
Despre ce vrei s` scrii?Ai rezolvat în mare m`sur` problema unuieseu dac` \]i stabile[ti foarte bine ideea prin-cipal` a acestuia. Începând cu prezentareape[tilor de ap` dulce, continuând cudescrierea ultimului model de BMW [iîncheind cu p`rerea ta despre pas`rea coli-bri, nu înseamn` c` ai reu[it s` a[terni pehârtie un eseu. 

Sfat: încearc` s` r`mâi cât mai

aproape de ideea aleas` drept

tem` [i renun]` la tot ce nu are

leg`tur` cu aceasta. Nu te obosi

s` scrii tot ce ai citit, auzit sau

descoperit cu privire la respec-

tivul subiect, ci alege doar ceea

ce ]i se pare mai interesant.

Cum \]i organizezi ideile?
Un eseu trebuie s` aib` un început [i un sfâr[it! Este necesar s` [tii de unde
porne[ti [i unde vrei s` ajungi, altfel, înainte de încheiere, \]i vei aduce aminte
de un am`nunt foarte important care [i-ar fi avut locul în cuprins. De aceea, pu-
nerea ideilor principale într-o ordine fireasc` este obligatorie pentru reu[ita
încerc`rii tale. Spre exemplu, dac` vrei s` scrii despre ur[ii polari, nu începe
eseul cu o fraz` ca: „Ursul alb tr`ie[te în nordul Canadei [i în Groenlanda,
ajunge la 500-600 kg, vâneaz` foci sau pe[ti [i nu are mari du[mani“. O astfel
de introducere rezum` \ntregul con]inut al eseului, f`r` s` lase cititorului posi-
bilitatea de a descoperi treptat aspecte noi [i captivante.

Cum dovede[ti corectitudinea propriei p`reri?

Spre deosebire de compunere, eseul \nseamn` [i pre-

zentarea unei p`reri personale \n leg`tur` cu subiectul

ales. Este bine ca, \nainte de a scrie, s` te g~nde[ti

pu]in la dovezile pe care se sprijin` p`rerea ta. Dac` \]i

propui s` ar`]i c` delfinii sunt mai inteligen]i dec~t fo-

cile, nu vei aduce drept prob` vizita de 15 minute, \m-

preun` cu p`rin]ii, la Delfinariul din Constan]a. Obser-

va]iile personale f`cute aici ar putea reprezenta, even-

tual, punctul de pornire. Este necesar s` cite[ti despre

delfini [i foci, ori s` ceri ajutorul unui specialist (dresor,

biolog marin etc.). 

În spatele cuvântului destul de pu]in folosit 
în afara [colii, se ascunde, în fapt, 
o compunere ceva mai bine organizat` [i mai 
documentat`. Sunt reguli de la care nu te po]i 
abate atunci când vrei s` realizezi un eseu.
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Dac` ai trecut cu bine
de etapele de mai sus,
po]i \ncepe scrierea ese-
ului pe ciorn`. 
Trebuie s` ai mare grij`
\n exprimarea concluzi-
ilor, deoarece un eseu
valoros are [i o \nche-
iere ce merit` re]inut`
de c`tre cititori; nu pre-
zenta lucruri noi \n par-
tea final` a compunerii,
ci doar reaminte[te ide-
ile principale.

Trece ciorna pe curat [i cite[te eseul cu voce tare \nainte de a-i l`sa [i pe al]ii s`-]i
admire „opera“. E posibil s` descoperi gre[eli pe care nu le-ai observat p~n` atunci!
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