
Εξετάσεις

Φυσικές Επιστήμες 

Μαθησιακές Δυσκολίες και 

Δυσλεξία

Γρηγοριάδης Ιωάννης



Η Δυσλεξία χαρακτηρίζεται

Μη Ακριβή – Μη Εύκολη

Αναγνώριση Λέξεων

 Αναγνωστική Κατανόηση

Χαμηλή Δεξιότητα στη

Ορθογραφία

 Απόκτηση αναγνωστικών 

Εμπειριών

 Περιορισμός στην Ανάπτυξη 

Λεξιλογίου

 Περιορισμός στην Ανάπτυξη 

Γνώσεων Συνολικά

Δευτερογενής Συνέπειες



Η Δυσλεξία Δεν Σχετίζεται 

Μόνο με τον Γραπτό λόγο

 Πληροφορία  

 Επεξεργασία της πληροφορίας

 Αποθήκευση της Πληροφορίας 

 Ανάκληση της Πληροφορίας

Η Δυσλεξία επιδρά



Μαθησιακές δυσκολίες

 Διαταραχές που επηρεάζουν

 Την Πρόσληψη

 Την Διατήρηση

 Την Κατανόηση

 Την Οργάνωση

 Την Χρήση 

• Οπτικής

• Ακουστικής Πληροφορίας



Η Δυσλεξία συνδέεται

 Προβλήματα

 Μνήμης

 Ταχύτητα επεξεργασίας

 Αντίληψης του Χρόνου

 Οργάνωσης 

 Σειροθέτησης



Προβλήματα Ανάγνωσης

Θεωρία Ασκήσεις

Ποιο είναι το πρόβλημα

Πώς εμφανίζεται

 Ανάγνωση η οποία 

στερείται ευχέρειας.

 Αργή και κοπιαστική

 Κομπιάζει μπερδεύει 

λέξεις

 Παραννοεί λέξεις

 Δεν καταλαβαίνει το 

κείμενο.

 Χάνει την ροή του

κειμένου

 Παρερμηνεύει την 

ερώτηση

 Τροποποιεί την ερώτηση

 Μεγάλο κείμενο

 Έλλειψη στρατηγικών 

ανάγνωσης

 Αδυνατεί να εξάγει 

δεδομένα τα οποία είναι 

περιφραστικά

 Πολύωρη ανάγνωση

 Αδυνατεί να κατανοήσει 

το σχήμα – το 

πρόβλημα.

 Δεν αποκωδικοποιεί –

βλέπει λέξεις κλειδιά



Προβλήματα Ανάγνωσης

Προτεινόμενες 

λύσεις

Θεωρία

 Υποστηρίζεται στην 

ανάγνωση των θεμάτων 

 ανάγνωση από 

άλλον

 μαγνητοφώνηση

 δυνατότητα 

επανάληψης 

 επεξήγηση 

άγνωστων όρων

Ασκήσεις

 Υποστηρίζεται στην 

ανάγνωση των θεμάτων 

 ανάγνωση από 

άλλον

 μαγνητοφώνηση

 δυνατότητα 

επανάληψης 

 επεξήγηση 

άγνωστων όρων



Προβλήματα Ανάγνωσης



Προβλήματα Ανάγνωσης

Φυσική

Χημεία

Βιολογία

Η συχνότητα μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης  

a. είναι ίση με τη συχνότητα του διεγέρτη 

b. είναι πάντα ίση με την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή

c. εξαρτάται από την αρχική ενέργεια της ταλάντωσης

d. είναι ίση με το άθροισμα της συχνότητας του διεγέρτη και της ιδιοσυχνότητας του ταλαντωτή.

Ο συμβολισμός px καθορίζει τις τιμές

a. του δευτερεύοντος κβαντικού αριθμού 

b. του μαγνητικού κβαντικού αριθμού 

c. του αζιμουθιακού και του μαγνητικού κβαντικού αριθμού 

d. του κύριου και του δευτερεύοντος κβαντικού αριθμού. 

