
1

 { 1η αδιάκοπη ανάγνωση

Θέμα είναι η έννοια ή ο συνδυασμός εννοιών για τις οποίες γίνεται λόγος στο κείμενο.
Διατυπώνεται με: 
• μία λέξη ή λεκτικό σύνολο (π.χ. κλωνοποίηση, αυτομόρφωση, οι παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων) 
• δύο λέξεις που δηλώνουν τη μεταξύ τους σχέση (π.χ. γλώσσα και πολιτισμός, νέοι και 

διαδίκτυο) 

Ο τίτλος ενός κειμένου προϊδεάζει συνήθως τον αναγνώστη για το βασικό θέμα/έννοια 
του κειμένου. Έτσι ο αναγνώστης ξεκινά την ανάγνωση με κάποιες αναγνωστικές 
προσδοκίες ως προς το θέμα. Όμως, κατά τη γραπτή δοκιμασία, τα κείμενα που δίνονται 
για περίληψη συνήθως δεν έχουν τίτλο, με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται ένας 
«ορίζοντας προσδοκιών». 

Εντοπίζω στο κείμενο τα γλωσσικά στοιχεία συνοχής με τα οποία δηλώνεται το ίδιο θέμα. 
Συγκεκριμένα:
1.Επανάληψη λέξης 
2. Παράλειψη λέξης
3. Αντικατάσταση λέξης από: 
• λέξεις παράγωγες/ομόρριζες 
• λέξεις συνώνυμες 
• αντωνυμίες (που αντικαθιστούν το θέμα) 
• λέξεις με νοηματική συγγένεια από τον ίδιο θεματικό χώρο 
• συνυπώνυμα, υπερώνυμα 
• χρήση γενικότερου όρου

Να αναγνωρίζω τα ουσιαστικά και το μεταφορικό λόγο που αντικαθιστούν το θέμα του 
κειμένου. (βλέπε συνοχή,  σελ. )

Τι είναι το θέμα 
του κειμένου;

Γιατί πρέπει 
να εντοπίσω το 
θέμα;

Πώς εντοπίζω 
το θέμα του 
κειμένου ;

Προϋπόθεση

Σύμφωνα με το διδακτικό εγχειρίδιο, (Έκφραση-Έκθεση, Β Λ́υκείου, σελ. 241) προτείνεται ως πρώτο βήμα η πρώτη 
ανάγνωση του κειμένου με σκοπό την επισήμανση του θέματος και του νοηματικού κέντρου του κειμένου. 
Σύμφωνα με τους ειδικούς, όμως, κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο για τους μαθητές και  σε πολλές περιπτώσεις ακόμη 
και για έμπειρους αναγνώστες λόγω των αυξημένων δυσκολιών που παρουσιάζουν τα περισσότερα κείμενα 
πειθούς. Επειδή οι μη εκπαιδευμένοι μαθητές μπορεί (σε ένα αρχικό στάδιο)να αδυνατούν να διακρίνουν το 
νοηματικό κέντρο,  εμείς προτείνουμε  σαν πρώτο βήμα την πρώτη αδιάκοπη ανάγνωση με σκοπό τον εντοπισμό 
του θέματος του κειμένου.

Ενέργεια πρώτη:
1η αδιάκοπη ανάγνωση-Εντοπίζω το θέμα του 
κειμένου
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Ενέργεια πρώτη : 

