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Προγ ραμματ ίστε το διάβασμά σας γ ια την τελική επανάληψη.
Αφήνετε δεκάλεπτα διαλείμματα ανάμεσα στην ώρα της μελέτης.
Προσέξτε τη διατροφή σας. Τις ημέρες των εξετάσεων χρειάζε στε ενέργ εια.
Η σω στή διατροφή (π.χ. φρούτα, λαχανικ ά, φυσικοί χυμοί, ξηροί κ αρποί,
μέλι), όπως και η σω ματική άσκηση (απλές σωματ ικές ασκήσε ις) σας δίνουν
ενέργ εια και σας κρατούν σε καλή φυσική κατάσταση.
Αποφεύγ ετε την καταστροφολογ ία που κ υριαρχε ί τις ημέρες αυτές σε
αρκετές τηλεοπτικές εκπομπές, όπου προβάλλονται στατιστικά στοιχε ία,
προβλέψεις, κριτικές σχετικές με τις πανελλήνιες εξετάσεις, γ εγ ονός που
μόνο άγ χος μπορεί να σας προκαλέσε ι. Επιλέγ ετε να βλέπετε εκπομπές, στις
οποίες δίνονται χρήσιμες συμβουλές προς τους υποψηφίους.
Πολλοί θεωρούν καλό την παραμονή των εξετάσεων ο υποψ ήφιος, αφού
τελειώσει το διάβασμα, να βγ αίνει μια βόλτα έξω. Είναι προτιμότερο να
μείνετε στο σπίτ ι. Ξεκούραση ή ένα τελευταίο ξεφύλλισμα της ύλης
βοηθούν πε ρισσότερο. Κάτι που μπορε ί να διαβάσετε την τελευταία στιγ μή,
μπορε ί να σας φανεί σωτήριο στην εξέταση της επόμενης ημέρας.
Προσέχετε την υγεία σας. Αποφύγ ετε τυχόν κρυολογ ήματα ή αρρώστ ιες. Αν
είστε αδιάθετος/-η ή έχετε πονοκέφαλο σίγ ουρα δε θα μπορέσετε να
αποδώσετε καλά το μέγ ιστο των δυνατοτήτων σας την επόμενη ημέρα.
Αποφεύγ ετε τις βόλτες με μοτοποδήλ ατα, αυτοκίν ητο ή τουλάχ ιστον
προσέχετε, όταν οδηγ είτε. Τυχόν ατυχήματα μπορούν να σας στερήσουν
ακόμη και τις εξετάσεις.
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Προσπαθήστε να κοιμηθε ίτε καλά το προηγ ούμενο βράδυ. Καλύτερα θα
γ ράψετε την επόμενη μέρα με καθαρό μυαλό, παρά αν έχετε ξενυχτήσει.
Φροντίστε να έχετε ένα καλό πρω ινό (στεγ νή τροφή, κατά προτ ίμηση φέτα
με μέλ ι), πιε ίτε ένα χυμό ή κ αφέ. Λίγ η σοκολ άτα, επίσης, σας δίνει
ενέργ εια.
Φορέστε άνετα ρούχα.
Οφείλετε να παρουσιάζεστε έγ καιρα στο εξεταστικό κέντρο. Καλό είν αι να
προσέ ρχεστε στο εξεταστικό κέντρο όχι πολύ νωρίς, αλλά λ ίγ ο πριν
αρχίσουν οι εξετάσεις. Αποφύγ ετε συζητήσεις με τους συμμαθητές σας γ ια
πιθανά θέματα που θα σας προκ αλέσουν άγ χος και νευρικότητα.
Φροντίστε να έχετε μαζί σας το δελτίο υποψ ηφίου και δυο στ υλό γ αλάζιου
ή μαύρου χρώ ματος.
Καλό είναι να έχετε μαζί σας στην τάξη ένα μπουκ αλάκι νερό.
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Αφού πάρετε τα θέματα, διαβάστε προσεκτικά όλα τα ερωτήματα.
Ορίστε με το ρολόι σας το χρόνο που πρέπει να αφ ιερώσετε γ ια κάθε
απάντηση. Αφιε ρώστε περισσότερο χρόνο στις ε ρωτήσεις από τις οποίες
παίρνετε περισσότερες μονάδες.
Ξεκινήστε με το θέμα που γ νωρίζετε καλύτερα. Αυτό θα σας βοηθήσει να
ηρεμήσετε και να αποβάλλετε το άγ χος του υποψηφίου.
Αν δε γ νωρίζετε κάποιο θέμα τόσο καλά, καλό είναι να το γ ράψετε στη
μέση του γ ραπτού σας, ενώ γ ια το τέλος αφήστε ένα θέμα που γ νωρίζετε
καλά. Η τελευταία εντύπωση που δίνετε στο βαθμολογ ητή είν αι πάντα υπέρ
της βαθμολόγ ησης του γ ραπτού σας.
Αν δε γ νωρίζετε κάποιο θέμα ή δε το θυμάστε εκείνη τη στιγ μή προχωρήστε
στο επόμενο θέμα ή αφήστε κενό. Αργ ότερα μπορεί να το θυμηθείτε και να
το συμπληρώσετε. Αν δε γ νωρίζετε καθόλου ένα θέ μα, καλό είναι ν α μη το
γ ράψετε, παρά να γ ράψετε κάτι που ε ίναι εκτός θέματος μόνο και μόνο γ ια
δείξετε ότι έχετε διαβάσε ι. Μία λανθασμένη απάντηση μόνο εκνευρισμό
μπορε ί να προκ αλέσει στο βαθμολογ ητή, γ εγ ονός που θα επηρεάσε ι
αρνητικά τη βαθμολόγ ηση του γ ραπτού σας.
Προσέξτε τα γ ράμματα και την επιμέλεια του γ ραπτού σας. Ό, τι δε μπορε ί
να διαβάσει ο βαθμολογ ητής, θεωρε ίται λάθος. Οι βαθμολογ ητές δείχνουν
κατανόηση γ ια τυχόν μουτζούρες στο γ ραπτό που έγ ιναν λόγ ω άγ χους,
αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να «αποκ ρυπτογ ραφήσουν» το γ ραπτό σας.
Ένα κακογ ραμμένο ή δυσνόητο γ ραπτό επιβαρύνει τη βαθμολογ ία.
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Καλό είναι να πάτε στο σπίτι και να ξεκουραστείτε.
Μην επηρε άζεστε από τα λεγ όμενα του κάθε συμμαθητή σας.
Αν δεν πάτε καλ ά σε ένα μάθημα, μην απογ οητεύεσθε, προσπαθήστε να
αναπληρώσετε τη χαμένη βαθμολογ ία από την επόμενη εξέταση.
Ετοιμαστείτε προσεχτικά γ ια την επόμενη εξέταση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ




Είναι καλό να υπάρχει ηρεμία στο σπίτ ι τις ημέρες των εξετάσεων.
Αποφύγ ετε συζυγ ικούς καυγ άδες ή λεκτικούς χαρακτηρισμούς προς το
παιδί σας.
Στηρίξτε ψυχολογ ικά το παιδί σας. Τις ημέ ρες των εξετάσεων τα παιδιά σας
έχουν ανάγ κη από κατανόηση και υποστήριξη.

Η διε ύθυν ση και το διδακτικό προσω πικό του φροντιστηρίου εύχονται σε όλους
τους μαθητές καλή επιτυχ ία και καλά αποτελέσματα.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μετά το πέρας των εξετάσεων όλα τα θέματα και οι απαντήσε ις
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου μας www.akademia.gr

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

