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Πώρ να αποθύγεηε ηο άγσορ ηων εξεηάζεων 

Ππιν ηο ηεζη 

1. Να θνηκάζηε αξθεηά. 

2. Να θάλεηε όζεο επαλαιήςεηο ρξεηάδεηαη. 

3. Αθηεξώζηε θαζεκεξηλά ιίγν ρξόλν γηα λα ραιαξώζεηε θαη λα αληακείςεηε ηνλ εαπηό ζαο. 

4. Δληνπίζηε ηη ζαο αγρώλεη πην πνιύ. Σπδεηήζηε ηα πξνβιήκαηά ζαο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ζαο. 

5. Βεβαησζείηε όηη γλσξίδεηε ην εμεηαζηηθό θέληξν, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ηεο εμέηαζεο. 

6. Δπηθεληξσζείηε ζην παξόλ θαη κελ άγρεζηε γηα ην κέιινλ. Θέζηε ηνπο ζηόρνπο ζαο μεθάζαξα. 

7. Σθεθηείηε ζεηηθά. Δάλ ζθέθηεζηε όηη δελ ζα ηα θαηαθέξεηε, δελ ζα έρεηε ζεηηθό απνηέιεζκα. 

8. Φνβάζηε ηελ απνηπρία? Οη πεξηζζόηεξνη θνβόκαζηε ηελ απνηπρία ή ηελ απόξξηςε. Με λνκίδεηε όηη είζηε 

απνηπρεκέλνο απιά θαη κόλν επεηδή θνβάζηε ηελ απνηπρία. 

Καηά ηη διάπκεια ηος ηεζη 

1. Πξνζπαζήζηε λα δηαρεηξηζηείηε ην ρξόλν ζαο. 

2. Αθνύζηε θαη αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ηνπ εμεηαζηή πξνζεθηηθά. 

3. Βεβαησζείηε όηη απαληήζαηε όιεο ηηο εξσηήζεηο θαηαλόεζεο πξνθνξηθνύ ιόγνπ (listening) θαη αθηεξώζηε όζν 

ρξόλν κπνξείηε ζηελ θάζε κία. 

4. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία ζαο ζην απαληεηηθό θπιιάδην πξνζεθηηθά θαη απεπζπλζείηε ζηνλ επηηεξεηή εάλ δελ 

είζηε ζίγνπξνη γηα ην πώο λα ην θάλεηε. 

5. Πάξηε βαζηέο αλάζεο. 

6. Γηαβάζηε ηα θείκελα θαηαλόεζεο γξαπηνύ ιόγνπ (reading) αξγά θαη πξνζπαζήζηε λα ζπκεζείηε ή λα 

θαηαιάβεηε ηί ζεκαίλεη θάζε άγλσζηε ιέμε. 

7. Απαληήζηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο θαηαλόεζεο πξνθνξηθνύ ιόγνπ (listening) θαη αθηεξώζηε όζν πεξηζζόηεξν 

ρξόλν κπνξείηε ζε εθείλεο πνπ δελ γλσξίδεηε ή δελ είζηε ζίγνπξνη γηα ηελ απάληεζε. 

8. Γηαβάζηε ηελ άζθεζε παξαιεηπόκελσλ ιέμεσλ (cloze passage) ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά πξηλ επηιέμεηε ηε ζσζηή 

απάληεζε. 

9. Κάληε έλα πιάλν ηεο έθζεζήο ζαο θαη θηηάμηε έλα πξνζρέδην πξηλ γξάςεηε ηελ ηειηθή εθδνρή ζην ζρεηηθό 

έληππν ηεο εμέηαζεο. 

10. Απαληήζηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο, αθόκα θαη εθείλεο γηα ηηο νπνίεο δελ είζηε ζίγνπξνη ή δελ ηηο μέξεηε. Μπνξεί 

ε ηύρε λα είλαη κε ην κέξνο ζαο! 

11. Να έρεηε καδί ζαο έλα κπνπθάιη λεξό. Θα ζαο βνεζήζεη λα κελ αθπδαησζείηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο.  

 

 

 

Καιή ζαο επηηπρία 

Αγγειηθή Ακπαηάγγεινπ                                                                                                                      

Την ημέπα ηων εξεηάζεων ππέπει: 

 λα έρεηε καδί ζαο αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα, δηαβαηήξην, άδεηα νδήγεζεο ή πηζηνπνηεηηθό ηαπηνπξνζσπίαο 

κε ζθξαγηζκέλε θσηνγξαθία από αξκόδηα επίζεκε αξρή. Χσξίο θάπνην από ηα παξαπάλσ έγγξαθα δελ 
είλαη δπλαηή ε είζνδνο ζην ρώξν ησλ εμεηάζεσλ 

 λα έρεηε καδί ζαο ηε ζρεηηθή απόδεημε πιεξσκήο εμέηαζηξσλ από ηελ Διιελνακεξηθαληθή Έλσζε 

 λα έρεηε καδί ζαο ξνιόη, καιαθό κνιύβη (#2)  θαη γνκνιάζηηρα 

 λα βξίζθεζηε ζηνλ εμεηαζηηθό ρώξν ηνπιάρηζηνλ 30’ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο 

 λα αθνινπζείηε ηηο ππνδείμεηο ησλ ππεπζύλσλ ησλ εμεηάζεσλ 

 λα ζπκπεξηθέξεζηε κε ηξόπν πνπ δηεπθνιύλεη ηελ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία 

 λα παξακείλεηε ήξεκνη θαη ζπγθεληξσκέλνη ζην γξαπηό ζαο θαη λα κελ αθήζεηε ην άγρνο λα ζαο 
θαηαβάιεη. Η ςπρξαηκία είλαη ν κεγαιύηεξνο ζύκκαρνο ζαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο! 

 

Την ημέπα ηων εξεηάζεων δεν ππέπει: 

 λα έρεηε καδί ζαο θηλεηά ηειέθσλα ή άιιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (όια ηα 
είδε θνξεηώλ media players, θ.ιπ.) 

 λα έρεηε καδί ζαο ζηπιό ή πέλα 

 λα έρεηε καδί ζαο βηβιία, ζεκεηώζεηο ή άιια βνεζήκαηα 

 λα έρεηε άγρνο 

 