Οι περιοχές του DNA που μεταφράζονται σε αμινοξέα ονομάζονται

a. Εσώνια

b. Εξώνια

c. Υποκινητές

d. 5΄ αμετάφραστες περιοχές

Θεωρία



Προβλήματα Ανάγνωσης

Φυσική

Χημεία

Βιολογία

Λεπτή ομογενής ράβδος μάζας Μ και μήκους L μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, 

γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το ένα άκρο της. Στο άλλο άκρο της ράβδου, 

είναι στερεωμένο σφαιρίδιο μάζας m = M/2 (Σχήμα 1). Τη χρονική στιγμή που το σύστημα ράβδου-

σφαιριδίου αφήνεται να κινηθεί από την οριζόντια θέση, ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής

της ράβδου είναι: 

Ποσότητα βουτενίου Α με ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα αντιδρά πλήρως με Η2Ο παρουσία 

Η2SO4, οπότε παράγονται οι ισομερείς ενώσεις Β (κύριο προϊόν) και Γ. Το μίγμα των Β και Γ 

απομονώνεται και χωρίζεται σε τρία ίσα μέρη

Όλο το θέμα Γ

Ασκήσεις



Προβλήματα Παραγωγής Γραπτού 

Λόγου

Θεωρία Ασκήσεις

Ποιο είναι το πρόβλημα

Πώς εμφανίζεται

 Μη ευανάγνωστος 

γραφικός χαρακτήρας

 Πολλές μουτζούρες

 Ανορθόγραφο γραπτό

 Επανάληψη λέξεων και 

πράξεων

 Δεν καταλαβαίνει τι 

γράφει

 Μπερδεύει ακόμα και ο 

ίδιος τις απαντήσεις του

 Μπερδεμένο σχήμα 

 Πράξεις που 

μπερδεύονται με τις 

πάνω – κάτω σειρές

 Αριθμοί – πρόσημα οι 

οποίοι αντιγράφονται 

λάθος

 Σχήμα το οποίο δεν 

βοηθάει στην λύση –

μπερδεύει

 Πράξεις οι οποίες είναι 

ακατανόητες

 Λάθος υπολογισμοί



Προβλήματα Παραγωγής Γραπτού 

Λόγου

Προτεινόμενες 

λύσεις

Θεωρία

 Προφορική εξέταση

 αποφυγή 

βαθμολόγησης 

ορθογραφίας 

 δυνατότητα χρήσης 

γραφέα και διόρθωσης 

γραπτού 

 μαγνητοφώνηση και 

διόρθωση απάντησης

Ασκήσεις

 Προφορική εξέταση

 αποφυγή 

βαθμολόγησης 

ορθογραφίας 

 δυνατότητα χρήσης 

γραφέα - σχήματος

 μαγνητοφώνηση και 

διόρθωση απάντησης

 Επανέλεγχος με τον 

εξεταστή στις πράξεις -

πρόσημα



Προβλήματα Μνήμης

Θεωρία Ασκήσεις

Ποιο είναι το πρόβλημα

Πώς εμφανίζεται

 Αδυνατεί να θυμάται τι 

διάβασε μόλις

 Αδυνατεί να θυμάται τι 

ρωτήθηκε μόλις

 Χάνεται σε μεγάλες 

εκφωνήσεις

 Απαντά δεν κατάλαβα

 Απαντάει σε άλλες 

ερωτήσεις

 Συνεχίζει να κοιτάει σαν 

να μην ειπώθηκε τίποτα

 Αδυνατεί να θυμάται 

ποιο είναι το ζητούμενο

 Σε ποιο υποερώτημα 

βρίσκεται

 Ποιο μέγεθος ψάχνει να 

βρει

 Μισοτελειωμένες

ασκήσεις

 Ξεκινάει να βρει το 

ζητούμενο και χάνεται

 Δεν μπορεί να θυμηθεί τι 

έχει κάνει στην άσκηση 

μέχρι τότε



Προβλήματα Μνήμης

Προτεινόμενες 

λύσεις

Θεωρία

 Χωρίστε μεγάλες 

εκφωνήσεις σε κομμάτια 

– υποερωτήματα και 

ρωτήστε τες – εξετάστε 

τες σταδιακά. 

 Υπενθυμίστε του τι πρέπει 

να κάνει ποιο είναι το 

ζητούμενο

Ασκήσεις

 Χωρίστε μεγάλες 

εκφωνήσεις σε κομμάτια 

– υποερωτήματα και 

ρωτήστε τες – εξετάστε 

τες σταδιακά. 

