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Και οι εξετάσει 
έχουν τα µυστικά tous 
Η ώρα των εξετάσεων πλησιάζει! Υπάρχουν τελικά τρόποι που θα \jos βοηθήσουν 

να έχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα; αποτηλετιτςιαµουςτακη 

Γονείς και µαθητές δίνουν 
κάθε χρόνο τη 

δική τους µάχη στα 
θρανία των σχολείων 

ή και στα έδρανα 
των πανεπιστηµίων, ενάντια 

στο «θηρίο» που λέγεται «εξετάσεις». 
Πώς µπορούµε να το αντιµετωπίσουµε, 

να το δαµάσουµε 
και -γιατί όχι;-να καταφέρουµε να 
λειτουργήσει προς όφελος µας; 
Η κ. Μαρίνα Ψιλούτσικου. καθηγήτρια 

στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών, στο βιβλίο της 

«Ως πότε θα διαβάζω;» προσπαθεί 
να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήµατα, 

θέτοντας γονείς, µαθητές 
αλλά και καθηγητές ενώπιον των 
ευθυνών tous! 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΚΙΝΗΤΡΑ! 
Το σχολείο είναι απαραίτητο όχι µόνο γιατί χάρη σε αυτό θα βρει κάποιος δουλειά 

ή θα περάσει στο πανεπιστήµιο, όπως ισχυρίζονται συνήθως οι γονείς, αλλά 
γιατί θα µας προσφέρει τα εφόδια εκείνα που θα µας προετοιµάσουν για την 

ένταξή µας στην κοινωνία και στη ζωή γενικότερα, κυρίως, όµως, γιατί όπως λέει 
η κ. Ψιλούτσικου: «To δώρο της µόρφωσης είναι η δυνατότητα να αντιλαµβανόµαστε 

αυτά που γίνονται γύρω µας, να µη χρειαζόµαστε κανέναν να µας πει 
τι πρέπει να κάνουµε. Μόρφωση θα πει ελευθερία. Αν ψάχνετε ένα κίνητρο για 
να µορφωθείτε, λοιπόν, θα σας έλεγα να το κάνετε για να ζήσετε ελεύθεροι» 

ΑΝ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ TO ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ... ΑΠΟΛΑΥΣΕ TO! 
Με κάποιον περίεργο τρόπο, όµως, αυτό φαίνεται να παραγνωρίζεται από tous 

περισσότερους και το σχολείο αντιµετωπίζεται όχι ως χώρος εκπαίδευσης, αλλά 
βιοπάλης, όπου όλα κρίνονται από το αποτέλεσµα, από τους βαθµούς και τις 

εξετάσεις. «Τη µάθηση, την εκπαίδευση και την παιδεία κανείς µέχρι τώρα δεν 
προσπάθησε να τις συνδέσει µε την απόλαυση και την ευχαρίστηση. Η σωστή 
µελέτη απαιτεί ισορροπία. Εκεί είναι το µυστικό. Να ισορροπείτε µεταξύ πειθαρχηµένης 

µελέτης και διασκέδασης. Να βρείτε έναν τρόπο να διασκεδάζετε µαθαίνοντας 
και να µαθαίνετε διασκεδάζοντας». 
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ΠΩΣ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ; 
Τόσο ο συνεπής όσο και ο αµελής µαθητής στο τέλος της χρονιάς 

θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Πώς µπορούν 

να αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα; Η κ. Ψιλούτσικου 

προτείνει µερικές απλές, πρακτικές κατευθύνσεις; 

1. Ποτέ µην πάτε να γράψετε κουρασµένοι. Ο ύπνος και 

η ξεκούραση είναι το σηµαντικότερο κεφάλαιο στη µάθηση, 

ώστε το µυαλό να αφοµοιώσει όσα έχει µελετήσει και να 

έχει πνευµατική διαύγεια την ώρα των εξετάσεων. To ξενύχτι 
για διάβασµα την προηγούµενη δεν πρόκειται να ωφελήσει. 

2. Μη σνοµπάρετε τα εύκολα, θεωρητικά, το να ξέρει κανείς 

τα δύσκολα αντικείµενα ενός µαθήµατος σηµαίνει ότι ξέρει 

και τα εύκολα, στην πράξη. όµως. αυτό δεν ισχύει. Τόσο τα εύκολα 

όσο και τα δύσκολα έχουν τους δικούς τους κανόνες και 

χρειάζονται µελέτη. ΙΙ' αυτό µη µένετε στα... «ςος». 

