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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Κατά τα τελευταία χρόνια, η ανταγωνιστικότητα ανά-

μεσα στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης βασίζεται σε 

ένα νέο τεχνο-οικονομικό πρότυπο με στόχο τη νέα γνώση 

και την καινοτομία.1 Τα πανεπιστήμια, λειτουργώντας στο 

επίκεντρο οργανωμένων κοινωνιών, προσαρμόζονται τα-

χέως στην τάση που ορίζουν οι οικονομικο-κοινωνικές 

συνθήκες του παρόντος: στην παραγωγική επαγγελματο-

ποίηση μέσω των σπουδών. 2 

Εν μέσω αυτών των συνθηκών στην Ελλάδα αλλά και 

στον υπόλοιπο κόσμο και αναλογιζόμενοι τη μεγάλη αλλα-

γή στην παροχή πληροφοριών και, μετά την εμφάνιση του 

διαδικτύου, την πληθώρα των ερεθισμάτων που δέχονται 

από ποικίλες πηγές οι νέοι σήμερα, θα ήταν ενδιαφέρον να 

δούμε ένα στάδιο της ακαδημαϊκής τους πορείας ως 

φοιτητές: το πώς προσεγγίζουν τα ακαδημαϊκά κείμενα. 

Έχουν ήδη διαμορφώσει ταυτότητες πριν τους ζητηθεί να 

γράψουν μία εργασία; Τι είδους ταυτότητες είναι αυτές; 

Ποια είναι τα είδη των πλαισίων που ασκούν επιρροή στους 

 
1 Πυργιωτάκης, Ι. (2007) στο Συλλογικό έργο: Η Μεταρρύθμιση 

του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 
2 Άρθρο των Frølich, N., Christensen, T., Stensaker, B. (2018). 

“Strengthening the strategic capacity of public universities: The 

role of internal governance models” Review in “Public Policy and 

Administration”. Ανακτήθηκε 17/4/2020 από: https://journals. 

sagepub.com   
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φοιτητές/φοιτήτριες κατά τη συγγραφή των εργασιών τους; 

Πώς η επικοινωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή συμβάλλει 

στην αλλαγή - στη διαφοροποίηση των νέων γνώσεων και 

των νέων πρακτικών που αξιοποιούνται στο τελικό τους 

κείμενο; Σε αυτά και σε άλλα ενδιαφέροντα ερωτήματα θα 

απαντήσει το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας.  

Το πόνημα αυτό είναι η επίμονη προσπάθεια της 

συγγραφέως Παναγιώτας Παπαδημητρίου, διδάκτορα 

Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Παν. Θεσσαλονίκης, 

να φωτίσει τη διαδικασία συγγραφής πτυχιακών εργα-

σιών από προπτυχιακούς φοιτητές. Πιο συγκεκριμένα, 

το αντικείμενο της έρευνας, όπως το οριοθετεί η συγ-

γραφέας, είναι η μελέτη των διαδικασιών που συντελούν 

στη διαμόρφωση της συγγραφικής ταυτότητας προπτυ-

χιακών φοιτητών.  

Πλησιάζοντας προς το τέλος της ακαδημαϊκής τους 

πορείας, οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να συγγρά-

ψουν μία εργασία με θέμα το οποίο ή διάλεξαν οι ίδιοι, 

επειδή έχει σχέση με τα ενδιαφέροντά τους ή κατέληξαν 

σε αυτό μετά από συζήτηση-συνεννόηση με τον επιβλέ-

ποντα καθηγητή. 

Η διπλωματική ή αλλιώς πτυχιακή εργασία, όπως 

την ορίζουν τα πανεπιστήμια στους οδηγούς σπουδών 

τους, είναι μια πλήρης και οργανωμένη αποτύπωση-

παρουσίαση ενός επιστημονικού θέματος η οποία εκ-

πονείται κατά το τελευταίο έτος σπουδών. Μπορεί να 

έχει ερευνητική ή βιβλιογραφική μορφή και περιλαμβάνει 
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τη διατύπωση θεμελιωμένων θέσεων και απαντήσεων 

πάνω σε ένα επιστημονικό θέμα. Τι αποτυπώνει με το 

πόνημά του αυτό ο φοιτητής ή η φοιτήτρια; την ικανό-

τητα του/της να θέτει επιστημονικά προβλήματα, να 

κατακτά με επάρκεια και αποτελεσματικότητα την επι-

στημονική ορολογία που έχει σχέση με το επιστημονικό 

του/της πεδίο, να μελετά συστηματικά και επισταμένα τη 

σχετική βιβλιογραφία και να δείχνει αυτονομία κατά την 

επεξεργασία του επιστημονικού υλικού που έχει στη διά-

θεσή του/της. Κατά τη διάρκεια συγγραφής της πτυχια-

κής του/της εργασίας ο φοιτητής/η φοιτήτρια χρειάζεται 

την εποπτεία του επιβλέποντα καθηγητή η οποία και 

αυτή πρέπει να είναι συστηματική και συνεχής.  

