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ΚΕΠΣΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ 
 

 Τα Μέξε: 

1. Πξόινγνο: 

Δδώ θάλσ κηα εηζαγσγή (κηα γεληθή αλαθνξά, πάλσ ζην ζέκα πνπ κνπ δίλεηαη).  

Αλαθέξσ: Τόπν, Πξόζσπα, Χξόλν. Ο πξόινγνο, πξέπεη λα είλαη  ζύληνκνο θαη πεξηεθηηθόο 

αιιά θαη λα νδεγεί ηνλ αλαγλώζηε ζην θύξην ζέκα επράξηζηα. 

2. Κπξίσο ζέκα: 

Δδώ αλαπηύζζσ θαη αλαιύσ όζν θαιύηεξα κπνξώ ην ζέκα πνπ κνπ δίλεηαη. Δίλαη ην «δνπκί» 

ηνπ Σθέπηνκαη θαη Γξάθσ. Αλαιύσ ηηο γλώζεηο κνπ θαη βάδσ ηε θαληαζία κνπ λα δνπιέςεη. 

Αλαθέξσ κε ιεπηνκέξεηα όηη ζθέπηνκαη.(2-3 παξάγξαθνη). Τν θύξην ζέκα είλαη ην κεγαιύηεξν 

θαη ην θπξηόηεξν κέξνο ηεο έθζεζεο. 

3. Επίινγνο: 

Δδώ θαηαιήγσ ζε έλα ζπκπέξαζκα θαη δίλσ ηέινο ζην ζέκα πνπ γξάθσ. Δθθξάδσ 

ζπλαηζζήκαηα, δίλσ κηα επρή, κηα επηζπκία. 

πρ. Καηαιήγνληαο…  Ήηαλ κηα ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία… Εύρνκαη…. Αηζζάλνκαη… 

 

 

 Χξεζηκνπνηώ πνιιά επίζεηα θαη επηξξήκαηα (ρξνληθά ,ηνπηθά, ηξνπηθά θηι.). 

 Κάλσ παξαγξάθνπο. Δπδηάθξηηεο!!! 

 Βάδσ θόκκα, ζαπκαζηηθό θαη ηειεία όπνπ ρξεηάδεηαη.  

 Κάλσ κηθξέο, θαηαλνεηέο πξνηάζεηο. Απνθεύγσ ηηο κεγάιεο πξνηάζεηο. 

 Ξαλαδηαβάδσ όζα έρσ γξάςεη (γηα λα δσ αλ βγαίλεη λόεκα). 

 Χξεζηκνπνηώ εθθξάζεηο όπσο:  

1. Επίζεο…… Γηα κηα ζηηγκή… Τελ ώξα πνπ… 

2. Καηαξρήλ… Ύζηεξα… Καηόπηλ… Σηε ζπλέρεηα… 

3. Αθελόο… αθεηέξνπ 

4. Ωζηόζν 

5. Έλαο αθόκα ιόγνο… 

6. Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο… 

7. Γηα παξάδεηγκα… 

8. Ακέζσο κεηά… 

9. Εηδηθόηεξα… 

10. Τν θπξηόηεξν… Τν ζεκαληηθόηεξν… 

Γεληθά ζηνηρεία γηα κηα σξαία έθζεζε: 

 

Σπκβνπιέο: 

1) Να έρεηο πάληα καδί ζνπ όηαλ γξάθεηο έθζεζε έλα 

κηθξό νξζνγξαθηθό ιεμηθό θαη λα ην 

ζπκβνπιεύεζαη όηαλ έρεηο πνπζελά ακθηβνιία. 

2) Φξόληηζε, ώζηε θάζε θαηλνύξηα ζνπ έθζεζε λα 

είλαη θαιύηεξε από ηηο πξνεγνύκελεο. 

3) Μόιηο ηειεηώλεηο ηελ έθζεζή ζνπ, λα ηελ 

δηαβάδεηο από ηελ αξρή σο ην ηέινο. Κάηη ζα βξεηο 

λα δηνξζώζεηο. Με δίλεηο πνηέ ην ηεηξάδηό ζνπ 

πξνηνύ ειέγμεηο ην πεξηερόκελν ηνπ γξαπηνύ ζνπ. 

