
ΕΝΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

Η περίοδος των εξετάσεων του Ιουνίου αποτελεί την κατ' εξοχήν περίοδο έντονου άγχους, όχι 

μόνο για τα παιδιά που υποβάλλονται στη συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά και για όλη την 

οικογένεια. Το γεγονός ότι μερικές ημέρες μέσα στο καλοκαίρι αξιολογείται η επίδοση των 

παιδιών μας μετά από 9 μήνες εντατικών μαθημάτων, μεταδίδει στους υποψηφίους ένα 

πρόσθετο αίσθημα στρες και εσωτερικής αναστάτωσης.  

Τα συμπτώματα που εμφανίζουν τα παιδιά εκείνες τις ημέρες είναι πολλά και ποικίλα καθώς το 

άγχος εκδηλώνεται ψυχοσωματικά. Εκτός αυτών, οι μαθητές ακριβώς λόγω της πίεσης που 

ασκούν στο πνεύμα τους, προκειμένου να επεξεργαστούν και να αφομοιώσουν μεγάλο όγκο 

ύλης σε μικρό χρονικό διάστημα, αδυνατούν κάποιες στιγμές να συγκεντρωθούν. Πολύ συχνά, 

μάλιστα, παρουσιάζουν και μειωμένη απόδοση, παρά το πολύωρο και κοπιαστικό διάβασμα. 

Οι γονείς, πρώτοι απ' όλους, θα πρέπει να συμπαρασταθούν στα παιδιά και να τους παρέχουν 

την υποστήριξη που χρειάζονται.  

Στη συνέχεια, ακολουθούν κάποιες απλές συμβουλές πρακτικού χαρακτήρα, οι οποίες, ίσως, 

φανούν χρήσιμες, αν ιδωθούνυπό το πρίσμαενός δημιουργικού διαλόγου, παρά ως μία 

καταγραφή ασφυκτικών κανόνων που οφείλει κανείς να ακολουθήσει πιστά. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΕΝΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΙΑΣ ΣΩΣΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Το ενεργητικό διάβασμα και πώς  βοηθάει στις εξετάσεις 

Το διάβασμα και η απομνημόνευση είναι ενεργητικές λειτουργίες. Η αντίληψη ότι ο καλύτερος 

τρόπος να μάθουμε την ύλη ενός μαθήματος διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας είναι λανθασμένη. 

Αν σκεφθούμε το διάβασμα ως μια παθητική δραστηριότητα – τα μάτια μας να περνάνε πάνω από 

τις λέξεις -, θα καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι αρκετό για να κάνουμε τη γνώση αυτή κτήμα μας.  

Για να μάθουμε πραγματικά αυτό που διαβάζουμε το μυαλό μας πρέπει να κάνει κάποιου είδους 

επεξεργασία με τις προσλαμβάνουσες πληροφορίες. Στο παθητικό διάβασμα οφείλεται και ο 

εκνευρισμός που νιώθει κανείς αφού έχει διαβάσει ένα κεφάλαιο και δεν έχει καταλάβει τι 

ακριβώς έχει διαβάσει. Όταν διαβάζουμε θα πρέπει να σκεφτόμαστε ενεργητικά τι είναι αυτό για 

το οποίο διαβάζουμε. Το διάβασμα είναι μια διαδικασία σκέψης. 

 

Πώς θα πετύχουμε το ενεργητικό διάβασμα;  

Την ώρα του διαβάσματος υπογραμμίζουμε τα βασικά σημεία ή λέξεις-κλειδιά της παραγράφου 

(ώστε όταν κάνουμε μια γρήγορη επανάληψη να μπορούμε να ανατρέξουμε σε αυτά αντί να 

πρέπει να διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο από την αρχή). Κρατάμε σημειώσεις στο περιθώριο του 

βιβλίου. Ζωγραφίζουμε μια εικόνα ή κάνουμε ένα γράφημα που παρουσιάζει την έννοια με άλλον 



τρόπο. Βρίσκουμε τρόπους και συνδυάζουμε τη νέα έννοια ή πληροφορία με αυτά που ήδη 

ξέρουμε.  

Επίσης καλό είναι να σταματάμε το διάβασμα κάθε τόσο, να σηκώνουμε το κεφάλι από το βιβλίο 

και να ρωτάμε «τι διάβασα ως τώρα;», «πώς αυτό που διάβασα συνδυάζεται με τα 

προηγούμενα;». Αν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις, αυτό σημαίνει ότι 

διαβάζουμε ενεργητικά, έχουμε κατανοήσει την ύλη και έχουμε πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να 

τη θυμηθούμε, όταν ρωτηθούμε σχετικά αργότερα.  

 

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 

Τι πρέπει να κάνουμε το βράδυ πριν από τις εξετάσεις; 

 Κατ’ αρχήν είναι πολύ σημαντικό για τον μαθητή ή τη μαθήτρια να κοιμηθεί καλά το βράδυ πριν 

από τις εξετάσεις. Προσδιορίστε μία ώρα που θα κλείσουν τα βιβλία και θα πάει ο μαθητής για 

ύπνο. Μια συζήτηση για κάτι ευχάριστο, συχνά μπορεί να επιδράσει χαλαρωτικά για το παιδί.  

