
 

 

Κριτική ανάλυση άρθρου 

 

• Το άρθρο πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένο  επιστημονικό περιοδικό, δηλ. από 

περιοδικό, το οποίο δημοσιεύει άρθρα με το λεγόμενο  blind system = τυφλό σύστημα 

(= κρίνεται από δύο ή τρεις ειδικούς με το θέμα κριτές με καλυμμένο το όνομα 

του/της συγγραφέα του άρθρου.) Για τις  ανάγκες του σεμιναρίου και επειδή η κύτια 

σκοπιμότητα είναι ο σχολιασμός του περιεχομένου άρθρων σχετικών με τη θεματική  

και το περιεχόμενο του σεμιναρίου, η προϋπόθεση αυτή μπορεί και να μη ισχύσει 

απόλυτα. Δηλ. μπορείτε να σχολιάσετε άρθρα, που σας δίνονται ή άρθρα που θα 

βρείτε με  το αναγκαίο περιεχόμενο οπωσδήποτε, χωρίς να προέρχονται απόλυτα 

από επιστημονικά περιοδικά άρθρα  

Ανατρέξετε στον κατάλογο της βιβλιοθήκης για περιοδικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή. Τα άρθρο πρέπει να είναι, κατά το δυνατό, πρόσφατο  

• Το πρώτο μέρος της ανάλυσης θα αποτελεί την περίληψη του άρθρου. Εδώ θα 

διατυπώσετε τις βασικές θέσεις και στοιχεία που παρατίθενται στο άρθρο χωρίς καμία 

δική σας ερμηνεία. 

• Το δεύτερο μέρος θα αποτελεί μια κριτική ανάλυση και τοποθέτηση έναντι των 

θέσεων του συγγραφέα. Κριτική ανάλυση δε σημαίνει κατ ’ανάγκη επίκριση. Αυτό 

που θα προσπαθήσετε να κάνετε είναι να διατυπώσετε τις δικές σας θέσεις και 

εκτιμήσεις για: 

 Τα στοιχεία που αποτέλεσαν τη βάση ανάλυσης- ανάπτυξης του άρθρου: που 

στηρίζεται, από πού αφορμάται,  

 Τις συνεπαγωγές τις οποίες έχει το συγκεκριμένο άρθρο 

 Πώς μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο ανάλυσης της ελληνικής 

πραγματικότητας. 

 Ενδεχόμενες δικές σας ερμηνείες που διαφέρουν από τις εκτιμήσεις του 

συγγραφέα. 

 Ποιές απόψεις του συνδέονται με το θέμα του σεμιναρίου ή μπορούν να 

συσχετισθούν με αυτές. Στο σημείο αυτό δηλ. σας ζητείται να εντοπίσετε και 

να διατυπώσετε τα σημεία του άρθρου που  δείχνουν όψεις του θέματος του 

σεμιναρίου ( λήψη απόφασης ) ή συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτό, ή 

αποτερλούν ένα πλαίσιο,  το οποίο μπορεί να ερμηνεύσει το θέμα καλύτερα ή 

μέσα στο οποίο περιέχεται το θέμα του σεμιναρίου ή πως μπορεί να 

εφαρμοστεί το υπό συζήτηση θέμα στο ελληνικό σχολικό σύστημα κλπ.  ( πχ 

εάν το άρθρο αναφέρεται γενικά στο σύστημα του Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, πώς μπορεί να εξετασθεί το θέμα που εξετάζει το 

σεμινάριο στο πλαίσιο αυτού του συστήματος κ.α.) 

 Η συνολική έκταση της εργασίας πρέπει να είναι  περίπου 2500 λέξεις ( 4-5 

σελίδες Α4). 

 {(Η βιβλιογραφία θα αναφέρεται στο τέλος της εργασίας. Θα πρέπει να 

γίνεται 

με το APA ( βιβλιογραφίας, που έχει εισάγει η American Psychology Association, και 

έχει γίνει παγκοσμίως δεκτό) Style. Για παραδείγματα και πληροφορίες σχετικά με το 

APA Style μπορείτε να ανατρέξετε στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 

http://www.english.uiuc.edu/cws/wworkshop/writer_resources/citation_styles/ 

apa/apa.htm) . Αυτή η προϋπόθεση ισχύει, όταν γράψετε εσείς ένα άρθρο} 
 