4) Να θάλεηο ζπρλή επαλάιεςε ησλ νδεγηώλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην θπιιάδην. 
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11. Αμίδεη λα ζεκεησζεί… 

12. Ελώ… Καζώο… Μόιηο…  

13. Τειηθά… Τόηε… 

14. Παξόια απηά….. Αληηζέησο… Παξνκνίσο…  

15. Καηαιήγνληαο….. Σπκπεξαζκαηηθά…  

16. Αξρηθά…. Ξαθληθά… Κιείλνληαο…  

17. Ταπηόρξνλα…. Εθείλε ηε ζηηγκή… 

18. Σπλαθόινπζα…. Έπεηηα… Ξεθηλώληαο…. 

19. Τειεηώλνληαο… Ήηαλ κηα ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία… 

 

 Χξεζηκνπνηώ Μεηνρέο (Καηεβαίλνληαο… Πεξπαηώληαο.. θηι.), παξνκνηώζεηο θαη 

κεηαθνξέο γηα λα θαλείο πην σξαίν ην θείκελό ζνπ, 

 Τν γξαπηό ζνπ λα είλαη θαινγξακκέλν θαη θαζαξό. 

 Αλαθέξνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο. (ραξά, ιύπε, αγσλία θηι.) 

 Πξνζπαζώ λα ζπλδέσ ηηο πξνηάζεηο κε δηαθνξεηηθνύο ζπλδέζκνπο θαη όρη κόλν κε ην 

«θαη». (ν νπνίνο, πνπ, ελώ, αλ θαη, αιιά, όπνπ, είηε…είηε, θηι.) 
 

Εθθξάζεηο γηα λα μεθηλήζσ κηα πξόηαζε: 

1. Είλαη γλσζηό όηη… 

2. Είλαη γεγνλόο όηη… 

3. Εηδηθόηεξα… 

4. Σπγθεθξηκέλα… 

5. Αξρηθά…  

6. Είλαη αιήζεηα όηη… 

 

Εθθξάζεηο γηα ηνλ Επίινγν: 

1. Σύκθσλα κε όια ηα παξαπάλσ… 

2. Επνκέλσο… 

3. Καηαιήγνληαο… 

 

Τη πξέπεη λα πξνζέρσ: 

1. Να κελ επαλαιακβάλσ ίδηεο ιέμεηο. 

2. Να κελ θάλσ πνιύ κεγάιεο πξνηάζεηο. 

3. Βάδσ ζεκεία ζηίμεο (ηόλνπο, ηειείεο, ζαπκαζηηθά θηι). 

 

 Πξνζέρσ ώζηε ην γξαπηό κνπ λα είλαη θαινγξακκέλν θαη ρσξίο κνπληδνύξεο! 

Εθθξάδσ ηελ άπνςή κνπ: 
 

1. Καηά ηε γλώκε κνπ… 

2. Πηζηεύσ όηη…. 

3. Ννκίδσ όηη… 

4. Καηά ηελ άπνςή κνπ… 

5. Θεσξώ όηη… 

 

Σπκβνπιή: 

Γηαβάδνπκε εθζέζεηο άιισλ παηδηώλ, 

βηβιία κε ππνδείγκαηα εθζέζεσλ, 

δηεγήκαηα, παηδηθά πεξηνδηθά, βηβιία 

θ.η.ι. Έηζη εθηόο ησλ άιισλ ζα 

εκπινπηηζηεί ην ιεμηιόγηό καο θαη ζα 

κάζνπκε επθνιόηεξα ηελ νξζνγξαθία 

πνιιώλ ιέμεσλ εμ΄ αηηίαο ηεο ζπρλήο 

επαθήο πνπ ζα έρνπκε κε απηέο. 

 

Εθζέησ επηρεηξήκαηα: 
 

1) Πξώηα απ’ όια… 

2) Έλαο αθόκα ζεκαληηθόο ιόγνο… 

3) Επίζεο… 

4) Απ’ ηελ άιιε… 


