
Συµβουλές προς 
µαθητές/µαθήτριες

2ο ΚΕΣΥ ΠΕΙΡΑΙΑ



Συμβουλές πριν τις εξετάσεις
❏ Φρόντισε να έχεις μια ισορροπημένη διατροφή και να πίνεις 

αρκετό νερό.
❏ Να θυμάσαι ότι κατάφερες να φτάσεις έως εδώ, κι αυτό από 

μόνο του είναι μία επιτυχία!
❏ Προσπάθησε να περιορίσεις το άγχος σου με διαλείμματα 

και ξεκούραση.
❏ Μίλησε για τους φόβους και τις ανησυχίες σου.
❏ Φτιάξε ένα πρόγραμμα μελέτης που σε βοηθάει και κάνε 

επαναλήψεις όποτε μπορείς.
❏ Θέσε τους στόχους σου και πίστεψε στον εαυτό σου.



Συμβουλές πριν τις εξετάσεις
❏ Να κάνεις θετικές σκέψεις και να μην απογοητεύεσαι.
❏ Οργάνωσε τον χρόνο σου ώστε να ξεκουράζεσαι.
❏ Μην ξενυχτάς πριν την εξέταση.
❏ Να θυμάσαι ότι ένας εκπρόσωπος του ΚΕΣΥ θα βρίσκεται 

στο εξεταστικό κέντρο και μπορείς να απευθυνθείς σε αυτόν 
εάν χρειαστείς κάτι.

❏ Να έχεις μαζί σου ταυτότητα, δελτίο εξεταζομένου,
 στυλό και νερό.



Tips για την προετοιμασία σου
❏ Οργάνωσε σωστά τον χώρο σου ώστε να μην αποσπάται η 

προσοχή σου.
❏ Η επανάληψη βοηθάει να θυμάσαι αλλά και να κατανοήσεις 

καλύτερα το μάθημα.
❏ Απορίες μπορεί να υπάρχουν μέχρι την τελευταία στιγμή. 

Για αυτό είναι καλό να τις συζητάς και να μη ντρέπεσαι.
❏ Προσπάθησε να φανταστείς πώς μπορεί να γίνει μια 

προφορική εξέταση. Αυτό θα σε βοηθήσει να εξοικειωθείς 
με τη διαδικασία.



Την ημέρα των εξετάσεων...
❏ Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται την ίδια ώρα με τις 

γραπτές.

❏ Η επιτροπή θα ενημερώσει για τη διαδικασία και θα 
ανακοινώνει τα ονόματα και τις αίθουσες.

❏ Τα ονόματα και τις αίθουσες μπορείς να τα δεις και στις 
ανακοινώσεις που υπάρχουν μέσα στο εξεταστικό κέντρο.

❏ Μην αγχωθείς γιατί θα υπάρχουν άτομα που θα σε βοηθήσουν 
να βρεις την αίθουσά σου.



Την ημέρα των εξετάσεων...
Σε περίπτωση άγχους να θυμάσαι ότι:

❏ Οι χαλαρωτικές αναπνοές θα σε βοηθήσουν να ηρεμήσεις.

❏ Εάν μία ερώτηση σε δυσκολεύει, μπορείς να ασχοληθείς με 
την επόμενη και να επιστρέψεις αργότερα σε αυτή.

❏ Πίστεψε στις γνώσεις και στις δυνατότητές σου και 
προσπάθησε να διατηρείς τη συγκέντρωσή σου κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας.



Χρόνος προετοιμασίας
❏ Οι επιτηρητές θα σου δώσουν ένα τετράδιο όπου θα 

συμπληρώσεις τα ατομικά σου στοιχεία.

❏ Έπειτα θα ακολουθήσει ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας και θα 
γίνει επαλήθευση των ατομικών σου στοιχείων.

❏ Αφού αναγράψεις στο εμπροσθόφυλλο το “Εξεταζόμενο 
μάθημα”, σημείωσε τη λέξη “Παλαιό”, αν εξετάζεσαι με το 
παλαιό σύστημα ή τη λέξη “Νέο”, αν εξετάζεσαι με το Νέο 
σύστημα. Θα σε κατευθύνουν κι οι επιτηρητές.

❏ Τέλος, τα στοιχεία σου καλύπτονται με αυτοκόλλητο. Με αυτό 
τον τρόπο το τετράδιό σου πλέον θα είναι ανώνυμο.



