
ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΕΝΑ ΓΡΑΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

 

1. Διαβάζουμε καλά την εκφώνηση του  θέματος. Προσέχουμε : το θέμα, σε ποιον 

γράφουμε και για ποιον λόγο. 

2.   Σκεφτόμαστε το θέμα και γράφουμε σ’ ένα συννεφάκι τις ιδέες και τις λέξεις 

που μας έρχονται στον νου. 

3. Σκεφτόμαστε κάτι γενικό για το θέμα. Δε μιλάμε ακριβώς γι’ αυτό, καταλήγουμε 

όμως σ’ αυτό. Αυτό το κομμάτι του κειμένου είναι ο Πρόλογος, η Εισαγωγή στο 

Γραπτό μας Κείμενο. 

4. Τώρα θα μπούμε στο βασικό κομμάτι της σύνταξης γραπτού λόγου. Ανάλογα με 

το είδος του θέματος θυμόμαστε τι πρέπει να περιέχει κάθε είδος γραπτού λόγου. 

Με βάση αυτό κάνουμε το σχεδιάγραμμα του κειμένου μας. Συγκεκριμένα, βάζουμε 

ως «επικεφαλίδες» αυτά που έχουμε μάθει ως τίτλους κάθε είδους κειμένου και  

κάτω από κάθε τίτλο βάζουμε τις ιδέες ή τις λέξεις που καταγράψαμε στο 

συννεφάκι. 

5.   Κάτω από κάθε τίτλο βάζουμε τις ιδέες μας στη σειρά : Με ποια θ’ αρχίσουμε; 

ποια ιδέα πάει με ποια; Πότε θ’ αλλάξουμε παράγραφο; 

6.   Αφού κάνουμε όλα τα παραπάνω και δεν έχουμε να διορθώσουμε τη σειρά με 

την οποία θα μπουν οι ιδέες μας, αρχίζουμε να γράφουμε το κείμενό μας στο 

Τετράδιο Γραπτού Λόγου, στο «καθαρό» όπως λέμε : επιμελούμαστε λίγο 

περισσότερο το λεξιλόγιο, χρησιμοποιούμε πιο σαφείς λέξεις, κοιτάμε τη σύνταξη 

και την ορθογραφία. 

7.   Διαβάζουμε το κείμενο μας από την αρχή. Σκεφτόμαστε: 

• Έχει συνοχή; Οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους σωστά, οι ιδέες είναι με 

τη σειρά δομημένες; 



• Έχει νόημα; Γράψαμε με σαφήνεια αυτό που θέλαμε να πούμε; Αν διάβαζε 

κάποιος άλλος το κείμενο μας, θα καταλάβαινε τι εννοούμε; 

• Χρησιμοποιήσαμε ωραίες λέξεις και εκφράσεις, ανάλογες με το άτομο που 

απευθυνόμαστε και την κατάσταση για την οποία γράφουμε; 

• Προσέξαμε την ορθογραφία; ρίχνουμε ξανά μια ματιά στο κείμενο για λάθη 

που μας ξέφυγαν! 

• Στο τέλος κοιτάμε και την εμφάνιση του γραπτού μας, σβήνουμε τυχόν 

μουτζούρες και παραδίδουμε ένα όμορφο κείμενο! 

 


