
 

 

Λογιστής Φοροτεχνικός A’ Τάξης  

 
Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής 

 

ΥΜΗΤΤΟΥ 75, 11633 ΠΑΓΚΡΑΤΙ – Τ: 211.0149320 ,  Φ: 211.0122995 www.sotele.gr 

 

Οι καλές σημειώσεις όπλο για την επιτυχία στην εξεταστική! 

 

 Ενόψει της εξεταστικής περιόδου που διανύουμε, η προετοιμασία για ένα εποικοδομητικό 

διάβασμα που θα αποδώσει τα δέοντα, πρέπει να είναι έγκαιρη και αποτελεσματική. Πολλοί 

φοιτητές αφήνουν κυριολεκτικά για τελευταία στιγμή το διάβασμά τους, με συνέπεια ακόμα και τα 

πιο βατά μαθήματα να μετατρέπονται σε Γολγοθά, ενώ διαπιστώνουν με έκπληξη είτε ότι δεν έχουν 

επαρκείς σημειώσεις είτε ότι δεν έχουν πρόσφατες σημειώσεις. 

Για το λόγο αυτό, καλό θα ήταν να ληφθούν εγκαίρως χρονικά οι κατάλληλες σημειώσεις σε 

κάθε μάθημα, που θα αποτελέσουν το βασικό όπλο για την επιτυχία στην εξεταστική, καθώς: 

 Οι καλές και πλήρεις σημειώσεις αντικαθιστούν στην ουσία το βιβλίο, που συνήθως 

πλατειάζει αρκετά στην ύλη του και πολλές φορές είναι πολύ πυκνογραμμένο. 

 Είναι πιο κατανοητές γιατί έχουν γραφεί από κάποιο συνομήλικο, με πιο απλά λόγια και 

παραδείγματα.  

 

Συμβουλές για καλές σημειώσεις 

 

 Ενημερωθείτε έγκαιρα μέσω των ιστοσελίδων των σχολών για την ύλη του μαθήματος και 

για τυχόν αναρτήσεις διαφόρων σημειώσεων του ίδιου του καθηγητή. 

 Συνεργαστείτε με τους συμφοιτητές σας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (πχ 

Facebook) για ανταλλαγή σημειώσεων και ασκήσεων. 

 Εξακριβώστε ότι οι σημειώσεις που θα λάβετε είναι επίκαιρες: ειδικά στη λογιστική και στη 

φορολογία οι Νόμοι αλλάζουν συνεχώς, με αποτέλεσμα να διαφοροποιείται και η ύλη. Τσεκάρετε 

ότι οι σημειώσεις που διαβάζετε αντιστοιχούν στην ύλη που διδάχθηκε το εξάμηνο! 

 Ξεφυλλίστε αρχικά τις σημειώσεις για να προσδιορίσετε τον όγκο της ύλης και μετά 

οργανώστε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα διαβάσματος: προτείνεται ημερήσιο διάβασμα λίγων ωρών, 

περίπου 2 με 3, ώστε να υπάρχει απόδοση στο διάβασμα χωρίς πίεση. 

 Αναζητήστε στο ιντερνέτ αντίστοιχες σημειώσεις από διάφορους φορείς που θα σας 

βοηθήσουν περισσότερο στην κατανόηση της ύλης που θα εξεταστείτε. 

 Δοκιμάστε να επικοινωνήστε ηλεκτρονικά με τον καθηγητή για τυχόν απορίες και ίσως 

εκπλαγείτε ευχάριστα! 


