 Αν κατά τη διάρκεια του διαβάσματός σας έχετε κάποια δυσκολία / απορία και έχετε ήδη
κάνει στο φροντιστήριο το επαναληπτικό σας μάθημα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με
το φροντιστήριο ή να έρθετε από εκεί. Σε ώρες που είναι εκτός λειτουργίας, στείλτε
μήνυμα στο ενδοδίκτυο.
 Μην ξυπνάτε πρωί για διάβασμα πριν τις εξετάσεις, μην κουβαλάτε μαζί σας βιβλία και
μην επηρεάζεστε από τους διπλανούς σας.
 Αμέσως μετά τη γραπτή εξέταση να μη βλέπετε λύσεις από τηλεόραση, ίντερνετ κ.λπ.∙Αν
θέλετε κάτι, πάρτε τηλέφωνο εμάς, ή περάστε από το φροντιστήριο.
 Μετά τη γραπτή εξέταση ξεκουράζεστε έως νωρίς το απόγευμα (π.χ. έως τις 1600 –
1700)∙και διαβάζετε όσο γίνεται περισσότερο αυτή τη μέρα. Την επόμενη μέρα ξυπνάτε
πρωί και διαβάζετε ως το μεσημέρι. Τρώτε ελαφρά, ξεκουράζεστε 1-2 ώρες και διαβάζετε
το πολύ ως τις 2200. Μετά ξεκουράζεστε ηρεμώντας (δε βλέπετε θρίλερ !!!!) και ξαπλώνετε
νωρίς. Η ύλη του μαθήματος επιμερίζεται έτσι ώστε υποχρεωτικά να «χωρά» στη 11/2 αυτή
μέρα. Ακόμη κι αν κρίνετε ότι δεν κάνετε καλή επανάληψη, να θυμάστε ότι η υπενθύμιση
αρκεί. Διαιρέστε την ύλη ανά 2ωρα (περίπου) και ελέγχετε τακτικά το ρυθμό σας.
 Όταν τελειώσετε το διάβασμά σας, το πιθανότερο είναι να νιώθετε ότι δεν θυμάστε
τίποτα. Απατάσθε!! Θα σας έρθουν στο μυαλό όταν πάρετε το γραπτό στα χέρια σας.
 Το κάθε μάθημα έχει τα δικά του μυστικά. Καταστρώστε σχέδιο από πριν για το πώς θα
γράψετε. Να θυμάστε τις συμβουλές των καθηγητών σας, τα συχνά λάθη σας κ.λπ.
 Εκμεταλλευτείτε όλο το τρίωρο του χρόνου εξέτασης, μην αφήνετε κενά (ακόμα κι αν
πιστεύετε ότι αυτό που γράφετε είναι πιθανόν λάθος) και αφήστε τη δύσκολη άσκηση για
το τέλος. Μην ξεχνάτε ότι αυτό που μετράει είναι η συλλογή των μονάδων και όχι η
προέλευσή τους. Μην αφήνετε τους άλλους να σας αποσπούν την προσοχή και να έχετε
εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Φροντίστε το γραπτό σας να είναι ευανάγνωστο και μην
ξεχνάτε να αφήνετε κενά ανάμεσα στις απαντήσεις των θεμάτων.
Καλή επιτυχία σε όλους !!!