3. ∆ιαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε οτι έχετε καταλάβει 
την εκφώνηση των θεµάτων. Είτε από βιασύνη είτε 

από άγχος συχνά οι µαθητές διαβάζουν επιπόλαια τα ερωτήµατα, 

χωρίς να έχουν αντιληφθεί το πραγµατικό ζητούµενο 

ή αγνοώντας λέξεις-κλειδιά. που αλλάζουν πλήρως την ουσία 

του ερωτήµατος. Αφιερώστε όσο χρόνο χρειάζεται ώστε 

να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως κάθε λέξη και 

µετά απαντήστε. 

4. Αν κάτι oas δυσκολεύει, µη χάνετε χρόνο. Με φρέσκο 
µυαλό απαντήστε στα θέµατα που γνωρίζετε καλά. εξασφαλίζοντας 

έναν παραγωγικό βαθµό και προδιαθέτοντας θετικά 

τον εξεταστή για ολόκληρο το γραπτό oas. Μετά συνεχίστε 
µε τα θέµατα που δεν γνωρίζετε και τόσο καλά. 

5. Γράψτε λίγα και καλά! Ο µαθητής που γράφει µια ολόκληρη 

ενότητα σηµαίνει ότι δεν ξέρει τι ζητάει ο εξεταστής, διάβασε 

αλλά δεν κατάλαβε, αποστήθισε αλλά δεν έµαθε. Κατά συνέπεια, 

µπορεί να περάσει ως ανταµοιβή του κόπου του. ωστόσο 

δεν πρόκειται να βαθµολογηθεί µε άριστα, γιατί στις εξετάσεις 

αξιολογείται τόσο η κατανόηση όσο και η κριτική σκέψη. 

6. Ελέγξτε το γραπτό oas. Απαντήσατε σε όλα τα θέµατα; Είναι 

σωστές η ορθογραφία και η σύνταξή oas; Συχνά στην πίεση 

και στη βιασύνη των εξετάσεων ξεφεύγουν πράγµατα που 
µπορεί να σηµαίνουν απώλεια σε βαθµούς. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ; 
∆υστυχώς µαγικός τρόπος να αφοµοιώσει κάποιος τη 

σχολική ύλη χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια δεν υπάρχει. 

Όµως η κ. Ψιλουτσικου µας προτείνει τα εξής: 

1. Παρακολούθηση και συµρετοχή στην τάξη. Μετον 

τρόπο auto µπορεί να αφοµοιώσει την υλη χωρίς να 

ξοδέψει έξτρα χρόνο σπίτι του και χωρίς να κουραστεί 

παραπάνω, ενώ ιαυιάχρονα µαθαίνει να συνυπάρχει και 

να συνδιαλέγεται και µε άλλους. 

2. Καθηµερινή συστηµατική µελέτη στο σπίτι. 

Η περιστασιακή µελέτη, οσο εντατική και αν είναι, 

δεν µπορεί νο εξασφαλίσει πραγµατική κοιανόηση 

και αφοµοίωση tns ύλης. Χρειάζεται χρόνος για να 

κατασταλάξουν οι πληροφορίες στη µνήµη µας προτού 

δεχτούµε και άλλες. 

3. Κολ05 ύπνος και ξεκούραση. Ο ύπνος έχει µεγάλη 

σηµασία προκειµένου να µεταφερθούν οι πληροφορίες 

και σι γνώσεις ano τη βραχεία µνήµη στη µοκροπρόθεσµπ. 

4. Σωµατική άσκηση. Η ευεξία που δηµιουργεί η άσκηση 

είναι ανεκτίµητη. Μετά το «διάλειµµα» της σωµατικής 

άσκησης θα έχετε µεγαλύτερη πνευµατική διαύγεια. 

5. Ελεύθερος χρόνοι. Η ζωή δεν είναι µόνο διάβασµα 

και δουλεία! Εχει χωρο για tous φίλους, την οικογένεια. 

ιον αθλητισµό, τπ διασκέδαση, τις Τέχνες, to σινεµά, us 

βόλτες, πι φύση, 

6. Αυτοπειθαρχία. Οι ίδιοι οι µοθητες θα πρέπει να 

φτιάξουν πρόγραµµα και να το ακολουθούν, χωρίς να 

περιµένουν ano τους γονείς τους να τους to φτιάξουν και 

να tous το επιβάλουν 

Info: 
«Os πότε θα διαβάζω;» 
Μετατρέποντας τη µάθηση ano 

καταναγκαστικό έργο σε χαρά και 

δηµιουργία. Εκδόσεις «∆ιόπτρα)». 
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