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                           ΠΡΟΣΑΕΙ -ΣΕΥΝΙΚΕ ΜΕΛΕΣΗ  
 

 

Άπσιζε ηο διάβαζμα…  

1.Πξηλ αξρίζεηο λα δηαβάδεηο αλαιπηηθά ην θείκελν πνπ ζε ελδηαθέξεη αθηέξσζε ιίγα 

ιεπηά γηα λα δηακνξθώζεηο κηα γεληθή εηθόλα. 

 

2.Μνίξαζε ηελ ύιε ζε κηθξέο ελόηεηεο θαη όξηζε ρξνλνδηάγξακκα κειέηεο θάζε 

ελόηεηαο, ην νπνίν ζα αλαπξνζαξκόδεηο αλάινγα κε ηελ πξόνδν ζνπ.  

 

3.Καηάιαβε κε ην δηθό ζνπ ηξόπν ηελ θεληξηθή ηδέα θάζε παξαγξάθνπ.  

 

4.Γηάβαζε όιε ηελ ύιε ρσξίο παξαιείςεηο. Γώζε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε ηπρόλ 

ππνζεκεηώζεηο, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα.  

 

5.Ξεθαζάξηζε πηα είλαη ηα ζεκαληηθά ζεκεία θαη αθηέξσζέ ηνπο ηδηαίηεξε πξνζνρή.  

 

6.Αλάηξεμε ζε θάπνην ιεμηθό ή ζην θαηάιιειν θεθάιαην γηα λα θαηαιάβεηο ην 

αθξηβέο λόεκα ησλ θαηλνύξγησλ όξσλ θαη ελλνηώλ. Αλ εμνηθεησζείο κε ηηο λέεο ιέμεηο 

δελ ζα "μαλαθνιιήζεηο" ηελ επόκελε θνξά πνπ ζα ηηο ζπλαληήζεηο 

 

7.θέςνπ κε πνην ηξόπν απηό πνπ δηαβάδεηο κπνξεί λα έρεη θάπνηα εθαξκνγή ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή. πζρέηηζε ηηο πιεξνθνξίεο κε πξνζσπηθέο ζνπ απόςεηο θαη κε ηα 

δηθά ζνπ ελδηαθέξνληα. Βξεο έλα πξνζσπηθό λόεκα ζε απηό πνπ δηαβάδεηο.  

 

8.Απηό πνπ δελ θαηαιαβαίλεηο ζπρλά νθείιεηαη ζε θελά πνπ έρεηο από πξνεγνύκελα 

καζήκαηα. Σν λα δηαβάδεηο μαλά θαη μαλά έλα δύζθνιν θείκελν δελ σθειεί. Γηα λα 

ιύζεηο ηηο απνξίεο ζνπ είλαη θαιύηεξα λα θνηηάμεηο ζηηο ζεκεηώζεηο ζνπ ή ζε 

πξνεγνύκελα θεθάιαηα ή ζε άιια βηβιία. Αλ είλαη δπλαηόλ ξώηεζε ηνλ θαζεγεηή ή 

ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ.  

 

9.Φέξε ζηε κλήκε ζνπ όηη γλσξίδεηο από πξνεγνύκελεο κειέηεο ζνπ ζρεηηθά κε ην 

ζέκα. 

10.Δάλ επεμεξγαζηείο θαιά ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο ζπλδέζεηο κε άιια δεδνκέλα πνπ 

ήδε ππάξρνπλ ζην λνπ ζνπ δηεπθνιύλεηο ηελ απνζήθεπζή ηνπο ζηην 

μακποππόθεζμη κλήκε (Long Term Memory) ε νπνία είλαη ζηεξεή θαη αλζεθηηθή 

ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. Δάλ ζπλερίζεηο λα αλαλεώλεηο ηηο πιεξνθνξίεο κε 

επαλαιήςεηο θαη ζπλδέζεηο κε άιια λνεηηθά δεδνκέλα δελ ζα ηηο μεράζεηο πνηέ. Αλ 
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δελ απνζεθεπηνύλ νη πιεξνθνξίεο ζηε καθξνπξόζεζκε κλήκε ζε έλα 

εηθνζηηεηξάσξν ζα έρεηο μεράζεη ην 80% από όζα έκαζεο. 

 

11.Πξηλ ηειεηώζεηο ην δηάβαζκα γξάςε ζε ιίγεο γξακκέο απηό πνπ θαηάιαβεο κε 

ηόζν απιό ηξόπν πνπ ζα κπνξνύζε λα ην θαηαιάβεη αθόκε θαη έλα παηδάθη πνπ δελ 

έρεη πάεη αθόκε ζρνιείν.  

 

 

Υπηζιμοποίηζε ηεσνικέρ… 
 

1.Γηακόξθσζε ην πξνζσπηθό ζνπ ζηπι κειέηεο. Γηαπίζησζε ζηελ πξάμε ηηο ηερληθέο 

πνπ ζνπ πάλε θαιύηεξα. Κξάηεζε απηό πνπ ηαηξηάδεη ζηελ ηδηνζπγθξαζία ζνπ. 