παράδειγμα

Μια σημαντική πρόκληση στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα είναι με ποιον τρόπο 
θα διαφυλαχθούν τα ιδανικά της ειρήνης, της ελευθερίας και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Η απάντηση είναι: κατάλληλη αγωγή και παιδεία. Το ίδιο 
ισχύει για τα ηθικά διλήμματα που θέτει η ασύλληπτη επιστημονική πρόοδος 
(κλωνοποίηση, παραγωγή ανθρώπινων εμβρύων, μεταλλαγμένα προϊόντα, 
οικολογικές καταστροφές κ.α.). Το κράτος πρόσφερε ως τώρα εκπαίδευση 
και λιγότερο παιδεία. Η ευρύτερη καλλιέργεια είναι προσωπική κατάκτηση 
που απαιτεί θυσίες. Η διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση μετατοπίζει 
το κέντρο βάρους από το κράτος στο άτομο, το οποίο οφείλει να έρθει σε 
επαφή με πολλούς τομείς γνώσης σε διάφορες μορφές της. Η μετάδοση 
από την τοπική στην παγκόσμια κοινωνία προϋποθέτει γλωσσομάθεια, 
ανοχή στη διαφορετικότητα και στον πολυπολιτισμό, πνεύμα συνεργασίας 
και συναδέλφωσης στο "παγκόσμιο χωριό", στο οποίο έχει μεταβληθεί ο 
πλανήτης μας. Και εδώ στην Ελλάδα έχουν γίνει ορατές οι πολλαπλές όψεις 
της παγκοσμιοποίησης στην κοινωνιολογική και οικονομική εκδοχή της. 
Τα όρια των εθνικών κρατών, στην παραδοσιακή μορφή τους, εξαλείφονται, 
καθώς διακινούνται εκατομμύρια άνθρωποι, αγαθά και ιδέες, με απίστευτη 
ταχύτητα. Η εμμονή, όμως, στα οικονομικά συμφέροντα και στους κανόνες 
της ελεύθερης αγοράς, η επιβολή του καταναλωτικού προτύπου της 
αφθονίας, το διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στα φτωχά και στα πλούσιο 
κράτη, η κρίση της δημοκρατικής συμμετοχής και τους κράτους πρόνοιας, η 
κοινωνική περιθωριοποίηση και ο αποκλεισμός και τόσα άλλα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο κόσμος δημιουργούν κλίμα ανησυχίας για το μέλλον.

Η αισιοδοξία για την πορεία του κόσμου κατά την τρίτη χιλιετία μπορεί να 
προκύπτει από τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου και της αποστολής της 
εκπαίδευσης. Το παλιό μοντέλο, που ισχύει ακόμη στην Ελλάδα, και το οποίο 
στηρίζεται σε ποσοτικά κριτήρια (συσσώρευση γνώσεων στο παραδοσιακό 
γνωσιοκεντρικό σχολείο) πρέπει να αντικατασταθεί από ποιοτικά κριτήρια. 
Η απλή παροχή γνώσεων δεν ωφελεί πια. Οι μαθητές και οι φοιτητές, 
όπως και κάθε άνθρωπος, πρέπει να μάθουν να αξιοποιούν τις ευκαιρίες 
για μάθηση, που τους δίνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Στην έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής της UNESCO για την εκπαίδευση 
στον 21° αιώνα τονίζεται ότι η δια βίου εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται 
στους παρακάτω τέσσερις πυλώνες, που αποτελούν διαφορετικά είδη 
μάθησης: 1. Μαθαίνω να αποχτώ τη γνώση, συνδυάζοντας ικανοποιητικά 
μια ευρύτατη γενική παιδεία με τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε ορισμένα 
θέματα. 2. Μαθαίνω να ενεργώ με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκτώ όχι 
μόνο επαγγελματική κατάρτιση αλλά και γενικότερα τη δυνατότητα να 
αντιμετωπίζω και να εργάζομαι αρμονικά σε ομάδες. 3. Μαθαίνω να 
συμβιώνω, κατανοώντας τους άλλους και έχοντας επίγνωση των κοινωνικών 
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Κείμενο πειθούς

1η Αδιάκοπη ανάγνωση-εντοπισμός του θέματος του κειμένου

Λέξεις/έννοιες(παιδεία)
Χρήση αντωνυμίας

Επανάληψη λέξης και 
συνώνυμο
Νέα λέξη-υπώνυμο
της παιδείας
Χρήση γενικότερου όρου 
για την παιδεία
Νέα λέξη/έννοια

Επανάληψη λέξης
Όρος που αναφέρεται στο 

θέμα (εκπαίδευση)

