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…αρ ξεκινήζοςμε!!! 

   Γηα λα κπνξέζεη ν καζεηήο λα γξάςεη έθζεζε, εκηόρ από ηιρ ζημειώζειρ πος ηος παπέσει ο/η 

εκθεζιολόγορ ηος, ρξεηάδεηαη: 

 Αληίιεςε 

 Κξίζε 

 Λεμηιόγην 

 Σπλείδεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

   Όηαλ ιέκε Ανηίλητη, ελλννύκε ηελ θσδηθνπνίεζε όζσλ αληηιακβάλεηαη ν καζεηήο κέζα ζην 

θπζηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ. Η θαιιηέξγεηα ηεο αληίιεςεο εμαξηάηαη από ηε ζηάζε ηνπ 

καζεηή κέζα ζην πεξηβάιινλ, ην όπνην απνηειεί πεγή ηνπ πιηθνύ ηνπ γηα ηελ Έθζεζε. Ο καζεηήο, 

σο δέθηεο, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πηάλεη ζήκαηα πνπ εθπέκπεη ην πεξηβάιινλ.   Είλαη ζεκαληηθό 

όρη απιώο λα θαηαγξάςεη ηα ζήκαηα πνπ πηάλεη, αιιά λα ηα επεμεξγαζηεί θαη λα ηα θσδηθνπνηήζεη 

ζην κπαιό ηνπ. 

Για να ππαγμαηοποιηθεί όμυρ αςηό απαιηούνηαι: 

Παπαηήπηζη & Σκέτη 

Παπαηήπηζη:  

   Σπρλά ό καζεηήο παξαπνλείηαη όηη ηα ζήκαηα απηά, ηηο ηδέεο ηνπ, δελ ηηο ζπκάηαη, όηαλ ρξεηαζηεί 

λα ηηο γξάςεη. Απηό ζεκαίλεη όηη άζθεζε επηθαλεηαθή παξαηήξεζε ζ’ ό,ηη ζπκβαίλεη ζην 

πεξηβάιινλ. Είλαη ζεκαληηθό ινηπόλ ό καζεηήο, αθελόο κελ λα είλαη ζπλέρεηα ελεκεξσκέλνο γηα 

ό,ηη ζπκβαίλεη γύξσ ηνπ θαη καθξηά ηνπ, αθεηέξνπ δε λα έρεη ελδηαθέξνληα, αζιεηηζκόο, βηβιία, 

θηλεκαηνγξάθνο, ζέαηξν θηι.  

 

Σκέτη:  

   Δελ αξθεί όκσο κόλν ε παξαηήξεζε. Ο καζεηήο πξέπεη λα κάζεη θαη λα ζθέθηεηαη. Να 

δσληαλέςεη, κε ηε ζθέςε ηνπ, απηό πνπ ζα γξάςεη ζηελ έθζεζή ηνπ, ην όπνην απεθόκηζε από ηελ 

παξαηήξεζε. Έηζη ζα βάιεη ηε δηθή ηνπ ζθξαγίδα, ηηο ηδέεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ζην θείκελό 

ηνπ. Σε απηό ζα βνεζήζνπλ ηνλ καζεηή δύν βαζηθά εξσηήκαηα γηα όια ηα πξάγκαηα: ην «πώο» 

θαη ην «γηαηί». 

 

Κπίζη:  

    Όηαλ ιέκε όηη ν καζεηήο έρεη θξίζε, ελλννύκε όηη αζθεί ινγηθό έιεγρν πάλσ ζηηο θαηαζηάζεηο, 

ζηα ζπκβάληα, ζηα πξόζσπα, ζηα πξάγκαηα, ζηελ ίδηα ηε δσή. Με ηελ θξίζε αμηνινγεί ηνλ θόζκν. 

Με ηελ θξίζε ηνπ, ηελ νπνία εκπινπηίδεη κε ηελ παξαηήξεζε θαη ηε κειέηε, κπνξεί λ’ αμηνινγήζεη 

ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη λ’ αθνινπζήζεη κηα ινγηθή θαη κεζνδηθή πνξεία ζηελ αλάπηπμε ηεο έθζεζήο ηνπ. 
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Λεξιλόγιο:  

   Τν ιεμηιόγην είλαη θύξην ζπζηαηηθό επηηπρίαο  γηα κηα ζσζηή έθζεζε θαη ν καζεηήο πξέπεη λα 

θαηαβάιεη πξνζπάζεηα γηα λα ην πινπηίζεη. Τν θησρό ιεμηιόγην, απνηειεί κία από ηηο αηηίεο 

απνηπρίαο ησλ καζεηώλ ζηελ έθζεζε, γηαηί δελ βξίζθνπλ ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο λα εθθξάζνπλ απηά 

πνπ ζέινπλ θαη έηζη θαηαιήγνπλ ζε κηα κηθξή  ζε έθηαζε θαη θησρή ζε λνήκαηα έθζεζε. 

 

Σςνείδηζη ηηρ Δημιοςπγίαρ: 

   Ο καζεηήο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ ζπνπδαηόηεηα απηνύ πνπ θάλεη κέζα από ηελ ραξά 

γηα ηε δεκηνπξγηθή ηνπ πξνζπάζεηα, ηελ ππεξεθάλεηα γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηελ βαζκνινγηθή 

αληακνηβή γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ. 
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