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1. «Όσα πρέπει να γνωρίζεις, ως υποψήφιος, για την 

προφορική εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις» 

 

 
 
                  2.   « Έχω άγχος για τις εξετάσεις. 
                         Πώς θα το αντιμετωπίσω;» 
 



Παρουσιάζει η φιλόλογος Ε.Α.Ε. 

του 2ου ΚΕΣΥ Β΄Θεσσαλονίκης ,  

κ. Ελευθερία Φραγκάκη  

Σχολικοί Σύμβουλοι:  
1ης, 3ης Περιφέρειας 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 
και 
38ης Περιφέρειας 
Προσχολικής Εκπαίδευσης  
Κιλκίς 

2015-      

Όσα πρέπει να γνωρίζεις, ως υποψήφιος, για την 

προφορική εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις 
 



 

 

 Η εξέταση  των  υποψηφίων  που  εξετάζονται  προφορικά  δεν  

διαφέρει  από  την  εξέταση  των  υπόλοιπων  υποψηφίων  που  

εξετάζονται  γραπτά .   

 Εξετάζονται  στα ίδια θέματα με το  ίδιο  πρόγραμμα  και την  

ίδια  διάρκεια  εξέτασης  με  αυτούς  που  εξετάζονται  γραπτά .  
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ΣΕ ΤΙ  ΔΙΑΦΕΡΕΙ  Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΑΠΟ   ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ  
ΕΞΕΤΑΣΗ  



Ενημερώσου  έγκαιρα  από  το  σχολείο  σου  για  το  πού  
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 .  
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ΓΕΝΙΚΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 

 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  
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              ΤΗΝ  ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 



 

 

  Μπαίνεις  στην  αίθουσα   την  ίδια ώρα  με τους  άλλους 

εξεταζόμενους .  

 Σου  χορηγούν  τετράδιο  όπου  γράφεις  τα  ατομικά  σου  

στοιχεία . Αν  δυσκολευτείς  μπορείς  να ζητήσεις  βοήθεια  

από  τους  επιτηρητές . 

 

 

 Γίνεται  ο  έλεγχος  της ταυτοπροσωπίας  και της  ορθής 

αναγραφής  των  ατομικών  σου  στοιχείων .  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ  



 Καλύπτονται  από  τους  επιτηρητές  με  αδιαφανές  

αυτοκόλλητο  τα στοιχεία  σου,  ώστε  να καθίσταται  

ανώνυμο  το  τετράδιό  σου . 

 Όταν   σου  δώσουν  τα  θέματα,   

θα  αρχίσει  και  ο  χρόνος   

έναρξης  της  εξέτασης .  

 

 Όταν  περάσει  κατ΄ ελάχιστο  μία ώρα  (1 ώρα)  ή κατά 

μέγιστο  3 ώρες,  δηλώνεις  ότι  είσαι  έτοιμος να περάσεις  

στην  επιτροπή . 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ  



 

  Ο επιτηρητής μπορεί να  

διαβάσει τα θέματα αν το ζητήσεις.  

 

 

 

 

 Μπορείς, κατά την προετοιμασία  

 να κρατάς σημειώσεις στο τετράδιό  

 σου και να τις χρησιμοποιήσεις  

 όταν θα προσέλθεις στην επιτροπή για να εξεταστείς.  

 

 

 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 

• Όταν είσαι έτοιμος/η  ή όταν περάσει το τρίωρο προετοιμασίας, θα σε 

καλέσουν στην αίθουσα όπου παρευρίσκονται τα μέλη της Επιτροπής 

Εξέτασης. 

 
• Στην αίθουσα αυτή παρευρίσκονται υποχρεωτικά τα τρία μέλη (οι δύο βαθμολογητές 

και ο τρίτος αναβαθμολογητής) και δυνητικά, εφόσον ο αριθμός των επιτροπών το 

επιτρέπει, ο Πρόεδρος ή ο γραμματέας της επιτροπής ή και οι δύο. 

 

 

 



   

 Στη συνολική  διάρκεια  της προφορικής  εξέτασης  

συμπεριλαμβάνεται :  

   

α) ο χρόνος  προετοιμασίας,  ο οποίος  δεν  μπορεί  να είναι  

περισσότερος  από  τις  τρεις  (3) ώρες . 

 

β) ο χρόνος αξιολόγησης-βαθμολόγησης  που  ξεκινά μόλις  

περάσει  το  τρίωρο  ή όταν  κάποιος  υποψήφιος  (πριν  την  

παρέλευση  του  τρίωρου)  δηλώσει  έτοιμος  για αξιολόγηση .  

 

 

                    ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 



 

 
   Η επιτροπή έχει την δυνατότητα, μετά από 

δικαιολογημένο αίτημα του εξεταζόμενου, να δώσει 

παράταση του χρόνου αξιολόγησης-βαθμολόγησης 

(έως 30 λεπτά).  