Χρήση λέξεων που είναι 
νοηματικά συγγενείς από 
τον ίδιο θεματικό χώρο
Συνώνυμη  λέξη για τη δια 
βίου εκπαίδευση
Επανάληψη λέξης

Λέξεις νοηματικά 
συγγενείς από τον ίδιο 
θεματικό χώρο
Επανάληψη λέξης

Επανάληψη λέξης

Εντοπίζω τους τρόπους 
συνοχής που δηλώνουν το 

ίδιο θέμα
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α λ λ η λεξαρτ ήσεων -σ υμβά λ λον τας σ τ ην πραγ ματοποί ησ η κοινών 
δράσεων και στη διευθέτηση των συγκρούσεων, με σεβασμό στις αξίες του 
πλουραλισμού, της αμοιβαίας κατανόησης και της ειρήνης. 4. Μαθαίνω 
να ζω με τέτοιον τρόπο, ώστε να αναπτύσσω την προσωπικότητα μου και 
να μπορώ να ενεργώ με μεγαλύτερη αυτονομία και περισσότερη κρίση και 
προσωπική υπευθυνότητα. Για το λόγο αυτόν, η εκπαίδευση δεν πρέπει να 
παραμελεί την ανάπτυξη των ατομικών δυνατοτήτων, τη μνήμη, τη λογική 
κρίση, την αίσθηση του ωραίου, τις φυσικές ικανότητες του  ατόμου   και  
τη  δεξιότητα της επικοινωνίας,  με παράλληλη ευαισθησία στη χρήση της 
μητρικής γλώσσας.

Επανάληψη λέξης

Επανάληψη λέξης

Θεμα του κειμενου: παιδεία και δια βίου εκπαίδευση

Γιατί είναι αναγκαία η αναγνώριση του θέματος του κειμένου;

Οι κύριες πληροφορίες σε κάθε παράγραφο αναφέρονται στο θέμα/έννοια του κειμένου. Έτσι διακρίνω τις 
κύριες από τις δευτερεύουσες πληροφορίες.

Σημείωση:

Άσ κ ησ η: σ το κε ίμε νο "ομαδι κέ ς δρασ τ ηριότ ητε ς σ τ ην τάξ η και διά λογος" να ε π ισ ημάνε τε και να 
υπογραμμίσετε το λεξιλόγιο το οποίο δηλώνει το θέμα του κειμένου για το οποίο γίνεται λόγος.



[Ο διάλογορ και οι ομαδικέρ δπαζηηπιόηηηερ ζηην ηάξη] 

  

Η ηππηθή δηαδηθαζία θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηηθνύ-καζεηή 

ζηελ ηάμε θαη ζην ζρνιείν δελ αθήλεη πνιιά πεξηζώξηα ζηνλ καζεηή λα 

εκπιαθεί ζε δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο θαιιηεξγνύλ ζε ηθαλνπνηεηηθό 

βαζκό ηνλ δηεξεπλεηηθό ιόγν. Γηα λα μεπεξαζηεί απηή ε αδπλακία, ν 

εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο νκαδηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ζηε ζρνιηθή ηάμε πνπ ζα δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 

καζεηέο λα αληαιιάμνπλ απόςεηο, θαιιηεξγώληαο έηζη όρη κόλν ηνλ 

πξνθνξηθό ιόγν αιιά θαη ηελ θνηλσληθή δεμηόηεηα ηεο ζςνεπγαζίαρ.  