 Υπενθυμίστε του τι πρέπει 

να κάνει ποιο είναι το 

ζητούμενο



Προβλήματα Μνήμης

Φυσική

Χημεία

Βιολογία

Να γράψετε τη συνάρτηση f που συνδέει το τετράγωνο του φορτίου του πυκνωτή με το τετράγωνο 

της έντασης του ρεύματος από το οποίο  διαρρέεται το πηνίο, q2 = f(i2) (μονάδες 2), και να την 

παραστήσετε γραφικά (μονάδες  4).

Το 1ο μέρος αντιδρά με περίσσεια μεταλλικού Na, οπότε παράγονται 1,12 L αερίου σε πρότυπες 

συνθήκες (STP).

Στο 2ο μέρος προσθέτουμε περίσσεια διαλύματος Ι2/NaOH, οπότε καταβυθίζονται 0,08 mol

ιωδοφορμίου.

Tο 3ο μέρος οξειδώνεται πλήρως με διάλυμα KMnO4 συγκέντρωσης 0,1 M παρουσία Η2SO4. 

Θέμα Γ3

Θεωρία



Προβλήματα Μνήμης

Φυσική

Χημεία

Βιολογία

Β2

𝑥 = 𝜆4+ 𝜆 +𝜆/12 = 16𝜆/12 = 4𝜆/3 

𝛢′ = 2𝛢 │σ𝜐𝜈 ( 2𝜋/𝜆 ⋅ 4𝜆/3 )│  = 2𝛢 │σ𝜐𝜈 8𝜋/3│ = 2𝛢 │σ𝜐𝜈 ( 3𝜋 − 𝜋/3 )│ = 2𝛢 │−1/2 │= 𝛢

∆1. Πόσα mL διαλύματος Υ3 πρέπει να προσθέσουμε σε 1 L διαλύματος Υ1, ώστε να προκύψει 

διάλυμα με pΗ = 4; 

∆2. Αναμειγνύονται  500 mL του διαλύματος Υ1 με 500 mL του διαλύματος Υ2, οπότε προκύπτει 

διάλυμα Υ4. Να υπολογίσετε το pΗ του διαλύματος Υ4. 

∆3. Στο διάλυμα Υ4 προστίθεται περίσσεια Mg. Να υπολογίσετε τον όγκο του εκλυόμενου αερίου σε 

πρότυπες συνθήκες (STP). 

∆4. Είναι δυνατός ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης διαλύματος HCOOH με ογκομέτρηση με 

πρότυπο διάλυμα ΚMnO4 παρουσία Η2SO4 ; 

Απαιτείται δείκτης σε αυτή την περίπτωση; 

Να ονομάσετε τα ένζυμα που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία του τελικού δίκλωνου μορίου του 

ερωτήματος Γ1 και να αναφέρετε τη δράση του καθενός ενζύμου. 

Ασκήσεις



Προβλήματα Μνήμης



Προβλήματα Οργάνωσης

Θεωρία Ασκήσεις

Ποιο είναι το πρόβλημα

Πώς εμφανίζεται

 Δεν μπορεί να βάλει σε 

σειρά τις απαντήσεις 

 Δυσκολεύεται να τηρήσει 

μια σειρά στο τετράδιο 

απαντήσεων

 Απαντά με μπερδεμένη 

σειρά τα ερωτήματα.

 Σημειώνει σε διάφορα 

μέρη του τετραδίου την 

απάντηση

 Ξεχνάει να απαντήσει σε 

υποερωτήματα

 Δυσκολεύεται να 

οργανώσει τα δεδομένα

 Μισοτελειώνει 

ερωτήματα τα οποία 

θέλουν 2 ή 3 τύπους

 Δεν βρίσκει τα 

αποτελέσματα

 Τα δεδομένα είναι ελλιπή 

και μη οργανωμένα

 Ξεκινάει να βρει το 

ζητούμενο και χάνεται

 Δεν βρίσκει τα 

αποτελέσματα του, τα 

θεωρεί άγνωστα.