 

               ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
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Μπορείς να δώσεις προφορικά στους τρεις  
εξεταστές τις απαντήσεις σου στα θέματα, με όποια 
σειρά επιθυμείς. 

 

Κατά τη διάρκεια των απαντήσεών σου μπορείς να 
συμβουλεύεσαι τις σημειώσεις σου στο τετράδιο. 

Προφορική εξέταση 



 
 

Όταν ολοκληρωθεί η εξέτασή σου παραδίδεις το τετράδιο 

στον πρόεδρο ή στον γραμματέα της επιτροπής και 

αποχωρείς από την αίθουσα και το Εξεταστικό Κέντρο  

               Παράδοση γραπτού 



 

Γενικές  

Επισημάνσεις-Προτάσεις 
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 Ο εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης μπορεί να παρίσταται 

κατά την εξέταση, χωρίς όμως να συμμετέχει στη διαδικασία .  

 

 Όσον αφορά τους μαθητές/τριες  με Δ.Α.Φ., επιτρέπονται οι 

ρουτίνες που επιθυμούν  και δεν επηρεάζουν τους γενικούς 

κανονισμούς .  

 

 Οι ερωτήσεις που απευθύνονται στον μαθητή/ τρια, χρειάζεται 

να είναι σύντομες και συγκεκριμένες.  

 

 

 
Προτείνεται…. 
 



 

 

 Οι επιτηρητές, προτείνεται να βοηθούν τους μαθητές/ τριες  με 

παραινέσεις ως προς τη συγκέντρωση και τη διαχείριση του 

χρόνου .  

 

 Φροντίζουμε για την αποφυγή ερεθισμάτων που παρενοχλούν 

τους μαθητές/τριες .  

 

 

 
Προτείνεται…. 
 



 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  

 

Η ιδιαίτερη αντιμετώπιση των εξεταζόμενων δε συνιστά σε 

καμιά περίπτωση επιεική αξιολόγηση, αλλά σκοπεύει μόνο στην 

παροχή της δυνατότητας να εξωτερικεύσουν τις γνώσεις τους 

επειδή, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, αδυνατούν να 

τις εξωτερικεύσουν με το  γραπτό λόγο.  

 

 

Τέλος… 



 

 

Παρουσιάζει  η  σχολική  ψυχολόγος  του  2ου 

ΚΕΣΥ  Β΄  Θεσσαλονίκης,   

                κ .  Μαρία  Αποστολίδου  

 

Σχολικοί Σύμβουλοι:  
1ης, 3ης Περιφέρειας 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 
και 
38ης Περιφέρειας 
Προσχολικής Εκπαίδευσης  
Κιλκίς 
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                       « Έχω άγχος για τις εξετάσεις.  

                           Πώς θα το αντιμετωπίσω;» 

 
 



 

Τι είναι το άγχος; Είναι “καλό”   ή   “κακό”;  

 

 Το άγχος είναι κάτι που βιώνουμε όλοι μας και εκδηλώνεται 

συνήθως για το καλό  μας.  

 Μας προετοιμάζει για να αντιδράσουμε σωστά και 

αποτελεσματικά σε ορισμένες δύσκολες, επικίνδυνες 

καταστάσεις.  

 Το άγχος σε περίοδο εξετάσεων είναι η φυσιολογική αντίδραση 

του οργανισμού  
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           Έχω άγχος με τις εξετάσεις 
             Πώς θα αντιμετωπίσω;  



 

Για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το άγχος, χρειάζεται 
πρώτα να το γνωρίσουμε και να το καταλάβουμε.  

 

 Τι είναι λοιπόν αυτό που με αγχώνει;  

 Ποιο είναι το βαθύτερο αίτιο του άγχους μου;  

 Μήπως φοβάμαι ότι οι άλλοι θα απογοητευθούν αν αποτύχω;  

 Μήπως φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω;  

 Τι σκέφτομαι για την κατάσταση που αντιμετωπίσω;  

 

Κάποιες φορές χρειάζεται προσπάθεια και χρόνος για να 
καταλάβουμε αυτό που μας αγχώνει πραγματικά.  
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           Έχω άγχος με τις εξετάσεις 
             Πώς θα αντιμετωπίσω;  



Τι σκέφτομαι     Τι νιώθω  

    

 Δεν αρέσω σε κανέναν    Νιώθω στεναχωρημένος  

 

 Πάντα περνάω καλά όταν   Χαρά 

βγαίνω έξω  

 

 Δεν θα μπορέσω ποτέ να   Λύπη, άγχος  

περάσω τις εξετάσεις  

 

