματα

• Η περίληψη δεν είναι εισαγωγή στο κείμενο αλλά 
πλήρης αποτύπωσή του



Παράδειγμα

Θέμα έρευνας: Παράγοντες που επηρεάζουν τη μελέτη των 
φοιτητών στις εξετάσεις

• Στην έρευνα προσεγγίζονται οι παράγοντες από τους οποίους 
εξαρτώνται οι δυσκολίες μελέτης των φοιτητών………. Η 
έρευνα έγινε στον ελληνικό φοιτητικό πληθυσμό με το 
«Ερωτηματολόγιο Ικανοτήτων Μελέτης και Εξετάσεων»…… Η 
συστηματική μελέτη των δεδομένων ανέδειξε πέντε 
παράγοντες………..

• Στην έρευνα προσεγγίζονται οι παράγοντες από τους οποίους 
εξαρτώνται οι δυσκολίες μελέτης των φοιτητών………. Η 
έρευνα έγινε με την στάθμιση και προσαρμογή στον ελληνικό 
φοιτητικό πληθυσμό του «Ερωτηματολογίου Ικανοτήτων 
Μελέτης και Εξετάσεων»…… Τα δεδομένα μελετήθηκαν με 
ανάλυση παραγόντων (principle factor analysis με 
περιστροφή varimax) και αποκάλυψε πέντε αξιόπιστους 
παράγοντες………..



Τέλος Ενότητας



Χρηματοδότηση
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του 

εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» 
έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού 
υλικού. 

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους.



Σημειώματα



Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου

Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.00.



Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης 
και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Κωνσταντίνος Ραβάνης, 
«Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής» Έκδοση: 1.0. 
Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: 
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1533/

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1533/


Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons 

Αναφορά, Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. 
Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα 

οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους 
χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». 

1] https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 

Σύμφωνα με αυτήν την άδεια ο δικαιούχος σας δίνει το δικαίωμα να:
Μοιραστείτε — αντιγράψετε και αναδιανέμετε το υλικό
Προσαρμόστε — αναμείξτε, τροποποιήστε και δημιουργήστε πάνω στο υλικό για
κάθε σκοπό
Υπό τους ακόλουθους όρους:
Αναφορά Δημιουργού — Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό, με
σύνδεσμο της άδειας
Παρόμοια Διανομή — Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο
υλικό, πρέπει να διανείμετε τις δικές σας συνεισφορές υπό την ίδια άδεια όπως και
το πρωτότυπο



Διατήρηση Σημειωμάτων

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνει:

 το Σημείωμα Αναφοράς

 το Σημείωμα Αδειοδότησης

 τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων

 το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.


