
Πώς απαντάµε µια ερώτηση κατανόησης 

 

1) ∆ιαβάζουµε την ερώτηση τόσες φορές, ώστε να είµαστε 

σίγουροι τι ζητάει (ποιο είναι δηλαδή το ζητούµενο ή τα ζητούµενα). 

Κυκλώνουµε τις λέξεις κλειδιά και προσπαθούµε ή να βρούµε 

συνώνυµά τους ή να παραφράσουµε την ερώτηση. Η παράφραση 

και τα συνώνυµα βοηθούν στην πληρέστερη κατανόηση από τη 

µια και στην αυτοπεποίθησή µας ότι έχουµε καταλάβει το ή τα 

ζητούµενα. 

 

2) Ψάχνουµε στο κείµενο την απάντηση της ερώτησης, που µπορεί 

να είναι διάσπαρτη σε όλη την έκτασή του και όχι συγκεντρωµένη 

σε ένα σηµείο. Άρα, όσο και αν είµαστε σίγουροι για το σηµείο της 

απάντησης, επειδή µπορεί να µην επικεντρώνεται σε αυτό το 

σηµείο, ξαναδιαβάζουµε όλο το κείµενο για να βρούµε και άλλα 

στοιχεία της απάντησης. Εάν επικεντρωθούµε µόνο σε ένα σηµείο, 

ενδέχεται η απάντησή µας να είναι ελλιπής, ακόµα και αν µας 

φαίνεται εµάς πλήρης. 

 

3) Αριθµούµε πάνω στο κείµενο τα σηµεία της απάντησης. Εάν 

έχουµε περισσότερες από µια ερωτήσεις να απαντήσουµε, για να 



µην µπερδευτούµε, αριθµούµε µε διαφορετικό τρόπο την 

απάντηση της κάθε ερώτησης (πχ 1, 2, 3… και α, β, γ…). 

 

4) Στη συνέχεια παραφράζουµε τα σηµεία της απάντησης, δηλαδή 

τα γράφουµε «µε δικά µας λόγια.» Εννοείται πως την παράφραση 

αυτή την καταγράφω κάπου, αλλιώς θα χαθεί. Αυτό το κατορθώνω 

µε: 

α) τη χρήση συνωνύµων 

β) την άρνηση των αντωνύµων 

γ) την απλοποίηση της έκφρασης 

δ) την ανάλυση µιας έννοιας (δηλαδή τις υποκατηγορίες της, 

τα στοιχεία της). 

 

5) Ιεραρχώ τις πληροφορίες από τη σηµαντικότερη στην πιο 

ασήµαντη και αποφασίζω αν θα κρατήσω τη σειρά όπως την έχει 

το κείµενο (ασφαλέστερη και προτεινόµενη λύση) ή θα την αλλάξω 

από τη σηµαντικότερη στην πιο ασήµαντη (δυσκολότερη αλλά 

καλύτερη λύση, καθώς δείχνει µεγαλύτερη ικανότητα ανάλυσης και 

σύνθεσης). 

 

6) Συντάσσω το κείµενό µου – απάντηση, προσθέτοντας τις 

κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις (πχ επίσης, επιπλέον, ακόµα, 



αντίθετα, παρόλα αυτά κλπ) ανάµεσα στις πληροφορίες που έχω 

καταγράψει. 

 

 