 Θα κάνω ότι καλύτερο μπορώ  Αισιόδοξος, ανυπόμονος  
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           Έχω άγχος με τις εξετάσεις 
             Πώς θα αντιμετωπίσω;  



 

 

 

Αλλάζοντας τις σκέψεις μας,  

μπορούμε να αλλάξουμε την αντίδραση μας  
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           Έχω άγχος με τις εξετάσεις 
             Πώς θα αντιμετωπίσω;  
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           Έχω άγχος με τις εξετάσεις 
             Πώς θα αντιμετωπίσω;  

Χ  «μπορεί να μην τα καταφέρω»  

Χ  «πρέπει να τα καταφέρω»  

Χ  «αν αποτύχω οι γονείς μου θα απογοητευθούν»  

Χ  «όλα θα πάνε καλά»  

 

 «θα κάνω την καλύτερη δυνατή προσπάθεια» 

 «θα προσπαθήσω και κάτι μπορεί να καταφέρω» 

 «πιστεύω ότι μπορώ να καταφέρω» 

 «ακόμα και αν δεν πετύχω υπάρχουν και εναλλακτικές 

λύσεις» 

 «οι πανελλήνιες είναι πολύ σημαντικές, αλλά η πορεία 

της ζωής μου στην πραγματικότητα εξαρτάται και από 

άλλους παράγοντες»  
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           Έχω άγχος με τις εξετάσεις 
             Πώς θα αντιμετωπίσω;  

Καλλιέργεια μιας ρεαλιστικής αισιόδοξης οπτικής 

Απαισιόδοξη οπτική 

«Οι εξετάσεις θα είναι πάρα πολύ δύσκολες, δεν πρόκειται να 

τα καταφέρω, σίγουρα θα αποτύχω».  

 

Υπεραισιόδοξη οπτική 

«Οι εξετάσεις είναι παιχνιδάκι για μένα, σίγουρα θα 

πετύχω». 

  

Ρεαλιστικά αισιόδοξη οπτική 

«Δεν ξέρω πώς θα είναι οι εξετάσεις, αλλά έχω 

προετοιμαστεί πολύ καλά και θα βάλω τα δυνατά μου για να 

τα καταφέρω». 
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           Έχω άγχος με τις εξετάσεις 
             Πώς θα αντιμετωπίσω;  

 
Άλλοι τρόποι αντιμετώπισης του άγχους των 

εξετάσεων 
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Τρώω σωστά 

Έχω επαρκή ύπνο και ειδικά την παραμονή των 
εξετάσεων δεν έχει νόημα να ξενυχτήσω 

Ρυθμίζω το διάβασμά μου σε χώρο και σε μέρος που 
θεωρώ ότι είναι βολικό για εμένα 

           Έχω άγχος για τις εξετάσεις 
             Πώς θα αντιμετωπίσω;  
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Αποφεύγω να συζητώ με άλλους την ύλη, τι 
γνωρίζουμε και τι όχι την τελευταία στιγμή. Αυτό 

δεν βοηθά. Αντίθετα προκαλεί μόνο άγχος και 
πανικό. 

Κάνω μια λίστα προτεραιοτήτων ανάλογα με τις 
υποχρεώσεις μου  

           Έχω άγχος με τις εξετάσεις 
             Πώς θα αντιμετωπίσω;  
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Να κοιμηθώ νωρίς και να μην ξενυχτήσω 

Να κανονίσω πώς θα πάω στο εξεταστικό κέντρο 

       Την μέρα πριν τις εξετάσεις φροντίζω να 

           Έχω άγχος με τις εξετάσεις 
             Πώς θα αντιμετωπίσω;  
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Να πάρω ένα καλό πρωινό 

Να ξυπνήσω νωρίς 

Την ημέρα των εξετάσεων φροντίζω 

           Έχω άγχος με τις εξετάσεις 
             Πώς θα αντιμετωπίσω;  
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Διαβάζω τα θέματα και τις ερωτήσεις προσεκτικά και με 
ηρεμία 

Έχω μαζί μου νερό 

Την ώρα της εξέτασης 

           Έχω άγχος με τις εξετάσεις 
             Πώς θα αντιμετωπίσω;  



Αν σε πιάσει 
πανικός , δοκίμασε 

χαλαρωτικές 
αναπνοές (βαθιές 

εισπνοές και αργές 
εισπνοές) 

Αν μπλοκάρεις σε 
κάποια ερώτηση 
προχώρα στην 

επόμενη. 
Υπενθύμισε στον 

εαυτό σου ότι έχει 
τον έλεγχο 

Επανάλαβε φράσεις όπως 
«Θα κάνω ό,τι καλύτερο 

μπορώ», « Πιστεύω ότι θα τα 
καταφέρω» 
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ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ  ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  



Καλή   Επιτυχία!!!  
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