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2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ’ Αθήνας 

2kesydath@sch.gr 

Γενικές οδηγίες 

1. Φρόντισε τον εαυτό σου εξασφαλίζοντας καλό ύπνο (περίπου 7- 8 ώρες), κάνοντας όσο το 

δυνατόν υγιεινές επιλογές στη διατροφή σου και λαμβάνοντας αρκετά υγρά σε συνδυασμό 

με ήπια καθημερινή σωματική άσκηση.  

2. Θέσε ρεαλιστικούς στόχους για εσένα και καθόρισε τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσεις προκειμένου να τους επιτύχεις. 

3. Εντόπισε τις ικανότητές σου με βάση όσα έχεις καταφέρει μέχρι τώρα και διατήρησε την 

πίστη στον εαυτό σου. Αξιοποιώντας τα δυνατά σου σημεία καταφέρνεις να 

αντιμετωπίζεις πιθανές δυσκολίες που προκύπτουν. 

4. Οργάνωσε την ύλη και προγραμμάτισε τις επαναλήψεις σου σε συνδυασμό με το χρόνο 

που έχεις στη διάθεσή σου. Θυμήσου να κάνεις σύντομα και συχνά διαλείμματα για 

ξεκούραση. 

5. Μην ξεχνάς ότι δεν είσαι μόνη/ος! Μοιράσου τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τους 

προβληματισμούς σου με αγαπημένους ανθρώπους γύρω σου, φίλους ,γονείς και 

καθηγητές. 

 

Για την ημέρα των εξετάσεων: 

- Μην ξενυχτάς όλο το προηγούμενο βράδυ. 

- Απέφυγε τους πολλούς καφέδες ή παρόμοια αναψυκτικά και τη 

νικοτίνη. 

- Να είσαι έτοιμη/-ος στην ώρα σου υπολογίζοντας παραπάνω χρόνο για να φτάσεις στο 

σχολείο. 

- Μην προσπαθείς να μάθεις κάτι εντελώς καινούριο. 

- Σιγουρέψου ότι έχεις πάρει μαζί σου όλα τα απαραίτητα έγγραφα και αντικείμενα. 

- Μη συζητάς με τους συμμαθητές σου πριν από τις εξετάσεις για πιθανά θέματα, 

απαντήσεις ή ιδέες, ούτε μετά τις εξετάσεις γι’ αυτά που έγραψες. 

- Κάθισε στο θρανίο σου και απέφυγε πιθανές πηγές διάσπασης της προσοχής, ώστε να 

είσαι συγκεντρωμένη/-ος στο γραπτό σου. 

 

 

Για την ώρα των εξετάσεων: 

 Αφιέρωσε χρόνο να διαβάσεις ΟΛΕΣ τις οδηγίες προσεκτικά ακόμη κι αν 

πιστεύεις ότι ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Υπογράμμισε ή κύκλωσε λέξεις-

κλειδιά των οδηγιών (π.χ. περιέγραψε, ανέλυσε, εντόπισε, αιτιολόγησε κλπ). 
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 Διάβασε όλα τα θέματα για να δεις τί είδους ερωτήσεις περιλαμβάνονται (π.χ. σύντομης 

ανάπτυξης, αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής, προβλήματα κλπ.) και ποιο σύστημα 

βαθμολόγησης ακολουθούν οι ερωτήσεις. 

 Εντόπισε τα θέματα που γνωρίζεις καλά και μετά αυτά που θα προσπαθήσεις να τα 

απαντήσεις όσο το δυνατόν καλύτερα. 

 Άρχισε με το θέμα που γνωρίζεις καλύτερα εξασφαλίζοντας έτσι τις σίγουρες μονάδες και 

ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή σου. 

 Διάβασε πολύ προσεχτικά την εκφώνηση της ερώτησης και σιγουρέψου ότι έχεις 

κατανοήσει τι ζητείται. 

 Κράτα σύντομες σημειώσεις ή φτιάξε ένα σχεδιάγραμμα, στα οποία μπορείς να 

συμπληρώνεις στοιχεία κατά τη διάρκεια της εξέτασης που θα σε καθοδηγήσουν στην 

απάντησή σου, ώστε να μην ξεχάσεις κάτι. 

 Αν έχεις μπλοκάρει σε κάποια ερώτηση, μην ξοδεύεις πάρα πολύ χρόνο σε αυτήν. 

Προχώρησε σε μία από τις επόμενες ερωτήσεις, αφήνοντας κενό έτσι ώστε να μπορέσεις 

αργότερα να τη συμπληρώσεις. 

 Σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, διάβασε πρώτα όλες τις πιθανές απαντήσεις.  Εάν 

κάποια από τις επιλογές φαίνεται καινούρια ή διαφορετική, πιθανότατα δεν είναι η σωστή 

απάντηση. Μην περιμένεις οι σωστές απαντήσεις να ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο 

σχήμα. 

 Σε ερωτήσεις σωστό - λάθος, πρόσεξε λέξεις όπως ποτέ, πάντα, όλα κλπ. 

 Να θυμάσαι ότι πάντα υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος να διαβάσεις προσεκτικά όλο το 

διαγώνισμα και να προετοιμάσεις τις απαντήσεις σου αρκεί να τον διαχειριστείς έξυπνα. 

 Γράψε όσο πιο καθαρά μπορείς. 

 Αν τελειώσεις γρήγορα αξιοποίησε το χρόνο που σου απομένει για να ελέγξεις το γραπτό 

σου και πιθανώς να το βελτιώσεις, διορθώνοντας τυχόν λάθη ορθογραφίας, σύνταξης ή 

απροσεξίας, ελέγχοντας τους μαθηματικούς υπολογισμούς και προσθέτοντας στοιχεία με 

ξεκάθαρο τρόπο. 

 

Αν αγχώθηκες…  

 Άφησε προς στιγμήν τη συγκεκριμένη ερώτηση ή και όλες τις ερωτήσεις. 

 Κοίταξε έξω από το παράθυρο και μην παρατηρείς τους γύρω σου. 

 Σκέψου κάτι ευχάριστο (π.χ. ένα όμορφο και ήρεμο μέρος, ευτυχισμένες στιγμές ή και 

επιτυχίες από το παρελθόν) και ότι κάνεις το καλύτερο που μπορείς καταβάλλοντας μια 

έντιμη προσπάθεια να πετύχεις τους στόχους σου. 

 Πάρε μερικές βαθιές αναπνοές και κάνε ένα μικρό διάλειμμα. 

 Κοίταξε τις απαντήσεις που έχεις ήδη γράψει και μη σκέφτεσαι αυτά που δεν ξέρεις ή 

τυχόν μαθήματα που δεν έχεις πάει καλά. 

 

Αναστασία Ντριβιντίδου 

Σχολική Ψυχολόγος 
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