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Επικοινωνία με σχολείο

και ως τις 9 Απριλίου 
     υποβάλλεις με e-mail σου όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

και την αίτηση δήλωσης συμμετοχής σου στις εξετάσεις.



Οποιαδήποτε νέα οδηγία-αλλαγή ή διευκρίνιση  για τη 
διαδικασία της προφορικής εξέτασης στις πανελλήνιες 

εξετάσεις θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΕΣΥ….

εσύ                    ΜΕΙΝΕ ΣΠΤΤΙ



     ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 Ενημερώσου εγκαίρως από το σχολείο σου 
για το που βρίσκεται το σχολείο στο οποίο 
εξετάζεσαι. 

 Κάνε τη διαδρομή προς το εξεταστικό κέντρο, 
μερικές    μέρες πριν.

 Βεβαιώσου ότι έχεις μαζί σου ταυτότητα και    
 δελτίο εξεταζόμενου, στυλό, σβήστρα, νερό. 

 Στο εξεταστικό κέντρο παρευρίσκεται πάντα 
εκπρόσωπος των ΚΕΣΥ, στον οποίο μπορείς 
να απευθυνθείς για οποιοδήποτε πρόβλημα 
έχεις.

Tips
 Φτιάξε ένα αποδοτικό πρόγραμμα 

μελέτης,  με διαλείμματα αλλά και 
απάλλαξε το χώρο από ότι σου αποσπά 
την προσοχή 

 Θέσε ρεαλιστικούς στόχους

 Μοιράσου απορίες και φόβους σου

 Φέρνε στο μυαλό σου με λεπτομέρειες τις 
πραγματικές συνθήκες μιας προφορικής 
εξέτασης. Θα σε βοηθήσει να εξοικειωθείς 
με την κατάσταση αυτή και να την 
απομυθοποιήσεις

  



TIPS ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  

Υγιεινή διατροφή
 
  

 Σωματική άσκηση
   
  

Κοιμήσου όσο χρειάζεσαι

Αισιοδοξία και Θετική Σκέψη  



Τη μέρα των εξετάσεων…..

 Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται την ίδια ώρα με 
τις τυπικές πανελλήνιες.

 Χτυπάει το κουδούνι και η επιτροπή σε ενημερώνει 
για τη διαδικασία.

 Η επιτροπή εκφωνεί τα ονόματα και τις αίθουσες. 

 Καταστάσεις με το ονόματα και τις αίθουσες είναι 
τοιχοκολλημένες και μέσα στο κτίριο.

 Θα υπάρχουν άτομα για να σε καθοδηγήσουν να 
βρεις την αίθουσα

Tips
 Ξύπνα νωρίς  και απόλαυσε ένα 

δυναμωτικό πρωινό.
 Απόφυγε την πρωινή επανάληψη: 

δημιουργεί άγχος και  σύγχυση .
 Απόφυγε τον σχολιασμό για πιθανές 

sos ερωτήσεις με συμμαθητές που 
μπορεί να σε αγχώσουν πριν την 
εξέταση

 Μείνε μόνος τα τελευταία λεπτά πριν 
μπεις στην αίθουσα και καθάρισε το 
μυαλό σου από ηττοπαθείς σκέψεις.



                          ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Χορηγείται  τετράδιο από τους επιτηρητές όπου αναγράφεις τα ατομικά σου στοιχεία, μετά 
τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και την ακριβή αναγραφή των ατομικών στοιχείων, τα 
στοιχεία καλύπτονται με αδιαφανές αυτοκόλλητο. Έτσι το τετράδιο καθίσταται ανώνυμο. 

 Ο χρόνος προετοιμασίας  δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις ώρες, όπως σε όλους τους 
υποψηφίους πανελληνίων εξετάσεων.



                          ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

 Στο χρόνο αυτό, διαβάζεις τα θέματα και σημειώνεις στο τετράδιο ότι νομίζεις ότι μπορεί 
να σου χρειαστεί.

  Ο επιτηρητής μπορεί να αναγνώσει τα θέματα αν του το ζητήσεις!!



