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Στρατηγικές που θα βοηθήσουν τους υποψήφιους  

στην Κατανόηση Γραπτού Λόγου 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Πριν ξεκινήσουν… 

o Σε κάποιες περιπτώσεις, οι οδηγίες της δραστηριότητας συνοδεύονται και από 

παραδείγματα που βοηθούν τους υποψηφίους να κατανοήσουν τι πρέπει να 

κάνουν. Oι υποψήφιοι θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά το παράδειγμα 

πριν ξεκινήσουν να διαβάζουν το κείμενο.  

o Oι υποψήφιοι θα πρέπει να προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν τι είδους κείμενο 

είναι από τον τίτλο, τη μορφοποίηση, τα γραφικά, το είδος της γραμματοσειράς 

και τις εικόνες που το συνοδεύουν. Θα τους βοηθήσει στην κατανόησή του.  

o Oι υποψήφιοι θα πρέπει να ρίξουν μια ματιά στα ερωτήματα ή τις επιλογές που 

τους δίνονται και να υπογραμμίσουν τις λέξεις-κλειδιά που πιθανόν να τους 

βοηθήσουν να βρουν τη σωστή απάντηση. 

 

Καθώς διαβάζουν και απαντούν τα ερωτήματα… 

o Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κάνουν μια πρώτη ανάγνωση στο κείμενο για να 

καταλάβουν το κεντρικό νόημα.  

o Να προσπαθήσουν να συνδυάσουν πράγματα που ήδη γνωρίζουν σχετικά με το 

θέμα του κειμένου, με αυτά που λέει το κείμενο για να το καταλάβουν 

καλύτερα. 

o Όταν δεν ξέρουν τη σημασία μιας λέξης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να 

προσπαθήσουν να την μαντέψουν από τα συμφραζόμενα. 

o Όταν τους ζητείται να δώσουν τίτλους σε τμήματα του κειμένου, να 

προσπαθήσουν να βρουν την κεντρική ιδέα κάθε τμήματος. 

o Να υπογραμμίσουν τις πληροφορίες του κειμένου που τους φαίνονται χρήσιμες 

ανάλογα με το τι τους ζητείται να κάνουν. 

o Να μην ξοδεύουν πολύ χρόνο στις ερωτήσεις που τους δυσκολεύουν. 

o Μόνο σε περίπτωση που δεν μπορούν να απαντήσουν μια ερώτηση οι 

υποψήφιοι θα πρέπει να μαντέψουν την σωστή απάντηση. 
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ΙΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Πολλαπλή Επιλογή 

o Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά όλες τις επιλογές που τους 

δίνονται στα ερωτήματα πολλαπλής επιλογής. 

o Να διαβάσουν την πρόταση που τους δίνεται, συμπληρωμένη με κάθε μια από 

τις προτεινόμενες επιλογές και να δουν ποια τους ταιριάζει περισσότερο. 

o Να αποκλείσουν τις πιθανές απαντήσεις/επιλογές που τους φαίνονται λάθος εξ 

αρχής.  

o Να μην επιλέγουν απαντήσεις μόνο και μόνο επειδή περιέχουν λέξεις ή 

φράσεις που τις συνάντησαν στο κείμενο. 

o Να μην επιλέγουν τις απαντήσεις τους με βάση το πόσα a, b, c, d ή 

true/false/not stated  έχουν βάλει. 

o Όταν τους ζητείται να επιλέξουν το συνώνυμο μιας λέξης που δεν γνωρίζουν ή 

τον ορισμό της, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσπαθήσουν να μαντέψουν από 

τα συμφραζόμενα.  

o Να προσέξουν λεξούλες όπως not, usually, always κτλ. Συνήθως αλλάζουν το 

νόημα όλης της πρότασης. 

 

(Πολλαπλή) Αντιστοίχιση 

o Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην λέξη/λέξεις ή 

φράση/φρασεις πριν και μετά από το κενό γιατί ίσως θα τους βοηθήσουν να 

καταλάβουν με τι πρέπει να το συμπληρώσουν.  

o Να φροντίσουν να διαγράφουν τις επιλογές που έχουν χρησιμοποιήσει. 

 

Συμπλήρωση Κενών 

o Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά ολόκληρη την πρόταση πριν 

την συμπληρώσουν. 

o Να αναγνωρίσουν το μέρος  του λόγου που λείπει (π.χ. ουσιαστικό, επίθετο 

κτλ.) με βάση τα συμφραζόμενα. 

o Όταν τους ζητείται ένα παράγωγο μιας λέξης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να 

σκεφτούν όλα τα παράγωγα αυτής της λέξης που γνωρίζουν και να τα 

δοκιμάσουν μέσα στην πρόταση. 

o Να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην λέξη/λέξεις ή φράση/φράσεις πριν και 

μετά από το κενό γιατί ίσως θα τους βοηθήσουν να καταλάβουν με τι πρέπει να 

το συμπληρώσουν.  

o Να μετρήσουν τα κενά που τους δίνονται για να βρουν τη λέξη που ταιριάζει. 

o Να διαβάσουν ξανά την πρόταση συμπληρωμένη με τη λέξη που επέλεξαν για 

να σιγουρευτούν ότι  βγάζει νόημα. 


