Αγαπημένοι μου μαθητές και γονείς,

Προγραμματίζω
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Είναι σημαντικό να αποκτήσει το παιδί
μας δεξιότητες σωστής μελέτης, αν θέλει να
πετυχαίνει τα μέγιστα στα διαγωνίσματα και στις
εξετάσεις. Συχνά η αποτυχία στις εξετάσεις
αποδίδεται στη δυσκολία των θεμάτων, στην
πολυπλοκότητα της διατύπωσης, στη δυστροπία των
καθηγητών ή των εξεταστών. Τις περισσότερες
όμως φορές, μια από τις κύριες αιτίες είναι η
ελλιπής προετοιμασία. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε
από
την
αρχή
ότι
για
τη
σωστή
προετοιμασία σημασία δεν έχει η ποσότητα, αλλά η
του διαβάσματος. Αναπόφευκτα λοιπόν το βάρος πέφτει στην αποτελεσματική και αποδοτική
μελέτη.
θα μελετήσω!
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Η προς μελέτη ύλη πρέπει να ισοκατανεμηθεί στο χρόνο που έχει το παιδί μας στη διάθεσή του, μέχρι
τις εξετάσεις. Στόχος μας κάθε μέρα πρέπει να είναι η ολοκλήρωση ενός κεφαλαίου ή μιας συγκεκριμένης
ενότητας. Έτσι θα είμαστε σίγουροι πως η μελέτη προχωράει κανονικά. Αυτό επίσης το εφοδιάζει με
ηρεμία και δύναμη για το διάβασμα της επόμενης μέρας.
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Έχουμε μιλήσει και αναλύσει το θέμα πολύ κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και έχουμε αφιερώσει
πολύ χρόνο τις τελευταίες εβδομάδες για να εξηγήσουμε πώς μελετάμε. Μάθαμε πώς να επιλέγουμε και
να καταγράφουμε τα κύρια σημεία κάθε ενότητας και πώς να κρατάμε σημειώσεις. Σε καμμιά περίπτωση
δεν μετροφυλλάμε τις 300 σελίδες του βιβλίου και να θεωρούμε ότι έτσι μελετάμε ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.
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Τονίσαμε ότι:
Τα Μαθηματικά διαβάζονται πάντα με
. Το βιβλίο των Μαθηματικών δεν είναι
μυθιστόρημα για ανάγνωση. ∆εν μπαίνει καν θέμα παπαγαλίας της θεωρίας των Μαθηματικών, είναι
απαραίτητη η πλήρης κατανόηση. Μελετούμε από το σχολικό βιβλίο, καθώς από εκεί θα εξεταστούμε.
Καθώς διαβάζουμε, καταγράφουμε στο χαρτί μας τα σχήματα και τα διαγράμματα που υπάρχουν, καθώς
το «βλέπω και κάνω» είναι πολύ πιο αποδοτικό από το απλό «βλέπω» και οδηγεί σε πολύ καλύτερη
κατανόηση. Επίσης, γράφουμε ότι έχει τύπους, αλλά και λέξεις – κλειδιά. Η λέξη «διαβάζουμε» κρύβει
μέσα της τη λέξη «όλα», δηλαδή δεν παραλείπουμε απολύτως τίποτα.
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Τα Παραδείγματα και οι Ασκήσεις Μαθηματικών δεν διαβάζονται αλλά
. Μια συνηθισμένη
φράση είναι «διαβάζω λυμένες ασκήσεις». Το όφελος θα είναι πολύ μικρό. Οι λυμένες ασκήσεις
υπάρχουν για να μας μάθουν να λύνουμε εμείς μόνοι μας. Για να κατανοήσουμε τη λυμένη άσκηση
την ξαναλύνουμε. Κρύβουμε τη λύση και βλέπουμε μόνον την εκφώνηση. ∆ιαβάζουμε την εκφώνηση
και αυτή τη φορά γράφουμε στο χαρτί μας τα δεδομένα και τα ζητούμενα και σχεδιάζουμε το σχήμα
(ή τα σχήματα) που περιγράφουν όσα η άσκηση αναφέρει. Προσπαθούμε και δοκιμάζουμε, γράφοντας
πάντα. Αν δεν τα καταφέρνουμε, ξεσκεπάζουμε σιγά-σιγά τη λύση για να βοηθηθούμε στο σημείο που
κολλήσαμε και μόνο. Έτσι θα μάθουμε να λύνουμε.
Σε πολλά θέματα Μαθηματικών
είναι απαραίτητο και υποχρεωτικό. Είτε αναπτύσσουμε ένα
θέμα θεωρίας είτε λύνουμε μια άσκηση, είναι πολύ βοηθητικό να κάνουμε σχήμα, έτσι θα μπορέσουμε
να καταλάβουμε το τι θέλει και να μπορέσουμε να το απαντήσουμε σωστά. Τα σχήματά πρέπει να
γίνονται με μολύβι που σβήνει καθώς πάντα θέλουν διορθώσεις.

