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Ακαδημαϊκή γραφή: ορισμός & σημασία

Κειμενικά είδη ακαδημαϊκής γραφής

Γλωσσικά χαρακτηριστικά ακαδημαϊκής 
γραφής

FAQs ή συνήθη προβλήματα



Τι γράφουμε vs. πώς γράφουμε; 



Ορισμός της 
ακαδημαϊκής γραφής



a style of expression that researchers use to define the intellectual 
boundaries of their disciplines and specific areas of exper5se…
conveys agreed meaning about complex ideas or concepts within a 
community of scholarly experts and prac55oners 

“ “
(Hartley, 2008)



involves expressing your ideas, but those ideas need to be 
presented as a response to some other person or group; they also 
need to be carefully elaborated, well supported, logically 
sequenced, rigorously reasoned, and 5ghtly s5tched together

“ “
(Fang, 2021)



Γιατί είναι σημαντική η ακαδημαϊκή γραφή;

παραγωγή νέας γνώσης, ιδεών, θέσεων

κατάλληλη κωδικοποίηση και μετάδοση στην 
επιστημονική κοινότητα

ακαδημαϊκή επιτυχία
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επαγγελματική ανέλιξη04



Γιατί χρειάζεται να γράψουμε ακαδημαϊκά;

για να επιχειρηματολογήσουμε για ένα θέμα 
και να δώσουμε τη δική μας θέση

για να παρουσιάσουμε την έρευνα που 
έχουμε διεξαγάγει

για να παρουσιάσουμε συνθετικά και κριτικά 
την έρευνα που έχει γίνει από άλλους 
επιστήμονες σε ένα συγκεκριμένο θέμα
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Άλλο;



Τι γνωρίζουμε για την ακαδημαϊκή γραφή;

Απαντάμε στο quiz
hPps://forms.gle/hAxoMUZNFBM7zert7

(προσαρμογή στα ελληνικά από Bailey, 2015)

https://forms.gle/hAxoMUZNFBM7zert7


Από το μακροεπίπεδο (κείμενο)…

Στο μικροεπίπεδο (γλώσσα)



Κειμενικά είδη 
ακαδημαϊκής γραφής



Οι συμβάσεις ενός ακαδημαϊκού κειμένου ποικίλλουν:
1. με βάση το κειμενικό είδος (paper: short, posi?on, full, 

essay, thesis…)
2. με βάση το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε
3. με βάση τη σχολή/το τμήμα (π.χ. ανθρωπιστικές, 

κοινωνικές και φυσικές επιστήμες)

Ποικιλία ακαδημαϊκών κειμένων



Ακαδημαϊκά κειμενικά είδη (genres) (1/2)

Επιστημονικό άρθρο

Μεταπτυχιακή εργασία

Διδακτορική διατριβή

Σημειώσεις

Project

Εργασία (essay)



§ επιχειρηματολογικά/εκθετικά κείμενα, 
§ βιβλιοκριτικές, 
§ ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας, 
§ προτάσεις χορήγησης υποτροφίας, 
§ προτάσεις ερευνητικών έργων,
§ περιλήψεις συνεδρίων κ.ά.

Ακαδημαϊκά κειμενικά είδη (2/2)



§ Aκαδημαϊκή γραφή: δυναμική διαδικασία
§ Eπιστημονική γλώσσα: γενικευμένο λειτουργικοv, μη 

στατικοv και ανομοιογενές επίπεδο ύφους σε συνεχή
διαχρονική εξέλιξη

(Halliday, 1988)

Συγκρίνουμε το layout ενός επιστημονικού άρθρου που δημοσιεύτηκε το
1980 με ένα που δημοσιεύτηκε το 2022

Στατική ή δυναμική διαδικασία;





Παρά την ποικιλία των κειμενικών ειδών, η γλώσσα της 
επιστήμης διαθέτει κοινά χαρακτηριστικά: 