Τι πρέπει να κάνουμε το πρωί πριν από τις εξετάσεις;  

Συνιστάται ένα ελαφρύ πρωινό για ενέργεια. Καλό είναι να αποφύγει το παιδί σας το διάβασμα 

της τελευταίας στιγμής μια που αυτό που κάνει είναι να εντείνει το στρες.  Επίσης η θετική σκέψη 

είναι σημαντική. Αν το παιδί σας αρχίσει να λέει ότι δεν θα τα καταφέρει, τότε με καλό αλλά 

αποφασιστικό τρόπο βοηθήστε το να κάνει θετικές δηλώσεις στον εαυτό του, όπως «διάβασα 

καλά και θα τα καταφέρω», «έχω προετοιμαστεί καλά και θα γράψω καλά»και διαβεβαιώστε το 

παιδί σας  με πίστη ότι όλα θα πάνε καλά. 

 

Πώς θα οργανωθείτε την ώρα των εξετάσεων; 

Κατ’ αρχήν διαβάστε όλες τις ερωτήσεις προτού ξεκινήσετε. Αρχίστε από τα εύκολα και αυτά που 

γνωρίζετε, ώστε να είστε σίγουροι ότι απαντήσατε σε όσα καλά γνωρίζετε, προτού καταπιαστείτε 

με τις δυσκολότερες ή τις ερωτήσεις που γνωρίζετε λιγότερο. Κάντε ένα βασικό διάγραμμα με 

λέξεις ή ιδέες-κλειδιά, ώστε να μην ξεχάσετε τίποτε σημαντικό. Οπωσδήποτε ελέγξτε ξανά τις 

αριθμητικές πράξεις.  

Οργανώστε τον χρόνο σας. Είναι καλή ιδέα να αφήσετε λίγο χρόνο στο τέλος, για να διαβάσετε 

ξανά τις απαντήσεις σας και να διορθώσετε κάποιες μικρολεπτομέρειες. 

 

Μετά από κάθε διαγώνισμα  

Αν όλα έχουν πάει καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως όχι; Αν τελικά τα πράγματα ήρθαν ανάποδα; Τι 

κάνουμε;  



Η απάντηση που ακολουθεί είναι η μοναδική σωστή: Μια οικογένεια είναι σαν μια ομάδα - είτε μικρή είτε 

μεγάλη. Η ομάδα κάνει τους παίκτες  δυνατούς και στην αποτυχία και στην επιτυχία. Σε κάθε αποτέλεσμα 

πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί μετά από δύο μέρες υπάρχει ο επόμενος αγώνας, η επόμενηεξέταση. 

 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Ξεκούραση και διαχείριση χρόνου 

Το μυαλό χρειάζεται ξεκούραση ειδικά μετά από μια δύσκολη πνευματική εργασία όπως είναι η 

γραπτή εξέταση ενός μαθήματος. Αφιερώνουμε κάποιο χρόνο ανάμεσα στις διαδοχικές εξετάσεις 

για ουσιαστική ξεκούραση που θα αναζωογονήσει το πνεύμα αλλά και το σώμα μας και θα μας 

βοηθήσει να ανταπεξέλθουμε στην επόμενη εξέταση. Καλό είναι να αποφεύγονται 

δραστηριότητες που περιλαμβάνουν υπολογιστή και οθόνη γενικότερα και να προτιμήσουμε μια 

χαλαρωτική βόλτα ή ακόμα και μια ήπια σωματική άσκηση. Προσπαθούμε να κατανείμουμε 

σωστά τον χρόνο μας ανάμεσα στην ξεκούραση και το διάβασμα χωρίς υπερβολές. 

 

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ 

1. Δεν γινόμαστε πιεστικοί. Σχετικές έρευνες δείχνουν ότι η αίσθηση αυτονομίας που έχει ο 

έφηβος συνδέεται με μεγαλύτερη σχολική επιτυχία. Από την άλλη πλευρά, η υπερβολικά 

πιεστική στάση από την πλευρά των γονιών φαίνεται πώς έχει τα αντίθετα από τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Γι' αυτό και δείχνουμε εμπιστοσύνη στην ικανότητα του παιδιού 

να ρυθμίζει μόνο του το διάβασμά του, χωρίς να παρεμβαίνουμε. Βοηθάμε μόνο όταν μας 

ζητηθεί. 

2. Αποφεύγουμε την υπερπροστασία. Δεν φροντίζουμε τα παιδιά αυτή την περίοδο σαν να 

είναι άρρωστα. Αν θελήσουν κάτι από μας θα μας το ζητήσουν. Αν χτυπάμε κάθε μισή ώρα 

την πόρτα για να ρωτήσουμε αν θέλουν κάτι, πετυχαίνουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. 

3. Αποφεύγουμε τις συγκρίσεις. Το να συγκρίνουμε το παιδί μας με άλλους επηρεάζει  

αρνητικά την αυτοπεποίθησή του, ενώ συχνά προκαλεί και έντονα συναισθήματα ενοχών ή 

θυμού.Υπενθυμίζουμε στο παιδί μας ότι εμείς θα το αγαπάμε πάντα και ότι είμαστε 

υπερήφανοι για την προσπάθεια που έχει καταβάλλει, άσχετα από το αποτέλεσμα των 

εξετάσεων. 

 

- Το μέλλον: Οι γονείς έχουμε χρέος να μαθαίνουμε από τις πρώτες εξετάσεις, ώστε να σχεδιάζουμε 

καλύτερα τις δεύτερες. Αντίστοιχο χρέος αναλογεί και στα παιδιά μας.  

 

- Το όφελος : Δεν υπάρχει πιο ιδανική περίσταση για το χτίσιμο μιας στερεής σχέσης με τα παιδιά μας 

από μια περίοδο τόσο έντονη όσο οι εξετάσεις. Εκεί, τα παιδιά μας θέλουν συμμάχους και όχι 

επικριτές ή αντιπάλους. 

 



 