Προβλήματα Οργάνωσης

Προτεινόμενες 

λύσεις

Θεωρία

 Δώστε τις οδηγίες σε 

βήματα

 Μην χρησιμοποιείτε 

αόριστες ερωτήσεις

 Βοηθήστε με ενδιάμεσες 

ερωτήσεις να βάλει τις 

σκέψεις / απαντήσεις του 

σε σειρά ή να 

ολοκληρώσει την 

απάντηση

 Πλαίσιο για κάθε 

διαφορετική ερώτηση

Ασκήσεις

 Δώστε τις οδηγίες σε 

βήματα

 Μην χρησιμοποιείτε 

αόριστες ερωτήσεις

 Βοηθήστε με ενδιάμεσες 

ερωτήσεις

 Εξετάστε ξεχωριστά τους 

τύπους 

 Προσπαθήστε να 

καταλάβετε γιατί δεν 

συνεχίζει την ερώτηση



Προβλήματα Οργάνωσης

Φυσική

Χημεία

Βιολογία

Θεωρία Α5

Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθμών δεν είναι επιτρεπτή; 

α.  n = 3, ℓ = 2, mℓ = −2, ms = +½ 

β.  n = 4, ℓ = 4, mℓ = −4, ms = +½ 

γ.  n = 2, ℓ = 0, mℓ = 0, ms = −½ 

δ.  n = 2, ℓ = 1, mℓ = −1, ms = −½

Να ονομάσετε τη διαδικασία, που βρίσκεται σε εξέλιξη, στην εικόνα 1 και να εντοπίσετε τη βάση που 

ενσωματώθηκε κατά παράβαση του κανόνα της συμπληρωματικότητας (μονάδες 2). Να γράψετε 

το τελικό δίκλωνο μόριο, το οποίο θα παραχθεί στο τέλος της διαδικασίας που απεικονίζει η εικόνα 

1 (μονάδες 3). Να σημειώσετε τον προσανατολισμό των αλυσίδων του μορίου αυτού (μονάδα 1). 

Θεωρία



Προβλήματα Οργάνωσης

Φυσική

Χημεία

Βιολογία

Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας (μονάδες 4) και το ρυθμό μεταβολής 

της στροφορμής της σφαίρας (μονάδες 2), αμέσως μόλις αυτή χάσει την επαφή με την επιφάνεια 

του ημισφαιρίου στο σημείο Ε

∆ίνεται ότι:

Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ = 25 οC.

Κw = 10−14

Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. 

Να γράψετε όλα τα πιθανά χρωμοσώματα που θα προκύψουν μετά την αμοιβαία μετατόπιση, με 

τις αντίστοιχες αλληλουχίες DNA (μονάδες 4). Να σημειώσετε τους προσανατολισμούς όλων των 

μορίων DNA που προκύπτουν (μονάδες 2).

Και Θέμα Δ4

Ασκήσεις



Προβλήματα Ακουστικής 

Επεξεργασίας

Θεωρία Ασκήσεις

Ποιο είναι το πρόβλημα

Πώς εμφανίζεται

 Δεν μπορεί να συνδέσει 

τους ήχους με τα γραπτά 

σύμβολά τους

 Προβλήματα με την 

ακουστική ευαισθησία

 Παρερμηνεύει λεκτικά 

μηνύματα

 Δυσκολεύεται να γράψει 

– ξεχνάει γράμματα και 

σύμβολα

 Διασπάται – αφαιρείται 

ποιο έντονα με 

ακουστικά ερεθίσματα

 Δεν μπορεί να συνδέσει 

τους ήχους με τα γραπτά 

σύμβολά τους

 Προβλήματα με την 

ακουστική ευαισθησία

 Παρερμηνεύει λεκτικά 

μηνύματα

 Δυσκολεύεται να 

αντιστοιχήσει τα 

σύμβολα των μεγεθών

 Να μην μπορεί να 

ακολουθήσει τηv

ερώτηση διότι έχει 

πολλούς συμβολισμούς



Προβλήματα Ακουστικής 

Επεξεργασίας

Προτεινόμενες 

λύσεις

Θεωρία

 Ζητήστε να επαναλάβει 

και να εξηγήσει τι του 

ζητάει η ερώτηση 

 Εξηγήστε εάν δεν έχει 

καταλάβει τι ερωτάται 

 Κάντε σύντομες 

ερωτήσεις και 

συγκεκριμένες

 Κάντε παύσεις στον λόγο 

σας μέχρι να φανταστεί 

την εικόνα του συμβόλου

Ασκήσεις

 Ζητήστε να επαναλάβει 
και να εξηγήσει τι του 
ζητάει η άσκηση

 Εξηγήστε εάν δεν έχει 
καταλάβει τι ερωτάται

 Κάντε σύντομες 
ερωτήσεις και 
συγκεκριμένες

 Ζητήστε να σας 
περιγράψει τους τύπους 
περιφραστικά

 Ρωτήστε τα σύμβολα των 
μεγεθών 



Προβλήματα Ακουστικής 

Επεξεργασίας



Προβλήματα Ακουστικής 

Επεξεργασίας

Φυσική

Χημεία

Βιολογία

Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας (μονάδες 4) και το ρυθμό μεταβολής 