§ λεξικογραμματικά, 
§ σημασιολογικά και 
§ κοινωνιοσημειωτικά, 

προκειμένου να: 
§ κατονομάσουμε, περιγράψουμε, καταγράψουμε, 

συγκρίνουμε, εξηγήσουμε, αναλύσουμε, σχεδιάσουμε, 
αξιολογήσουμε και να θεωρητικοποιήσουμε γνώσεις, 
ιδέες, ερευνητικά δεδομένα

(Halliday, 1988)

Ακαδημαϊκή/επιστημονική γλώσσα



«Συνταγές» ορθής ακαδημαϊκής γραφής;

Να γράφεις περίτεχνα, φιλολογικά, «βάλε και λίγη σάλτσα»…

Count every word…

The KISS Rule: Keep It Short and Simple

Make every word count…



You learn how to write by reading paper a�er paper and absorbing 
the structures that you see used by other authors 5me a�er 5me.“ “

(John, 2009)



Γλωσσικά χαρακτηριστικά 
ακαδημαϊκής γραφής



Χαρακτηριστικά της ακαδημαϊκής γλώσσας
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Πυκνό πληροφοριακό φορτίο:
§ γενικό ακαδημαϊκό λεξιλόγιο: γνώση, φαινόμενο, ελέγχθηκε, 

αποδεικνύεται, αναφέρει, τεκμηριώνει, προτείνει… 
§ τεχνικό λεξιλόγιο (ορολογία): διερευνητική προσέγγιση, αντεστραμμένη 

τάξη, ηλεκτρικό κύκλωμα, διαδικτυακή προσομοίωση 
§ ονοματοποιήσεις με προσδιορισμούς: ουσιαστική βελτίωση, δυναμική 

σχέση, εννοιολογική κατανόηση
Σύνθετη δομή:
§ παθητική σύνταξη: στην εργασία παρουσιάζεται, σχεδιάστηκαν φύλλα 

εργασίας, οι μαθητές ενεπλάκησαν
§ υπόταξη: Οι εργασίες μπορειC να έχουν τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλών

επιλογών ή να αφορούν ένα πιο σύνθετο πρόβλημα που απαιτεί απάντηση
με τη μορφή κειμένου, ενώ συνήθως υπάρχει μια προθεσμία για την 
ολοκλήρωσηC τους.

Πυκνότητα/συνθετότητα



Κειμενικοί δείκτες

Υπόταξη

Ονοματοποίηση

Ορολογία

Παθητική σύνταξη



ü επιχειρήματα
ü δεδομένα
ü ακρίβεια στη χρήση της ορολογίας
ü κειμενικοί δείκτες μετριασμού (hedges): πιθανόν, σύμφωνα με τις 

ενδείξεις, φαίνεται να…

! προσωπικά σχόλια
! προκαταλήψεις (φύλο, εθνότητα…)
! αξιολογικές δηλώσεις
! ταμπέλες σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες
! γενικεύσεις που δεν προκύπτουν από τα δεδομένα
! απολυτότητα
! προστακτική, ερωτήσεις

Αντικειμενικότητα



no maPer how "objec5ve" your facts, sta5s5cs, results of 
experiments, or quota5ons from respected sources, the argument 
is s5ll by its very nature "subjec5ve”. Given that it is a hypothesis 
that is inves5gated and proven, the language is such that the 
readers will be convinced

“ “
(Kendra, 2013)



ü οργανωμένη ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας και λογικό ξεδίπλωμα 
των ιδεών, χρήση ταξινομιών

ü θεματική πρόταση σε κάθε παράγραφο
ü κατάλληλη επιλογή λέξεων 
ü ακρίβεια στη χρήση της ορολογίας
ü κατάλληλη επιλογή ρηματικού χρόνου: παράθεση βιβλιογραφίας και 

αποτελέσματα à παρελθόν, discussion και conclusion à παρόν
ü κειμενικοί δείκτες-οργάνωση του λόγου 
ü κατάφαση: Τα αποτελέσματα έδειξαν…
ü σύντομες περίοδοι/προτάσεις