2.Γηα λα αμηνπνηήζεηο ην δηαζέζηκν ρξόλν ζνπ όζν πην παξαγσγηθά γίλεηαη θηηάμε 

έλα ρξνλνδηάγξακκα κειέηεο μεθαζαξίδνληαο πόζν ρξόλν κπνξείο λα αθηεξώζεηο ζε 

θάζε θεθάιαην. ηελ πνξεία κπνξείο λα αιιάμεηο ην ρξνλνδηάγξακκα γηα λα ην 

πξνζαξκόζεηο ζηηο αλάγθεο ζνπ.  

 

3.Βάιε εξσηήζεηο ζηνλ εαπηό ζνπ ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ. 

4.Μάζε θαη εμάζθεζε ηελ ηερληθή ηεο ππνγξάκκηζεο. Τπνγξάκκηζε κε δηάθνξα 

ρξώκαηα ιέμεηο θιεηδηά θαη θξάζεηο πνπ ζα ζε βνεζήζνπλ ζηηο επαλαιήςεηο λα 

μαλαθέξεηο ζηε κλήκε ζνπ ηα θύξηα ζεκεία.  

5.Φηηάμε έλα λνεηό ράξηε κε ηα ζηνηρεία πνπ κπνξείο λα ζπκεζείο θαη θάλε όζν 

πεξηζζόηεξνπο ζπζρεηηζκνύο κπνξείο αλάκεζα ζε ηδέεο θαη έλλνηεο.  

 

6. ύγθξηλε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία, θηηάμε λνεκαηηθέο ελόηεηεο, ζπζρέηηζε ηηο έλλνηεο 

ηνπ θεηκέλνπ κεηαμύ ηνπο αιιά θαη κε άιιεο έλλνηεο πνπ έρεηο δηαβάζεη ζε άιια 

θείκελα. Οξγάλσζε θαη μαλανξγάλσζε ηα δεδνκέλα.  

 

7.Γηαηύπσζε ηηο απαληήζεηο κε δηθά ζνπ ιόγηα θαη επαιήζεπζέ ηηο αλαηξέρνληαο ζην 

θείκελν. Αλ δελ κπνξείο λα απαληήζεηο δηάβαζε ην από ηελ αξρή. 

 

8.εκείσζε ηα δύζθνια θαη ζεκαληηθά ζηνηρεία (εκεξνκελίεο, ιίζηεο νλνκάησλ, 

θαλόλεο, καζεκαηηθνύο ηύπνπο) ζε κηθξέο έγρξσκεο θάξηεο. Έρε ηηο θάξηεο πάληα 

καδί ζνπ θαη ξίρλε ηνπο κηα καηηά όηαλ έρεηο ειεύζεξν ρξόλν. 

 

9.εκείσζε ηα δύζθνια θαη ζεκαληηθά ζηνηρεία (εκεξνκελίεο, ιίζηεο νλνκάησλ, 

θαλόλεο, καζεκαηηθνύο ηύπνπο) ζε κηθξέο έγρξσκεο θάξηεο. Έρε ηηο θάξηεο πάληα 

καδί ζνπ θαη ξίρλε ηνπο κηα καηηά όηαλ έρεηο ειεύζεξν ρξόλν. 

 

10 .Μάζε θαη εμάζθεζε ηελ ηερληθή ησλ ζεκεηώζεσλ. Σν ζπκκάδεκα θαη ε νξγάλσζε 

ηεο ύιεο κε πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα βνεζνύλ ζηελ αθνκνίσζε θαη ηελ 

απνκλεκόλεπζε.  
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11.Υξεζηκνπνίεζε ηελ ππεξβνιή γηα λα βνεζήζεηο ηελ απνκλεκόλεπζε.  

 

12.ηακάηα ην δηάβαζκα ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη θέξλε ζηε κλήκε ζνπ απηά πνπ 

δηάβαζεο. Έθθξαζε κε δηθά ζνπ ιόγηα απηό πνπ έρεηο θαηαιάβεη. Άιιν πξάγκα είλαη 

λα λνκίδεηο όηη έκαζεο θάηη θαη άιιν λα κπνξείο λα ην εθθξάζεηο πξνθνξηθά ή 

γξαπηά. 

 

Κάνε επαναλήτειρ και Αναζηοσάζος … 

 

1.Σν βαζηθό θιεηδί ηεο κάζεζεο είλαη ε επαλάιεςε. Όζν πεξηζζόηεξεο θνξέο 

δηαβάδεηο κηα πιεξνθνξία ηόζν πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο έρεηο λα ηελ 

απνκλεκνλεύζεηο. Όπνηε ζνπ δίλεηαη ε επθαηξία θάλε ζπζηεκαηηθέο επαλαιήςεηο.  

 

2.Καζώο επεμεξγάδεζαη ηηο ζεκεηώζεηο ζνπ αθηέξσζε ιίγν ρξόλν γηα λα πξνβιέςεηο 

πηζαλέο εξσηήζεηο εμεηάζεσλ. 