Η πτυχιακή εργασία δεν είναι μόνο τα παραπάνω. 

Επεκτείνοντας το θέμα, παραθέτω την άποψη του Deming 

για την πληροφορία και τη γνώση: “Πληροφορία είναι 

αυτό το οποίο είχαμε μάθει στο παρελθόν. Γνώση είναι η 

ικανότητα τον ατόμων να εφαρμόσουν τις πληροφορίες 

στην πράξη, ώστε να δημιουργήσουν ένα καλύτερο 

αύριο”3. Με άλλα λόγια, οι φοιτητές με την εμπειρία συγ-

γραφής μιας πτυχιακής εργασίας, την αναζήτηση του 

υλικού, και την έρευνα που θα κάνουν, αποκτούν γνώ-

σεις που θα χρησιμοποιήσουν στην επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία. Πόσο έτοιμοι είναι για αυτό το εγχείρημα; 

 
3 σε Ζαβλανός, Μ. (2003) Η Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση. 

Αθήνα: Εκδόσεις Ζήτη 
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Αυτό είναι ακόμη ένα ερώτημα στο οποίο θα απαντήσει 

η έρευνα της συγγραφέως.  

Η μελέτη ακαδημαϊκών κειμένων και ο τρόπος πρό-

σβασης των νέων μελών στην ακαδημαϊκή κοινότητα 

έχει απασχολήσει πολλούς συγγραφείς έως σήμερα. 

Όμως, οι περισσότερες έρευνες, που έχουν γίνει, αναλύουν 

μόνο μικρό μέρος της μακροχρόνιας αυτής διαδικασίας. 

Επιπροσθέτως, παρόλο που η υποβοηθούμενη μάθηση 

θεωρείται πολύ σημαντική έννοια του γραμματισμού και 

κατ’ επέκταση του ακαδημαϊκού γραμματισμού, οι έρευ-

νες που αφορούν σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτή-

τριες είναι ελάχιστες. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η 

έρευνα που εκπόνησε η Παναγιώτα Παπαδημητρίου. 

Προσεγγίζοντας το θέμα από την κοινωνικο-πολιτισμική 

του σκοπιά η συγγραφέας «ακολούθησε» έξι φοιτήτριες 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

στην προσπάθειά τους για τη συγγραφή της πτυχιακής 

τους εργασίας. Διερευνήθηκε, με άλλα λόγια, η διαδικα-

σία συγγραφής των πτυχιακών εργασιών αλλά και οι 

παράγοντες που οδήγησαν στην παραγωγή αποτελε-

σματικών ή όχι κειμένων.  

Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της έρευνας, 

μελετήθηκαν όπως θα δείτε και στην αναλυτική παρου-

σίαση της μεθοδολογίας της στο βιβλίο, τα προσχέδια 

των εργασιών των φοιτητριών, τα ενδιάμεσα κείμενα, τα 

ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαξαν οι φοιτήτριες με 
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την επιβλέπουσα καθώς και ερωτηματολόγια και συνε-

ντεύξεις των φοιτητριών που πήρε η ερευνήτρια. Στα 

εργαλεία της έρευνας προς ανάλυση περιλαμβάνονται 

και οι συζητήσεις ανάμεσα στην ερευνήτρια και στην επι-

βλέπουσα καθηγήτρια αναφορικά με τις ταυτότητες των 

φοιτητριών. 

Προηγούμενες έρευνες αφορούν περισσότερο στην 

παραγωγή ακαδημαϊκών άρθρων προς δημοσίευση σε 

επιστημονικά περιοδικά φυσικών και μη φυσικών ομιλη-

τών αγγλικής. Δεν έχουν αναλυθεί, λοιπόν, όλα τα κειμε-

νικά είδη επισταμένα. Η Παπαδημητρίου έρχεται να κα-

λύψει τα ερευνητικά κενά σε αυτή τη βάση και επιχειρεί 

να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα: Πώς μπορούμε να 

ερμηνεύσουμε τις διαφορές στην κειμενική μορφή / στο 

ύφος των κειμένων και στις στρατηγικές που χρησιμο-

ποιούν οι φοιτητές/τριες ενός παιδαγωγικού τμήματος;  

Αρχίζοντας από την παραδοχή πως οι φοιτητές δια-

μορφώνουν ταυτότητες που τους τοποθετούν στο πλαί-

σιο ευρύτερων εξελίξεων για τον ρόλο του σχολείου αλλά 

και για τον ρόλο του εκπαιδευτικού, η συγγραφέας θεω-

ρεί πως συγκριτικά με τα πρώτα έτη της φοίτησης, οι 

ταυτότητες που διαμορφώνουν οι φοιτητές στο τελευταίο 

έτος των σπουδών τους θα έπρεπε να είναι πιο ξεκάθα-

ρες και “στέρεες”. Ισχύει όμως αυτό; Και ποιες είναι οι 

ταυτότητες που έχουν διαμορφωθεί σε αυτό το στάδιο 

των σπουδών; Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε και παρα-
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πάνω, τίθεται προς μελέτη και το ποιες διαδικασίες χρη-

σιμοποιήθηκαν από την επιβλέπουσα για την υποβοή-

θηση των φοιτητριών στην πορεία τους προς την κατά-

κτηση του συγκεκριμένου κειμενικού είδους.  