! ασαφείς εκφράσεις και επαναλήψεις
! αξιολογικές δηλώσεις
! εκτενείς ή/και δομικά αμφίσημες προτάσεις

Σαφήνεια



Overuse of complex or obscure words or writing complicated 
sentence constructions gives readers the impression that your 
paper is more about style than substance.
“ “

(hNps://libguides.usc.edu/wri]ngguide/academicwri]ng)



Κειμενικοί δείκτες
Ποιοι από τους παρακάτω δείκτες ενδείκνυνται περισσότερο για μια επιστημονική εργασία; 



Hyland & Tse (2004), Μητσιάκη κ.ά. (2019)



referees of interna5onal high-profile journals find syntac5c and 
lexical use of English much more problema5c than text structure… 
“lack of clarity” ranks the most frequently commented theme in 
the manuscripts among others.

“ “
(Zare et al., 2016)



the humani5es researchers stressed the superiority of the 
transi5ons or link from one sec5on of the research ar5cle to 
another
“ “

(Zare et al., 2016)



Clarity in wridng reflects on clarity in thought. Academic research is far more 
than mere fact recording. The language is a key to transmilng knowledge and 
rendering an impact on the field. Without clarity and proper use of language, 
readers will not grasp the full message or impact of the ardcle. Even with culng 
edge findings, unconvendonal language quality, including errors in grammar, 
spelling or language usage, could render the ardcle unacceptable for 
publicadon. 

“ “
(Griffies et al., 2013)



ü αποστασιοποιημένη στάση του υποκειμένου (+ αντικειμενικότητα): 
επιχειρείται η ανάλυση… 

ü επίσημο (ή και λόγιο) επίπεδο ύφους: αναφέρεται/δηλώνεται αντί 
λέγεται, το φως προσπίπτει (και όχι πέφτει), η έρευνα διήρκεσε και 
όχι κράτησε

Επισημότητα



Academic wridng uses a unique set of grammadcal devices that helps the 
author achieve precision and informadvity, avoid ambiguity and 
misinterpretadon, and establish authority and credibility.“

“

(Fang, 2021)

Formal language does not mean fancy language. Somedmes writers can be 
tempted to use lots of complex vocabulary to make a point. This may 
confuse readers and weaken the quality of a paper. Instead, writers should 
strive to be as straighyorward as possible and use simple words to make 
complex points.

“ “



ü Είναι κακό να είναι ορατή η ταυτότητα του υποκειμένου στο 
ακαδημαϊκό κείμενο;

ü εγώ, εμείς, ο ερευνητής/η ερευνήτρια, ο υποφαινόμενος/η 
υποφαινόμενη

Αποστασιοποιημένη στάση του 
υποκειμένου



Authorial invisibility 
Sciendfic wridng is idendfied by its stand on the issues of truth, thought and 
language. There is need to present the new result coherently within the exisdng 
body of knowledge. This stance makes the sciendst replaceable in that the 
experiment or research could be replicated by any other person.

“ “
(Mark, 2018)



Following the social semiodc view that language performs social funcdons, the
research ardcle is not taken as purely objecdve repordng of an independent
and external reality. Rather, it is viewed as a social acdvity in which the writer
constructs his idendty through the interacdon with readers.
“ “

(Wu & Zhu, 2015)



§ Σύνδεση αφηρημένων εννοιών

Μια Διδακτική Μαθησιακή ακολουθία (ΔΜΑ) αποτελεί, συνήθως, τόσο
μια διαδικασία έρευνας, όσο και ως ένα προϊόν που περιλαμβάνει καλά
τεκμηριωμένες δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης. 
Αναπτύσσεται σταδιακα}, ως μια διαρκώς εξελισσόμενη προσεγγιστική
ερευνητική διαδικασία, προσαρμόζοντας τα εμπειρικά δεδομένα που 
προκύπτουν απο} την εκάστοτε εφαρμογη} της στις αντιλήψεις και την 
αιτιολογική σκέψη των μαθητών, καθώς και στους παράγοντες του 
περιεχομένου μάθησης (Kariotoglou & Psillos 2016).