 

3.πδήηεζε κε ζπκκαζεηέο ζνπ ηα ζέκαηα πνπ δηαβάδεηο. 

 

4.Θπκήζνπ ‘όκσο όηη κηα ηερληθή πνπ βνεζά πνιύ έλα ζπκκαζεηή ζνπ κπνξεί λα κελ 

ιεηηνπξγεί ζε ζέλα.  

 

5.Με πνην ηξόπν ζα κπνξνύζεο λα παξνπζηάζεηο απηά  πνπ δηάβαζεο ζε άιινπο 

καζεηέο ώζηε λα ηνπο θηλήζεηο ην ελδηαθέξνλ θαη λα ηνπο ελζνπζηάζεηο. 

 

6.Κάλε αιιαγέο ζην ρώξν, ηε κέζνδν θαη ηελ ύιε πνπ κειεηάο γηα λα αλαλεώλεζαη. 

 

 

 

                            ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΙ  ΕΞΕΣΑΕΙ 

 

Ππιν ηιρ εξεηάζειρ  

 

1.Κνηκήζνπ αξθεηά ην βξάδπ πξηλ από ηηο εμεηάζεηο ώζηε λα είζαη μεθνύξαζηνο θαη 

κε δηαύγεηα.  

 

2.Φξόληηζε λα θηάζεηο λσξίο ζην ρώξν ησλ εμεηάζεσλ έρνληαο καδί ζνπ όια όζα ζα 

ζνπ ρξεηαζηνύλ (ζηπιό, κνιύβη, ράξαθα, ραξηνκάληηια, ξνιόη, λεξό  

θ ι π ) 

 

Σην ώπα ηυν εξεηάζευν 
 

1. Αλάπλεπζε βαζηά θαη ραιάξσζε ην ζώκα όζν κπνξείο. θέςνπ θάηη πνπ ζα 
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κπνξνύζε λα ζνπ θέξεη ραιάξσζε . 

 

2.Φέξε ζην λνπ ζνπ ζεηηθέο ζθέςεηο όπσο: "Δίλαη θπζηθό λα αηζζάλνκαη αγσλία.  

 

3. Γέρνκαη όζν πην ήξεκα γίλεηαη απηό πνπ αηζζάλνκαη. θέθηνκαη όηη πνιιέο θνξέο 

κπνξνύκε λα απνδώζνπκε θαη θάησ από ζπλζήθεο πίεζεο. 

 

4. Ρίμε πξώηα κηα καηηά ζε νιόθιεξν ην θπιιάδην ησλ εμεηάζεσλ γηα λα πάξεηο κηα 

ηδέα γηα όια ηα ζέκαηα. Αλ έρεηο απνξίεο ξώηεζε ηνπο εμεηαζηέο γηα δηεπθξηλήζεηο.  

 

5. Γηάβαζε πξνζεθηηθά ηελ θάζε εξώηεζε γηα λα θαηαιάβεηο κε αθξίβεηα ηη είλαη 

απηό πνπ ζνπ δεηείηαη. Με γξάθεηο κε αόξηζην ηξόπν ό,ηη γλσξίδεηο ζρεηηθά κε ην 

ζέκα. Γώζε μεθάζαξεο, ζαθείο θαη άκεζεο απαληήζεηο.  

 

6.Γηα λα κελ θνιιήζεηο ζηα δύζθνια ζέκαηα θαη ράζεηο πνιύηηκν ρξόλν απάληεζε 

πξώηα ζηηο εύθνιεο εξσηήζεηο. Άθεζε ηα δύζθνια γηα ην ηέινο.  

 

7.Υξεζηκνπνίεζε ην "πξόρεηξν" Πξηλ αξρίζεηο ην γξάςηκν ζεκείσζε ιέμεηο θαη 

έλλνηεο θιεηδηά πνπ ζνπ έξρνληαη ζην λνπ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα. Αξγόηεξα 

μεθαζάξηζε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεηο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεηο ζην 

πξόρεηξν γηα λα αλαπηύμεηο νινθιεξσκέλα ην θάζε ζέκα θαη αλ ρξεηάδεηαη λα 

θαηαιήμεηο ζε θάπνην ζπκπέξαζκα. 

 

8.Μελ πξνζπαζήζεηο λα θύγεηο από ηνπο πξώηνπο. Φξόληηζε λα ζνπ κείλεη ρξόλνο 

γηα λα δηνξζώζεηο απξνζεμίεο.  

 

9.Πξόζεμε ώζηε ην γξαπηό ζνπ λα είλαη επαλάγλσζην, ρσξίο νξζνγξαθηθά, 

γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά ιάζε. 

                                            Από ηοςρ τςσολόγοςρ ηος ΚΕΤ Καπδίηζαρ.  

 

                                   Είμαζηε ζηη διάθεζη ζαρ για διεςκπίνιζη και  ςποζηήπιξη. 

                                                                                                    

                                           Καλή ζαρ επιηςσία.                                 

 