Αρχικά, παρουσιάζεται από τη συγγραφέα διεξοδικά 

το θεωρητικό υπόβαθρο. Αναλύεται ο σχολικός γραμ-

ματισμός μέσα από τα κειμενικά είδη και ο επιστημονικός 

λόγος στο σχολικό πλαίσιο με βάση τη σημαντική πρό-

ταση της Σχολής της Αυστραλίας. Παρακάτω, εξετάζε-

ται η διδασκαλία του γραπτού λόγου με τα κειμενικά είδη 

που χρησιμοποιούνται στο ελληνικό πλαίσιο και το πώς 

προωθείται η επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας στα 

εγχειρίδια του 2006.  

Το επόμενο μέρος της θεωρητικής ανάλυσης είναι 

αφιερωμένο στην πορεία από τον αλφαβητισμό προς τον 

γραμματισμό, με έμφαση στον κριτικό γραμματισμό ως 

μια κουλτούρα δεξιοτήτων και ορθολογικής διερεύνησης 

και συλλογιστικής. Η έννοια του κριτικού γραμματισμού 

είναι διάχυτη σε όλα τα στάδια της έρευνας καθώς η 

συγγραφέας εξετάζει αν υφίσταται η κουλτούρα του κρι-

τικού στοχασμού κατά τη συγγραφή της εργασίας από 

τις φοιτήτριες.  

Στη συνέχεια μελετάται ο ακαδημαϊκός λόγος. Η 

συγγραφέας συζητά για τη σχολή του ακαδημαϊκού γρα-

πτού λόγου (academic writing) και τη σχολή του ακαδη-

μαϊκού γραμματισμού (academic literacy) ή των ακαδη-

μαϊκών γραμματισμών (academic literacies), τις κειμενικές 
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αναλύσεις του και τα λεξικογραμματικά στοιχεία και τις 

λειτουργίες τους στα ακαδημαϊκά κείμενα διαφόρων πε-

δίων. Ολοκληρώνοντας την ανασκόπηση του θεωρητι-

κού υπόβαθρου η συγγραφέας μελετά τη στάση του 

συγγραφέα και την έννοια της συγγραφικής ταυτότητας 

μέσω γλωσσικών και ιδεολογικών συνιστωσών. Πιο 

συγκεκριμένα, αναλύει τη σύνθετη έννοια της ταυτότη-

τας και ειδικότερα τις πλευρές της συγγραφικής ταυτότη-

τας και τα πλαίσια και τις ιδεολογίες διαμόρφωσής της.  

Όσον αφορά στις πτυχιακές εργασίες ως κείμενα 

αναλύθηκαν τα διάφορα δομικά στοιχεία τους, ήτοι το 

Θεωρητικό πλαίσιο, η Ανάλυση του υλικού και τα Συμπε-

ράσματα. Η πλήρης ανάλυση των εργαλείων της έρευνας 

δεν παρατίθεται στο συγκεκριμένο βιβλίο για λόγους οικο-

νομίας. Η διδακτορική διατριβή της συγγραφέως υπάρχει 

στον επίσημο ιστοχώρο του Ιδρυματικού Καταθετηρίου 

Επιστημονικών Εργασιών του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης. 4 

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις της έννοιας του ακαδη-

μαϊκού γραμματισμού και τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η συγγραφέας μετά 

την έρευνα που εκπόνησε, κάνουν φανερό ότι το βιβλίο 

το οποίο κρατάτε στα χέρια σας προσφέρει πλούσια τρο-

φή για σκέψη. Μπορεί να αξιοποιηθεί προς τη βελτίωση 

 
4http://ikee.lib.auth.gr/record/308544?ln=el&fbclid=IwAR2w9g0D1v7

aDu7wna66_EoSkMdJrcB-ENa3IYueTysR5yb1CLOQRh6lXV0 

 

http://ikee.lib.auth.gr/record/308544?ln=el&fbclid=IwAR2w9g0D1v7aDu7wna66_EoSkMdJrcB-ENa3IYueTysR5yb1CLOQRh6lXV0
http://ikee.lib.auth.gr/record/308544?ln=el&fbclid=IwAR2w9g0D1v7aDu7wna66_EoSkMdJrcB-ENa3IYueTysR5yb1CLOQRh6lXV0
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των εκπαιδευτικών πρακτικών σε όλες τις βαθμίδες και 

ειδικά στο πανεπιστήμιο του σήμερα ώστε να γίνει περισ-

σότερο ανταγωνιστικό, υιοθετώντας τις αρχές της Ολικής 

Ποιότητας στην εκπαίδευση με στόχο τα άριστα αποτε-

λέσματα και την αξιοποίηση των υλικών και ανθρωπί-

νων πόρων.  

 

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2020 

Ριζοπούλου Ευανθία 

 

 

 

 

 