Καζώο ηα παηδηά ζπλεξγάδνληαη ζε κηα νκαδηθή δξαζηεξηόηεηα, έρνπλ 

ηελ επθαηξία πξώηα από όια λα δηαηππώζνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο θαη λα 

δηεξεπλήζνπλ κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο αλ κπνξνύλ απηέο λα ηεζνύλ 

ζε εθαξκνγή. Επεηδή όκσο ηα παηδηά ζπλεξγάδνληαη ζην πιαίζην ηεο 

νκάδαο θαη δελ αληαγσλίδνληαη ην έλα ην άιιν, δελ πηέδνληαη λα 

δηαηππώζνπλ απόςεηο απόιπηα επεμεξγαζκέλεο. Έηζη, έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα θαηαζέζνπλ δνθηκαζηηθά κηα ηδέα, πνπ κπνξεί ηα άιια 

παηδηά λα ηε ζπδεηήζνπλ, λα ηελ πηνζεηήζνπλ ή λα ηελ ηξνπνπνηήζνπλ. 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν δελ θαιιηεξγνύλ κόλν ηνλ ιόγν αιιά αλαπηύζζνπλ 

παξάιιεια ηελ θνηλσληθή δεμηόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο. Όπσο είλαη 

γλσζηό, ζην ζρνιείν ηα παηδηά απνθηνύλ θπξίσο ηελ εκπεηξία ηνπ 

ανηαγυνιζμού παξά ηεο ζπλεξγαζίαο, γη’ απηό πνιιέο θνξέο 

δπζθνιεύνληαη λα ζπλεξγαζηνύλ. Ωζηόζν, κηα ζύγρξνλε θνηλσλία 

ρξεηάδεηαη πνιίηεο πνπ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κέιε κηαο νκάδαο 

θαη ε νκαδηθή εξγαζία απνηειεί ην πξώην βήκα πξνο απηή ηελ 

θαηεύζπλζε.  

Η ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ ζε κηα ηέηνηα δξαζηεξηόηεηα, πνπ ην 

ππνρξεώλεη λα ππνζηεξίμεη ηηο απότειρ ηνπ κπξνζηά ζε άιινπο, ην θάλεη 

λα απνθηήζεη βαζκηαία εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό ηνπ θαη ζηηο ηδέεο ηνπ. 

Αιιά θαη ε ζπλεξγαζία ελόο παηδηνύ κε ζπκκαζεηέο ηνπ, πνπ βιέπνπλ ηα 

πξάγκαηα από δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαη έρνπλ πνιιέο 

διαθοπεηικέρ εμπειπίερ θαη πνιηηηζηηθό ππόβαζξν, ην εμαλαγθάδεη λα 

ιάβεη ππόςε ηνπ ηελ ώξα πνπ κηιάεη θαη ηηο αλάγθεο ησλ αθξναηώλ ηνπ. 

Έηζη, είλαη επόκελν λα κεησζεί ν εγσθεληξηζκόο ηνπ, αθνύ είλαη 

ππνρξεσκέλν λα ζπλππνινγίζεη ηηο ηδέεο ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ.  

Τέινο, ε ζςμμεηοσή ζε ζςζήηηζη θαιιηεξγεί όρη κόλν ηελ νκηιία αιιά 

θαη ηελ αθξόαζε, αθνύ ην παηδί, γηα λα εθπιεξώζεη ηνλ ξόιν ηνπ, ζα 

πξέπεη λα αθνύεη πξνζεθηηθά ηηο απόςεηο ησλ κειώλ ηεο παξέαο, γηα λα 

κπνξέζεη λα αληηδξάζεη θαηάιιεια. Κη απηό απνηειεί ζεκαληηθό 

ζηνηρείν γηα κηα επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία.  



Σπκπεξαζκαηηθά, κπνξνύκε λα πνύκε όηη, ζπκκεηέρνληαο ηα παηδηά ζε 

κηθξέο νκάδεο, όπνπ ζπδεηείηαη έλα ζέκα, απμάλνπλ όρη κόλν ηηο 

επθαηξίεο λα κηινύλ, αιιά θαη ηηο δπλαηόηεηεο λα επεμεξγάδνληαη πνηθίια 

ζέκαηα.  

Γ. Μπαζιήο. (2006). Ειζαγωγή ζηη διδαζκαλία ηης γλώζζας. Μια 

ζύγχρονη ολιζηική και επικοινωνιακή προζέγγιζη, 128-129. Αζήλα: 

Νεθέιε (δηαζθεπή).  
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