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«Χρήσιµες συµβουλές για τους µαθητές µε την έναρξη
της σχολικής χρονιάς»

Ο υπεύθυνος του φροντιστηρίου, κ. Χρήστος Χαρακόπουλος, µε την έναρξη της
σχολικής χρονιάς συµβουλεύει τους µαθητές:

∆ιαµορφώστε το χώρο, στον οποίο θα διαβάσετε.
> Η µάθηση προϋποθέτει ησυχία και αυτοσυγκέντρωση. Ο χώρος, στον οποίο
διαβάζετε, θα πρέπει να είναι ευήλιος, ευάερος και αποµακρυσµένος από θορύβους.
∆ιαµορφώστε το χώρο σας, ώστε το διάβασµά σας να είναι ευχάριστο κι αποδοτικό.

Προετοιµαστείτε ψυχολογικά.
Αποκτήστε κίνητρα για µάθηση. Θέστε πραγµατοποιήσιµους στόχους και
προσπαθήστε να τους επιτύχετε.
Αντιµετωπίστε τη µελέτη των µαθηµάτων που σας δυσκολεύουν µε το
αίσθηµα της συµπάθειας. Αντιµετωπίστε το διάβασµα θετικά. Συνήθως,
θυµόµαστε πιο εύκολα στοιχεία που µας αρέσουν ή που µας προκαλούν
εντύπωση!
Προετοιµαστείτε σωστά για τις εξετάσεις.
Γνωρίστε τη διδακτέα ύλη. Αρχικά, ξεφυλλίστε τα βιβλία. ∆ιαβάστε τα
περιεχόµενα, ενηµερωθείτε για τα κεφάλαια και το περιεχόµενό τους. Έτσι, θα
αποκτήσετε µια σφαιρική εικόνα για το περιεχόµενο της εξεταστέας ύλης.
Ενηµερωθείτε για τη φύση των εξετάσεων και τον τρόπο αξιολόγησης.
∆είτε παλαιότερα θέµατα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, θα επικεντρώσετε σωστά το
διάβασµά σας στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Πολλές φορές τα θέµατα
επαναλαµβάνονται.
Συγκεντρώστε το κατάλληλο υλικό. Η απόκτηση του σωστού υλικού είναι
καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχία σας στις ενδοσχολικές και
πανελλαδικές εξετάσεις. Καλό είναι πέρα από το σχολικό βιβλίο να κάνετε
χρήση βιβλιογραφίας. Επιλέξτε χρήσιµες σελίδες από διάφορα βοηθήµατα
(σχεδιαγράµµατα, πρόσθετες ασκήσεις, ερµηνευτικά σχόλια).

∆ιαβάζετε πάντα µε πρόγραµµα. Κάντε ένα πλάνο εργασίας (ηµερήσιο,
εβδοµαδιαίο, µηνιαίο, ετήσιο). Μην ξεχνάτε το αρχαιοελληνικό ρητό
«Οὐδεµία ἡµέρα ἂνευ γραµµῆς» (Καµία ηµέρα χωρίς προγραµµατισµό).
Τηρείτε το πρόγραµµά σας µε συνέπεια.
Το διάβασµά σας πρέπει να είναι ενεργητικό. Όταν διαβάζετε, πρέπει να
είστε συγκεντρωµένοι.
Κάντε συχνές επαναλήψεις. Η µάθηση αποκτάται µε επαναλήψεις.
Εφαρµόστε τεχνικές βελτίωσης µνήµης. Θέστε στον εαυτό σας ερωτήσεις και
προσπαθήστε να τις απαντήσετε. Η κατάκτηση της γνώσης απαιτεί
αυτενέργεια και προσωπική έρευνα.
Κάνετε δεκάλεπτα διαλείµµατα ανάµεσα στις ώρες διαβάσµατος.
Η σωµατική άσκηση είναι χρήσιµη. Η σωµατική ευεξία ενεργοποιεί τις
νοητικές ικανότητες.
Συνοψίζοντας, η επιτυχία στις εξετάσεις προϋποθέτει πρώτα απ’ όλα σωστή
ενηµέρωση, συγκέντρωση του κατάλληλου υλικού και πάνω απ’ όλα
προσωπική δουλειά. Μην ξεχνάτε τα σοφά λατινικά ρητά:
«Tantus labor, tanta merces!» (Τέτοιος κόπος, τέτοια αµοιβή)!
« Labor omnia vincit!» (Η εργατικότητα νικάει τα πάντα!)

