ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΑΣ
Διαβάστε με πολλή προσοχή όσα ακολουθούν:

Να κάνετε μία καλή προετοιμασία. Έχετε όλο το χρόνο, ώστε να
προλάβετε να προετοιμαστείτε όσο πιο καλά μπορείτε. Να αποβάλετε το άγχος,
αν υπάρχει, γιατί είναι κακός σύμβουλος και δεν είναι σύμμαχός σας στις
εξετάσεις, δε βοηθά καθόλου στην επιτυχία σας, το αντίθετο μάλιστα.

Το πρωί να είστε στο σχολείο δέκα λεπτά νωρίτερα, ώστε να είστε στην
προσευχή και να ενημερώνεστε για κάποιες ανακοινώσεις.

Να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα, δηλαδή δύο στυλό μπλε ή μαύρα,
μολύβι, σβηστήρα. Σε όποια μαθήματα χρειάζονται και όργανα (Μαθηματικά,
Φυσική, …), φροντίστε να τα φέρετε.

Δεν επιτρέπεται να έχετε υγρό διορθωτικό (μπουκαλάκι ή στυλό
διορθωτικό)

Απαγορεύεται να έχετε κινητό μαζί σας. Αν θελήσετε κάποια στιγμή να
επικοινωνήσετε με τους γονείς σας, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από το
τηλέφωνο της Γραμματείας

Κάθε μέρα θα κάθεστε με αλφαβητική σειρά στο ίδιο θρανίο, που θα σας
υποδείξει ο επιτηρητής/τρια την πρώτη μέρα των εξετάσεων.

Γράφετε στην κόλλα αναφοράς τα στοιχεία σας και στο πάνω αριστερό
μέρος της κόλλας γράφετε τον αριθμό που θα σας πει ο επιτηρητής. Αυτό τον
αριθμό θα τον γράφετε σε κάθε γραπτό σας. Επίσης γράφετε το ονοματεπώνυμό
σας στη φωτοτυπία των θεμάτων.

Πριν ξεκινήσετε να απαντάτε, σκεφτείτε πρώτα τις απαντήσεις και
ξεκινήστε από αυτές τις ερωτήσεις για τις οποίες είστε περισσότερο σίγουροι.

Να μη βιάζεστε να φύγετε από την αίθουσα. Έχετε δύο ολόκληρες ώρες
στη διάθεσή σας, από τη στιγμή που θα πάρετε τα θέματα.

Να προσέξετε πάρα πολύ καλά τις όποιες διευκρινίσεις σάς δώσουν οι
καθηγητές, ώστε να μην τους ζητάτε να έρχονται ξανά και ξανά στην αίθουσα.

Να γνωρίζετε ότι η αντιγραφή από οπουδήποτε απαγορεύεται και όποιος
αντιγράφει τιμωρείται με μονογραφή του γραπτού του.

Μόλις τελειώσετε και παραδώσετε το γραπτό σας, πρέπει να φεύγετε από
το σχολείο, για να μην ενοχλείτε τους συμμαθητές σας που ακόμα γράφουν.

Μην πετάτε τα βιβλία σας. Υπάρχουν βιβλία που θα σας χρειαστούν και
για την επόμενη χρονιά.
 Μετά από κάθε μάθημα να ελέγχετε αν έχετε απαντήσει σε όλα τα θέματα που
έπρεπε να απαντήσετε. Μόλις βγείτε από την αίθουσα, δεν μπορείτε να
ξαναγυρίσετε και να συμπληρώστε κάτι που πιθανόν ξεχάσετε.
 Επίσης να φροντίσετε να σας περισσεύει χρόνος, ώστε να κάνετε έλεγχο των
απαντήσεών σας.
Είναι τα βασικότερα από όσα πρέπει να έχετε κατά νου. Όλα τα υπόλοιπα
αφορούν εσάς και την προετοιμασία σας.
Σας ευχόμαστε όλοι καλή προετοιμασία και καλή επιτυχία!!!