Χρόνος προετοιμασίας
❏ Ο χρόνος προετοιμασίας ξεκινά από τη στιγμή που μοιράζονται τα θέματα και 

μπορεί να διαρκέσει είτε έως την ώρα δυνατής αποχώρησης είτε έως τη λήξη 
της τρίωρης εξέτασης. Αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις 
ώρες, όπως ισχύει για όλους τους υποψηφίους πανελληνίων εξετάσεων.

❏ Σε αυτό το χρονικό διάστημα έχεις τη δυνατότητα να μελετήσεις προσεκτικά 
τα θέματα και να κρατήσεις στο τετράδιό σου τις απαραίτητες σημειώσεις, 
ώστε να τις χρησιμοποιήσεις όταν έρθει η ώρα της εξέτασης.

❏ Στην έκθεση καλό είναι αρχικά να δημιουργήσεις ένα καλά οργανωμένο 
σχεδιάγραμμα ταξινομώντας τις ιδέες σου ανά ζητούμενο. Αυτό θα σε 
βοηθήσει να συγκροτήσεις τη σκέψη και το λόγο σου, να μην παραλείψεις 
καμία από τις ιδέες σου και να επενδύσεις το χρόνο σου στη σωστή 
διατύπωση των επιχειρημάτων σου, ώστε να υπάρχει νοηματική ροή.



Χρόνος προετοιμασίας

❏ Μπορείς να ζητήσεις από τον επιτηρητή να σου αναγνώσει 
τα θέματα, αν το χρειάζεσαι.

❏ Μετα τη δυνατή ώρα αποχώρησης, όταν είσαι έτοιμος, 
μπορείς να ζητήσεις να προσέλθεις στην επιτροπή εξέτασης. 



Διαδικασία εξέτασης
❏ Η επιτροπή εξέτασης αποτελείται από 3 βαθμολογητές.

 
❏ Μπορεί επίσης να υπάρχει είτε ένας Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης είτε κάποιος εκπρόσωπος του ΚΕΣΥ, π.χ. ο προϊστάμενος ή ένας 
εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας, για να κατατοπίζουν τα μέλη της επιτροπής ως 
προς ζητήματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. 

❏ Εάν χρειαστείς κάποια επιπλέον εξατομικευμένη βοήθεια, όπως να σου διαβάσει 
ξανά κάποιος τα θέματα, αυτό θα το αναλάβει κάποιος από τους επιτηρητές.

❏ Μπορεί να σε συνοδεύει και ο εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης κατά την 
εξέταση, αλλά χωρίς να συμμετέχει στη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να 
σε εμψυχώνει με μη λεκτικό τρόπο, αλλά δεν μπορεί να σου παρέχει 
επεξηγήσεις και βοήθεια.



Διαδικασία εξέτασης

❏ Κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορείς να αναπτύξεις τα θέματα 
προφορικά με όποια σειρά επιθυμείς και φυσικά μπορείς να 
συμβουλεύεσαι τις σημειώσεις που έχεις κρατήσει στο τετράδιό σου.

 

❏ Εάν επιθυμείς να εξεταστείς γραπτά σε κάποια ερωτήματα, μπορείς 
να το δηλώσεις εγγράφως πάνω στο τετράδιό σου ενώπιον της 
επιτροπής, ώστε οι σχετικές απαντήσεις να αξιολογηθούν γραπτά και 
όχι προφορικά.



Να θυμάσαι...

● Οι Πανελλαδικές είναι απλώς μία εξέταση.
● Δεν καθορίζουν οι εξετάσεις ποιος ή ποια είσαι!
● Δε θα καταστραφεί ο κόσμος εάν τα πράγματα 

δεν πάνε όπως τα περίμενες.
● Μετά τις Πανελλαδικές θα σου δοθούν πολλές 

ευκαιρίες για να συνεχίσεις!



Σου ευχόμαστε ολόψυχα να πετύχεις τους 
στόχους σου, και να θυμάσαι πάντα ότι 
μπορείς να καταφέρεις πολλά! Αρκεί να 

πιστέψεις σε ΕΣΕΝΑ!



Λαγοπάτη Ιωάννα 
Μπαλατσού Αλεξία 

Παπαδή Σοφία 
Σακκάς Δημήτρης  

Πετρομιανού Σταματίνα

2ο ΚΕΣΥ 
Πειραιά


