Cum se scrie o poveste de succes

Structura de eseu

1. Introducerea: primul paragraf trebuie să explice de ce această poveste merită să fie
spusă. De asemenea, trebuie să includă destule informaţii pentru ca cititorul să poată
înţelege restul articolului. Dacă este posibil, încercaţi să introduceţi un „cârlig” în prima
frază, pentru ca cititorii să fie interesaţi să parcurgă mai departe povestea. Întrebări
ajutătoare: cine, ce, unde/când?
2. Cuprinsul: următoarele două sau trei paragrafe, care formează cuprinsul, includ
contextul poveştii, citate importante şi statistici sau fapte care ilustrează punctul dvs. de
vedere. Întrebări ajutătoare: unde/când, cum, de ce?
3. Încheierea: este ultima ocazie de a relua subiectul poveştii. Folosiţi acest moment
pentru a face legături între diferitele elemente deja menţionate (citate, statistici etc.)
sau pentru a prezenta idei pentru viitor. Ajutaţi cititorul să-şi tragă propriile concluzii,
nu-i spuneţi ce să gândească!

Sfaturi practice:






Folosiţi citate, exemple şi date concrete pentru a ilustra punctul dvs. de vedere.
Concentraţi-vă pe ceea ce doriţi să prezentaţi. Folosiţi informaţiile relevante şi încercaţi
să fiţi concişi şi coerenţi. Dacă aveţi informaţii suplimentare sau care nu sunt legate
direct de subiect, puteţi să le introduceţi la final.
Scrieţi la persoana întâi. Povestea este despre dvs. şi bibliotecile dvs.
Puteţi începe să scrieţi direct, sau vă puteţi face o mică schiţă. Oricum, este important să
nu depăşiţi 200 de cuvinte şi să urmaţi un fir logic în povestea pe care o spuneţi.

PRIMA PROPOZIŢIE: Care este realizarea despre care scrieţi?
“Doamna Maria, utilizatoarea bibliotecii, a reuşit ....

CEL MAI
IMPORTANT

INTRODUCERE: Cine, ce, unde, când? Cu ce rezultat/impact?.

FOARTE
IMPORTANT

„În data de 11 aprilie, ea mi-a spus că ar vrea să vorbească cu fiul
ei din America. Nu se descurcă cu calculatorul, aşa că m-am oferit
să o ajut …”

CUPRINS: elemente de mai mică
importanţă – contextul, numărul de
participanţi, alte informaţii despre
persoanele implicate, modul în care a
acţionat bibliotecarul

MAI PUŢIN
IMPORTANT

ÎNCHEIERE:
Citate!!! Ce fac
acum cei vizaţi?
Cum le-a afectat
viaţa acest
eveniment?

REZUMAT