της στροφορμής της σφαίρας (μονάδες 2), αμέσως μόλις αυτή χάσει την επαφή με την επιφάνεια 

του ημισφαιρίου στο σημείο Ε

Θέμα Β1

Να αιτιολογήσετε τον τρόπο κληρονόμησης των παραπάνω χαρακτήρων, κάνοντας την 

κατάλληλη διασταύρωση ή τις κατάλληλες διασταυρώσεις. Δεν απαιτείται η διατύπωση των νόμων 

του Mendel

Παραδείγματα



Προβλήματα Διαχείρισης Χρόνου

Θεωρία Ασκήσεις

Ποιο είναι το πρόβλημα

Πώς εμφανίζεται

 Αδυνατεί να διαχειριστεί 

τον χρόνο.

 Χρειάζεται περισσότερο 

χρόνο για να 

αποκωδικοποίηση την 

ερώτηση

 Ασχολείται πολύ ώρα με 

το ίδιο θέμα

 Μεγάλες παύσεις

ονειροπόλησης

 Χρειάζεται χρόνο για να 

οπτικοποιήσει την 

ερώτηση και τα δεδομένα

 Χρειάζεται περισσότερο 

χρόνο για τις 

μαθηματικές πράξεις

 Αγχώνεται πολύ εύκολα 

όταν περνά ο χρόνος και 

ονειροπολεί

 Επιμένει στο ίδιο 

υποερώτημα

 Έχει την αίσθηση ότι θα 

προλάβει μέσα σε ένα 

λεπτό



Προβλήματα Διαχείρισης Χρόνου

Προτεινόμενες 

λύσεις

Θεωρία

 Δώστε περισσότερο 

χρόνο

 Ενημερώστε σε τακτά 

χρονικά διαστήματα για 

τον υπόλοιπο χρόνο

Ασκήσεις

 Δώστε περισσότερο 

χρόνο

 Ενημερώστε σε τακτά 

χρονικά διαστήματα για 

τον υπόλοιπο χρόνο

 Βοηθήστε τον 

προτείνοντάς του να 

αλλάξει θέμα



Προβλήματα Διαχείρισης 

Χρόνου



Προβλήματα Διαχείρισης Χρόνου

Προβλήματα Προσοχής



Προβλήματα Προσοχής

Θεωρία Ασκήσεις

Ποιο είναι το πρόβλημα

Πώς εμφανίζεται

 Προβλήματα 

ονειροπόλησης

 Διασπάται από 

οποιοδήποτε οπτικό ή 

ακουστικό ερέθισμα

 Η κούραση εντείνει την 

διάρκεια και την 

συχνότητα των 

διασπάσεων προσοχής

 Μεγάλες παύσεις 

ονειροπόλησης

 Κοιτάει πολύ ώρα έξω 

από το παράθυρο

 Κάθεται ώρα σκεπτικός

 Αδυνατεί να διατηρήσει 

την προσοχή του σε

μεγάλες εκφωνήσεις

 Εντείνει όλα τα 

προηγούμενα 

προβλήματα

 Ξεκινάει να διαβάζει μία 

άσκηση και διασπάτε με 

αποτέλεσμα να μην 

θυμάται τίποτα από ότι 

διάβασε

 Χάνεται ακόμα 

περισσότερο στο ήδη

μπερδεμένο γραπτό του



Προβλήματα Προσοχής

Προτεινόμενες 

λύσεις

Θεωρία

 Επιτρέψτε πολλά 

διαλείμματα

 Επιλογή κατάλληλης 

θέσεις στο χώρο

 Τάξεις χωρίς στοιχεία τα 

οποία θα προκαλέσουν 

διάσπαση

 Επαναφορά τον παιδιών 

τα οποία διασπώνται με 

ουδέτερο 

συναισθηματικό τρόπο 

Ασκήσεις

 Επιτρέψτε πολλά 

διαλείμματα

 Επιλογή κατάλληλης 

θέσεις στο χώρο

 Τάξεις χωρίς στοιχεία τα 

οποία θα προκαλέσουν 

διάσπαση

 Επαναφορά τον παιδιών 

τα οποία διασπώνται με 

ουδέτερο 

συναισθηματικό τρόπο 



Αισθητηριακή Υπερφόρτωση

