
Χρήσιμες συμβουλές για συγγραφή εργασίας
(είτε για το σχολικό site είτε για κάποιο μάθημα)

• Αν φτιάχνετε μια μεγάλη εργασία, φτιάξτε ένα σχεδιάγραμμα με τα βασικά σημεία  - 
στόχους που θέλετε να θίξετε πριν ξεκινήσετε. Το σχεδιάγραμμα και θα σας 
καθοδηγήσει αλλά και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν Πίνακα Περιεχομένων 
στην πρώτη σελίδα της εργασίας σας. Τα ίδια ισχύουν και για μικρά άρθρα μόνο που 
εκεί δεν θα χρειαστεί Πίνακας Περιεχομένων, αλλά το άρθρο σας θα είναι σωστά 
οργανωμένο.

• Συλλέξτε πληροφορίες από πολλές πηγές, όσες περισσότερες μπορείτε. Αν η 
εργασία προορίζεται για δημοσίευση στο   Internet   τότε δώστε έμφαση στη συλλογή   
πληροφοριών εκτός ιστοσελίδων ώστε να μην ανακυκλώνουμε την καταγεγραμμένη 
γνώση στο   Internet   αλλά να το εμπλουτίζουμε με καινούρια πράγματα.  

• Η τακτική του «αντιγραφή – επικόλληση» από ιστοσελίδες, δεν θα 
εκτιμηθεί από κανέναν ούτε από τον καθηγητή σας (αν πρόκειται 
για εργασία σε μάθημα) αλλά ούτε από τους αναγνώστες σας (αν 
πρόκειται για δημοσίευση στο site). Αν βρείτε κάτι ενδιαφέρον στο 
Internet απλά παραθέστε το σχετικό σύνδεσμο: 
http://www.katikalo_pou_vrika.gr 

• Τις πληροφορίες που βρήκαμε δηλαδή, τις επεξεργαζόμαστε.    Κάνουμε περίληψη, 
συνδέουμε τμήματα, προσθέτουμε σχόλια και προσωπικές απόψεις, βάζουμε 
κάποιες εικόνες ώστε να γίνει κάτι πιο κατανοητό ή /και  να «ξεκουράζεται» το 
μάτι του αναγνώστη κλπ.

• Πάνω απ’ όλα μην ξεχνάτε: καλύτερα μια μικρή εργασία με έντονο το προσωπικό 
σας στοιχείο και ύφος παρά μια πολυσέλιδη και βαρετή παράθεση τεράστιων 
κειμένων που έχουν αντιγραφτεί από κάποιες ιστοσελίδες και που τελικά δεν θα 
τις διαβάσει κανείς. Αν πρόκειται δε για εργασία θα βαθμολογηθεί και με χαμηλό 
βαθμό.

• Όταν ετοιμάζετε μια εργασία ή ένα άρθρο να έχετε πάντα στο μυαλό σας αυτόν που 
θα το διαβάσει: τον καθηγητή σας - αν είναι εργασία 
σε μάθημα, ή τον «ανώνυμο αναγνώστη» - αν είναι για 
δημοσίευση στο site.  

• Δουλέψτε με κέφι και μεράκι και ο κόπος σας δεν θα 
πάει χαμένος!
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