(Σούλιος & Μολοχίδης, 2017)

Νοηματική αφαίρεση



§ Proofreading: checking your work for small errors that may make it 
difficult for the reader to understand exactly what you want to say

Ακαδημαϊκή γλώσσα & επιμέλεια κειμένου



FAQs ή πιθανά 
προβλήματα



1. Πώς αποδίδω στα ελληνικά την ορολογία;

inquiry-based 
learning

διερευνητική ανακαλυπτική διερευνητικού 
χαρακτήρα

διδασκαλία με 
έρευνα

Η διερευνητική μάθηση (inquiry-based learning) βασίζεται στην ιδέα …
Γι’ αυτό, στη μεταπτυχιακή εργασία καλό είναι να υπάρχει Γλωσσάρι

misconceptions

εναλλακτικές 
ιδέες

προϋπάρχουσες
αντιλήψεις παρανοήσεις παρερμηνείες



2. Μήπως καλύτερα να 
χρησιμοποιήσω έναν 

αυτόματο μεταφραστή;

Ακρίβεια, συγκειμενοποίηση (;) à ασάφεια

Kallery & Psillos (2004)



3. Διάβασα όλη τη βιβλιογραφία, μετέφρασα τις 
σχετικές παραγράφους. Γιατί ο επιβλέπων/η 

επιβλέπουσα δεν θεωρεί το θεωρητικό μέρος 
καλογραμμένο; 

Ανάλυση & σύνθεση à κριτική προσέγγιση



4. Πώς να αποφύγω τη λογοκλοπή;

Στα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα οι λέξεις/εκφράσεις/τα κείμενα είναι 
πνευματική ιδιοκτησία 

Η αντιγραφή κειμένου χωρίς παραπομπή θεωρείται ακαδημαϊκό 
αδίκημα 

Δυσκολίες νέων ερευνητών/τριών:
(α) να δείξουν ότι μελέτησαν τη σχετική βιβλιογραφία δίνοντας 
ενδοκειμενικές παραπομπές
(β) να εξηγήσουν αυτό που διάβασαν με δικά τους λόγια και να 
φτάσουν στα δικά τους συμπεράσματα



§ παράφραση κειμένου και παραπομπή:
Ο Smith (2009) υποστήριξε ότι…
§ παράθεση αυτούσιου κειμένου και παραπομπή:
Σύμφωνα με τον Smith (2019: 103), «. . .».

❗Καθώς διαβάζουμε, κρατάμε σημειώσεις με δική μας 
διατύπωση, χωρίς να αντιγράφουμε από την πηγή
❗ Κρατάμε αρχείο με όλες τις βιβλιογραφικές πηγές 
(συγγραφείς, χρονολογία, τίτλος, αριθμοί σελίδων, εκδότης)
❗ Ελέγχουμε αν όλες οι ενδοκειμενικές αναφορές υπάρχουν στη 
βιβλιογραφία

Ενδοκειμενικές βιβλιογραφικές αναφορές



Quotations should not be overused, so you must learn to paraphrase and
summarize in order to include other writers’ ideas in your work. This will
demonstrate your understanding of a text to your teachers.“ “

(Bailey, 2015)



Βιβλιογραφία
§ Ακολουθούμε το APA style ή το στιλ που επιλέγεται από το 

περιοδικό
§ Γράφουμε πολύ προσεκτικά τη βιβλιογραφία με βάση τις συμβάσεις 

ανά είδος κειμένου, π.χ. άρθρο σε περιοδικό, σε συλλογικό τόμο, 
βιβλίο κ.ά.