Θεωρία Ασκήσεις

Ποιο είναι το πρόβλημα

Πώς εμφανίζεται

 Ο εγκέφαλός τους 

βομβαρδίζεται με 

ερεθίσματα όταν 

βρίσκονται σε θορυβώδη 

ή πολυπληθή 

περιβάλλοντα

 Συνήθως καταλήγει να 

ξεσπά και να βρίσκεται σε 

ένταση προκειμένου να 

ανταπεξέλθει στα 

περιβαλλοντικά 

ερεθίσματα

 Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να 

λειτουργεί πιο αργά και 

να μην επεξεργάζεται το 

ίδιο τα εισερχόμενα 

ερεθίσματα

 Συνήθως καταλήγει να 

ξεσπά και να βρίσκεται 

σε ένταση προκειμένου 

να ανταπεξέλθει στα 

περιβαλλοντικά 

ερεθίσματα



Αισθητηριακή Υπερφόρτωση

Προτεινόμενες 

λύσεις

Θεωρία

 Φροντίστε ο χώρος να 
είναι ήσυχος

 Φροντίστε να μην 
υπάρχουν έντονες 
ζωγραφιές ή πόστερ
μέσα στην αίθουσα

 Αν ο μαθητής γνωρίζετε 
από πριν ότι παθαίνει 
αισθητηριακή 
Υπερφόρτωση, διαλέξτε 
με έναν ιδικό την 
αίθουσα και στην οποία 
θα καθίσει και στην 
οποία θα εξεταστή

Ασκήσεις

 Φροντίστε ο χώρος να 
είναι ήσυχος

 Φροντίστε να μην 
υπάρχουν έντονες 
ζωγραφιές ή πόστερ
μέσα στην αίθουσα

 Αν ο μαθητής γνωρίζετε 
από πριν ότι παθαίνει 
αισθητηριακή 
Υπερφόρτωση, διαλέξτε 
με έναν ιδικό την 
αίθουσα και στην οποία 
θα καθίσει και στην 
οποία θα εξεταστή



Αισθητηριακή Υπερφόρτωση



Άγχος

Θεωρία Ασκήσεις

Ποιο είναι το πρόβλημα

Πώς εμφανίζεται

 Σκέψεις πάνω στο 

άγνωστο στις οποίες δεν 

μπορεί να δώσει 

απάντηση και είναι 

σημαντικές

 Μπλοκάρει τελείως

 Δεν μπορεί να σκεφτεί 

τίποτα άλλο

 Νοιώθει σαν να τα 

ξέχασε όλα

 Θέλει να τελειώνει η 

εξέταση το συντομότερο

 Αδυνατεί να θυμάται 

ποιο είναι το ζητούμενο

 Σε ποιο υποερώτημα 

βρίσκεται

 Ποιο μέγεθος ψάχνει να 

βρει

 Δεν ξέρει καν αν 

ασχολήθηκε με κάποιο 

υποερώτημα

 Δεν μπορεί να δει, να 

καταλάβει το γραπτό 

του, να εξηγήσει κάτι 



Άγχος

Προτεινόμενες 

λύσεις

Θεωρία

 Φροντίστε να ξέρει από 
πριν τον τρόπο εξέτασης 
και τη δομή του τεστ 

 Κάντε προσομοίωση των 
συνθηκών εξέτασης 

 Εξηγήστε τη διαδικασία και 
τι μπορεί να κάνει εάν 
αντιμετωπίσει κάποιο 
πρόβλημα

 Μάθετε να αναγνωρίζετε 
ανησυχητικά σημάδια

 Σταματήστε την εξέταση και 
δώστε χρόνο για να 
ηρεμήσει

Ασκήσεις

 Φροντίστε να ξέρει από 
πριν τον τρόπο εξέτασης 
και τη δομή του τεστ

 Κάντε προσομοίωση των 
συνθηκών εξέτασης

 Εξηγήστε τη διαδικασία και 
τι μπορεί να κάνει εάν 
αντιμετωπίσει κάποιο 
πρόβλημα

 Μάθετε να αναγνωρίζετε 
ανησυχητικά σημάδια

 Σταματήστε την εξέταση και 
δώστε χρόνο για να 
ηρεμήσει



Ευχαριστώ πολύ