Πριν τις εξετάσεις
Ενημερώσου για τα θέματα που συνήθως υπάρχουν στις εξετάσεις για να ξέρεις τι πρέπει να προσέξεις
περισσότερο. Θυμήσου τα σημεία στα οποία είχε δώσει έμφαση ο καθηγητής στην τάξη,
χρησιμοποίησε παλαιότερες εξετάσεις, επαναληπτικά και σημειώσεις.
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Φτιάξε μια λίστα με τα πιθανά θέματα που θα έβαζες αν ήσουν στη θέση του εξεταστή και προσπάθησε
να απαντήσεις.
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Η τελευταία ενέργεια που μπορεί να γίνει πριν από εξετάσεις ή διαγωνισμούς είναι να διαβάσουμε
λυμένα παραδείγματα - ασκήσεις, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι ο βασικός τρόπος
διαβάσματος των μαθηματικών. Ίσως κάποιος ισχυριστεί ότι η διαδικασία είναι χρονοβόρα, ενώ
«διαβάζοντας λυμένες κερδίζουμε χρόνο». Είναι καλύτερα να λύσουμε 10 ασκήσεις παρά να
«διαβάσουμε» 100 λυμένες.
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Κοιμήσου αρκετά το βράδυ πριν από τις εξετάσεις ώστε να είσαι ξεκούραστος και με διαύγεια.
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Φρόντισε να φτάσεις νωρίς στο χώρο των εξετάσεων έχοντας μαζί σου όλα όσα θα σου χρειαστούν
(στυλό, μολύβι, χάρακα, γεωμετρικά όργανα, υπολογιστική, χαρτομάντιλα, ρολόι, νερό, κ.λπ.)
Την ώρα των εξετάσεων
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Ανάπνευσε βαθιά και χαλάρωσε όσο μπορείς και φέρε στο νου σου θετικές σκέψεις.
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Ρίξε πρώτα μια ματιά σε ολόκληρο το φυλλάδιο των εξετάσεων για να πάρεις μια ιδέα για όλα τα
θέματα.
τι είναι αυτό που σου ζητείται.
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∆ιάβασε προσεκτικά την κάθε ερώτηση για να καταλάβεις με
απαντήσεις.
∆ώσε
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Για να μην κολλήσεις στα δύσκολα θέματα και χάσεις πολύτιμο χρόνο απάντησε πρώτα στις εύκολες
ερωτήσεις. Άφησε τα δύσκολα για το τέλος. Πριν αρχίσεις να λύσεις μία άσκηση, σημείωσε λέξεις και
έννοιες κλειδιά που σου έρχονται στο νου σχετικά με τα θέματα. Αργότερα ξεκαθάρισε τη σειρά με
την οποία θα χρησιμοποιήσεις τις πληροφορίες για να αναπτύξεις ολοκληρωμένα το κάθε θέμα και αν
χρειάζεται να καταλήξεις σε κάποιο συμπέρασμα.
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Μην προσπαθήσεις να φύγεις από τους πρώτους. Φρόντισε να σου μείνει χρόνος για να διορθώσεις
απροσεξίες.
Πρόσεξε ώστε το γραπτό σου να είναι ευανάγνωστο.

Πως αντιμετωπίζουμε το μαθητή που πρόκειται να δώσει
εξετάσεις.
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Ενισχύουμε το παιδί με
. Εξηγούμε ότι
εκτιμάμε την προσπάθειά του και όχι το τελικό
αποτέλεσμα. Το βοηθάμε να καταλάβει ότι ακόμη και αν
δεν μπορέσει να γράψει όσο αυτό στόχευε θα
συνεχίσουμε να τα αγαπάμε το ίδιο.
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Υπογραμμίζουμε στο παιδί ότι οι εξετάσεις δεν κρίνουν
την αξία του ως πρόσωπο ούτε και προσδιορίζουν
απόλυτα το μέλλον του.

στο παιδί. Φροντίζουμε όσο μπορούμε να υπάρχει μια ευχάριστη
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και ήρεμη ατμόσφαιρα στο σπίτι.
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Μιλάμε στο παιδί για τις δικές μας δυσκολίες και αποτυχίες. Του εξηγούμε ότι είναι σημαντικό να
προσπαθούμε όσο μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Όμως πολλές φορές στη ζωή οι
δυσκολίες και οι αποτυχίες ανοίγουν το δρόμο προς την επιτυχία.
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Αν παραμελεί το διάβασμα το προτρέπουμε να διαβάσει με ευγένεια και σεβασμό και
. ∆εν πιέζουμε το παιδί να μελετά
συνεχώς. Το προτρέπουμε να κάνει συχνά διαλλείματα ώστε να ξεκουράζετε και να βγαίνει σύντομες
βόλτες με τους φίλους του ώστε να αλλάζει παραστάσεις και να εκτονώνεται.
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με τα αδέρφια του ή συγγενικά πρόσωπα ή φίλους που έχουν περάσει από αυτό
το στάδιο. ∆εν συζητάμε μπροστά στο παιδί με τρίτους για τις επιδόσεις του.
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του παιδιού και όχι το αποτέλεσμα.