htps://apastyle.apa.org/instruclonal-aids/reference-examples.pdf

https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf


Διαβάθμιση λογοκλοπής

(Bailey, 2015)



Διαβάθμιση λογοκλοπής



Παράφραση

Η αποτελεσματική παράφραση:
§ έχει διαφορετική δομή
§ έχει διαφορετικό λεξιλόγιο
§ διατηρεί το ίδιο νόημα



Παράφραση
Διαβάζουμε το κείμενο και ελέγχουμε αν οι παραφράσεις που 
ακολουθούν συνιστά λογοκλοπή ή όχι (Bailey, 2015)



Παράφραση



5. Τι προσέχω στον τίτλο της εργασίας;
§ Σύντομος & περιεκτικός
§ Συνάφεια με:

ü το θεωρητικό υπόβαθρο
ü τη μεθοδολογία



6. Τι περιλαμβάνει μια περίληψη 
επιστημονικής εργασίας;

§ Short (!200 λέξεις), structured ή extended abstract
§ Ακολουθούμε τη δομή της εργασίας: 

§ Υπόβαθρο & κινητροδότηση
§ Μεθοδολογία
§ Αποτελέσματα 
§ Συμπεράσματα/impact

§ Γράφουμε την περίληψη πάντοτε στο τέλος



Τι περιλαμβάνει μια περίληψη 
επιστημονικής εργασίας;

§ Short (!200 λέξεις), extended abstract
§ Ακολουθούμε τη δομή της εργασίας: 

§ Υπόβαθρο & κινητροδότηση
§ Μεθοδολογία
§ Αποτελέσματα 
§ Συμπεράσματα/impact



7. Τι περιλαμβάνει η Εισαγωγή;

1. Ορισμό όρων-κλειδιών
2. Πληροφορίες σχετικές με το θεωρητικό υπόβαθρο
3. Κριτική παρουσίαση άλλων εργασιών στο ίδιο θέμα
4. Τον στόχο της εργασίας
5. Τη μεθοδολογία
6. Ένα περίγραμμα της εργασίας

Διαβάζουμε τα παρακάτω αποσπάσματα Εισαγωγής και βρίσκουμε 
ποιο μέρος της αποτελούν



Η διερευνητική μάθηση είναι μια διδακτική στρατηγική όπου οι μαθητές ακολουθούν
μεθόδους και πρακτικές παρόμοιες με τις αντίστοιχες επιστημονικές, με στόχο την 
οικοδόμηση της γνώσης (Keselman, 2003). 

Η διερευνητική προσέγγιση μπορει{ να θεωρηθει{ ως μια εξέλιξη, ένα συνεχές, απο{ την 
τελείως καθοδηγούμενη απο{ τον διδάσκοντα διαδικασία στην καθοδηγούμενη απο{ τον 
μαθητή διαδικασία, δίνοντας έμφαση έτσι στην ενεργό συμμετοχη{ του μαθητευόμενου
και στην υπευθυνότητα{ του να ανακαλύπτει νέα γνώση (de Jong & van Joolingen, 1998). 
Αυτο{ το συνεχές, συνήθως περιλαμβάνει 5 επίπεδα: την επιβεβαιωτική διερεύνηση, τη 
δομημένη ή καθοδηγούμενη διερεύνηση, την προσανατολισμένη διερεύνηση (δύο
διακριτά επίπεδα) και την ανοιχτή διερεύνηση (Κουμαράς, 2015). 

Έρευνες υποστηρίζουν ότι οι μαθητές στην υποχρεωτική εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν
την ευκαιρία να διερευνήσουν φυσικά φαινόμενα εμπλεκόμενοι σε διερευνητικές
δραστηριότητες, ώστε να αναπτύξουν την ικανότητα να σκέφτονται και να ενεργούν με 
τρόπους που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα (Abd-El-Khalick et al. 2004

Στην παρούσα εργασία, επιχειρούμε την εισαγωγή μαθητών Γυμνασίου σε διερευνητικού 
τύπου δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε μια σειρά 4 φύλλων εργασίας 
(ΦΕ) σχεδιασμένων στα πρότυπα του συνεχούς της διερεύνησης (inquiry con]nuum). 

