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• Για τις εκθέσεις η ικανότητα να διατυπώνει κανείς ορθά και καλαίσθητα σε γραπτό λόγο όσα 
σκέπτεται, πιστεύει ή θέλει, δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε συγγραφικά χαρίσµατα, αλλά είναι κάτι που 
µε συστηµατική προσπάθεια και σωστή καθοδήγηση µπορεί να πετύχει ο κάθε µαθητής. 

• Η επίδοση στις εκθέσεις σννδέεται άµεσα µε την ευρύτερη πνευµατική συγκρότηση και ψυχική 
καλλιέργεια τον µαθητή. Οι εκθέσεις, εποµένως, δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως ένας επιµέρονς 
φιλολογικός κλάδος αλλά ως προετοιµασία για την επιτυχία σε όλα, γενικά, τα µαθήµατα. Και 
αντίστροφα, πρέπει να γίνει κατανοητό πως όλα, γενικά, τα µαθήµατα, εφόσον συµβάλλουν στη 
µόρφωση τον µαθητή, τον βοηθούν ταυτόχρονα στο να γράφει καλές εκθέσεις. 

• Άριστο βοήθηµα για την επιτυχία τον µαθητή στις εκθέσεις είναι η συχνή µελέτη αξιόλογων 
κείµενων, πον ανταποκρίνονται στην πνευµατική τον ηλικία, πλοντίζονν τις γνώσεις τον, βαθαίνουν το 
συναισθηµατικό τον κόσµο, κεντρίζουν την παρατηρητικότητα τον και τον βοηθούν στη διαµόρφωση 
ανακοινώσιµον νλικού (παιδική λογοτεχνία, κατάλληλα περιοδικά κτλ.). 

• Μολονότι η επιτυχία στις εκθέσεις δεν είναι µόνο ζήτηµα δεξιοτήτων και πρακτικών οδηγιών, ο 
µαθητής πρέπει οπωσδήποτε: 
α) Να γράφει καλαίσθητα και κυρίως ευανάγνωστα. 
β) Να αναπτύσσει κάθε φορά το θέµα πον τον έχει δοθεί και µόνο αυτό. 
γ) Να φροντίζει ώστε όσα γράφει να είναι ακριβή και από λογική άποψη παραδεκτά. 
δ) Να ελέγχει από γλωσσική άποψη προσεκτικά το κείµενο τον (σωστή ορθογραφία και σύνταξη, 

µικρές περίοδοι, κυριολεξία, χρησιµοποίηση όρων και εκφράσεων, για την ακριβή σηµασία των 
οποίων δεν υπάρχει αµφιβολία κτλ.). 
ε) Να αναρωτιέται σε κάθε τον φράση αν ο αναγνώστης θα µπορούσε άνετα να κατανοήσει τα 

νοήµατα τον κειµένου και ακόµη αν τα όσα γράφει ανταποκρίνονται σε όσα ο ίδιος σκέπτεται. 
στ) Να κάνει διάκριση ανάµεσα στο ουσιώδες και το επουσιώδες, το σηµαντικό και το ασήµαντο, 

το πρωτότυπο και το τετριµµένο, το αξιόλογο και το µη αξιόλογο. 
ζ) Να µην κατατρέχεται από την έµµονη ιδέα της ωραιολογίας και τον λογοτεχνισµον, αλλά να 

ξέρει πως η εργασία τον θα κερδίσει ποιοτικά µε τη σαφήνεια, την απλότητα, τη φυσικότητα, την 
ειλικρίνεια, την αµεσότητα και το στρωτό λόγο. 
η) Να τοποθετεί στην κατάλληλη θέση το καθένα από τα νοήµατα τον, ώστε από την αρχή ως το 

τέλος της έκθεσης να υπάρχει µεταξύ τους λογική αλληλουχία και οµαλή µετάβαση από το 
προηγούµενο στο επόµενο. 
θ) Να οργανώσει µεθοδικά το κείµενο τον, ώστε να µην περιλαµβάνει απλώς αρχή (πρόλογο), µέση 

(κύριο θέµα) και τέλος (επίλογο), αλλά και το καθένα από τα µέρη αυτά να καταλαµβάνει έκταση 
ανάλογη µε τη σηµασία τον...» 