                           ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

 Στην περίπτωση που επιθυμείς  να απαντήσεις και γραπτά σε κάποια ερωτήματα, το 
δηλώνεις εγγράφως στο τετράδιο σου(σημειώνεις στο πρώτο φύλλο του τετραδίου 

«επιθυμώ να εξεταστώ γραπτά στο θέμα 2.1»)και γράφεις την απάντηση.

  Μετά την παρέλευση κατ΄ελάχιστο 1 ώρας  ή κατά μέγιστο 3 ώρες, δηλώνεις ότι είσαι 
έτοιμος να περάσεις στην επιτροπή.



     Τη μέρα των εξετάσεων….

TIPS
  Σε περίπτωση πανικού:

    Δοκίμασε χαλαρωτικές αναπνοές (βαθιές 
εισπνοές και αργές εκπνοές).

 Αν ''μπλοκάρεις'' σε κάποια ερώτηση εστίασε 
στην επόμενη. Θα επανέλθεις με πιο καθαρό 

μυαλό.
 Υπενθύμισε στον εαυτό σου ότι ελέγχεις την 

κατάσταση ή επανάλαβε μια φράση που σε 
ανακουφίζει (πχ ''όλα θα πάνε καλά, ''θα το 

αντιμετωπίσω'').



                     ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
     Η επιτροπή έχει την δυνατότητα, εφόσον από την πορεία αξιολόγησης-βαθμολόγησης 

του εξεταζόμενου διαπιστώσει ότι έχει βάση το αίτημά του για παράταση του χρόνου 
αξιολόγησης-βαθμολόγησης, να του παρέχει αυτή την παράταση χρόνου για εύλογο 

διάστημα (έως 30 λεπτά), η οποία συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της αξιολόγησης-
βαθμολόγησης του κάθε εξεταζόμενου και την εκτίμηση της επιτροπής.

 Εξετάζεσαι στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με 
αυτούς που εξετάζονται γραπτά.



                    ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
  

  

 Όταν παρέλθει ο τρίωρος χρόνος προετοιμασίας, προσέρχεσαι στην αίθουσα όπου 
παρευρίσκονται τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης.

 Εάν  θελήσεις να σου αναγνωστούν τα θέματα ή κάποια ερώτηση από τους εξεταστές μπορείς  να 
το ζητήσεις.  Αναπτύσσεις προφορικά στα τρία μέλη – εξεταστές τις απαντήσεις σου στα θέματα.

Μπορείς να απαντήσεις τις ερωτήσεις με όποια σειρά θέλεις .Μπορείς  ακόμη να διαβάσεις από το 
τετράδιο σημειώσεων τις απαντήσεις που έχεις  σημειώσει.



Να θυμάσαι:

Η επίδοση στις Πανελλήνιες εξετάσεις δεν σε αξιολογεί ως άνθρωπο, 
ούτε είναι αρκετή για να καθορίσει την ζωή σου. 

 



Να θυμάσαι:

Η ικανότητα και η επάρκεια σου δεν κρίνεται από λίγες ώρες εξέτασης. 
Δεν θα έρθει το τέλος του κόσμου με μια ενδεχόμενη αποτυχία, μπορείς   
   να προσπαθήσεις ξανά εφόσον το επιθυμείς.
Κάθε προσπάθεια που κάνουμε είναι μια ευκαιρία να μάθουμε.  



Να θυμάσαι:

Κάθε προσπάθεια που κάνουμε είναι μια ευκαιρία να 
μάθουμε. 
Μαθαίνουμε τα όρια μας, τις δυνατότητες μας και πως 
να 
διαχειριζόμαστε δύσκολα συναισθήματα. 
Μαθαίνουμε να είμαστε ευέλικτοι κι αν πέσουμε.....
να ξανασηκωθούμε 

με πείσμα και επιμονή



                           ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    Μη  διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας 
για οποιαδήποτε βοήθεια-διευκρίνιση

Mε email: eltzotzou@sch.gr  
Mε skype:΄Ελσα Τζώτζου  10-14.00

Και στο τηλέφωνο του ΚΕΣΥ 2310517294

mailto:eltzotzou@sch.gr


!

                             ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
                ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ!!!

                                                            ΠΑΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ 
                                                                       ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΑΕ 
 
                                                                      ΣΜΑΡΩ ΜΕΡΜΗΓΚΑ 
                                                                           ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
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