Ορισμός
Πληροφορίες 
υποβάθρου
Άλλες εργασίες
Στόχος
Μεθοδολογία
Περίγραμμα

(Χατζηκρανιώτης & Μολοχίδης, 2017)



8. Η εργασία μου έχει ένα μεγάλο θεωρητικό 
μέρος και ένα ολιγοσέλιδο εμπειρικό/ερευνητικό. 

Είναι πρόβλημα;

§ Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας απαιτεί ανάλυση και 
σύνθεση

§ Ένα εκτενές θεωρητικό μέρος ενδεχομένως να αποτελεί μη 
συνθετική συσσώρευση των πηγών



9. Τι να γράψω στη Συζήτηση; Αφού τα 
Αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους…Και σε τι 

διαφέρει η Συζήτηση από τα Συμπεράσματα;

§ Το ερευνητικό μέρος απαιτεί ακρίβεια αλλά και κριτική 
προσέγγιση των αποτελεσμάτων βάσει της προϋπάρχουσας
έρευνας

§ Απαιτείται να «αφουγκραστούμε» τα αποτελέσματα και να τα 
ερμηνεύσουμε κριτικά à

§ Δεν μπορεί να είναι μικρότερο σε έκταση…
§ Στα Αποτελέσματα παραθέτουμε τα ευρήματα με τις αντίστοιχες 

στατιστικές αναλύσεις 
§ Στη Συζήτηση ερμηνεύουμε τα ευρήματα με βάση τα ερευνητικά 

ερωτήματα ή τις υποθέσεις εργασίας
§ Στα Συμπεράσματα συνοψίζουμε τα βασικά σημεία της εργασίας



Συζήτηση

§ Συνοψίζουμε τα ευρήματα και τα συνδέουμε με τις 
υποθέσεις εργασίας ή τα ερευνητικά ερωτήματα

§ Συγκειμενοποιούμε τα ευρήματα: τα συνδέουμε με την 
προγενέστερη σχετική έρευνα 

§ Αναφέρουμε και συζητάμε τυχόν μη προσδοκώμενα 
αποτελέσματα



Συμπεράσματα

Η ενότητα «Συμπεράσματα» (Conclusions/Concluding Remarks) 
είναι συνήθως πιο σύντομη και ποικίλλει στα διάφορα 
ακαδημαϊκά κειμενικά είδη. Μπορεί να περιλαμβάνει:

§ Μια δήλωση ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος της εργασίας 
§ Μια σύντομη αναφορά στη σημασία και τις συνέπειες της 

έρευνας 
§ Μια σύντομη αναφορά στα κύρια σημεία της εργασίας 
§ Τυχόν αδυναμίες ή περιορισμούς της έρευνας
§ Επεκτάσεις για δυνάμει μελλοντική έρευνα 



10. Είναι τόσο σημαντική η στίξη και η 
ορθογραφία; Ε δεν είμαστε και φιλόλογοι…

§ Η στίξη, η ορθογραφία, το λεξιλόγιο και η 
γραμματική/σύνταξη αποτελούν σημαντική ένδειξη 
για την ποιότητα της εργασίας μας 

§ Η ακαδημαϊκή γραφή έχει τις δικές της ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, 
που είναι διαφορετικές από εκείνες του προφορικού 
λόγου…



Και τώρα σε ομάδες…

§ Διαβάζουμε προσεκτικά τα παρακάτω αποσπάσματα 
από επιστημονικές εργασίες και εντοπίζουμε τα 
δυνατά και τα αδύναμα σημεία τους



Και τώρα σε ομάδες…



Και τώρα σε ομάδες…



Και τώρα σε ομάδες…



Και τώρα σε ομάδες…



Και τώρα σε ομάδες…



Ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας J


