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Διαχείριση άγχους σε μαθητές – Ενδεικτικές πληροφορίες για εκπαιδευτικούς

και γονείς

Τα τελευταία χρόνια γίνεται αναφορά στο άγχος και στις επιπτώσεις που επιφέρει σε

ποικίλους τομείς της καθημερινότητας. Άγχος είναι οι ανεπιθύμητες σωματικές και

ψυχολογικές αντιδράσεις του ατόμου σε σχέση με αρνητικά εξωτερικά ερεθίσματα.

Συνήθως,  ο  οργανισμός  αντιδρά  όταν  αντιλαμβάνεται  την  απόσταση  μεταξύ  των

απαιτήσεων μιας κατάστασης και των δυνατοτήτων του.

Στα  παιδιά  και  στους  εφήβους  πηγή  άγχους  αποτελεί  το  σχολικό  πλαίσιο και  η

σχολική  επίδοση.  Ειδικότερα,  η  σχολική  επίδοση  σχετίζεται  με  τη  συνολικότερη

ευτυχία του ατόμου. Επιπροσθέτως, άγχος μπορεί να προκληθεί από τη δυσκολία στις

σχέσεις  με τους  συμμαθητές,  τις  συγκρούσεις  με τους  εκπαιδευτικούς,  τα σημαντικά

γεγονότα ζωής (διαζύγιο, ασθένειες, φυσικές καταστροφές), την ενδο-οικογενειακή βία,

τη γονεϊκή αδιαφορία και τις αρνητικές οικογενειακές σχέσεις. 

Σημαντικές ενδείξεις βίωσης άγχους από την πλευρά του παιδιού/ εφήβου είναι:  η

αλλαγή στη συμπεριφορά, η παλινδρόμηση, η αλλαγή στις συνήθειες του ύπνου και

του φαγητού, η ευερεθιστότητα, η εκδήλωση επιθετικότητας και η υπερευαισθησία

σε ερεθίσματα, όπως είναι οι ήχοι.

Ο τρόπος αντιμετώπισης του άγχους διαφέρει από άτομο σε άτομο και έχει να κάνει

με  ποικίλους  παράγοντες,  όπως  είναι:  η  οικογένεια,  η  κοινωνική  υποστήριξη,  η

ηλικία, το φύλο, η προσωπικότητα και το είδος του γεγονότος. Είθισται το άγχος να

αντιμετωπίζεται  είτε  με  αποφυγή, είτε  με  προσέγγιση.  Επίσης,  μπορεί  να  δοθεί

έμφαση στο πρόβλημα, εστιάζοντας στην ενεργό μείωση των αρνητικών συνεπειών

του άγχους ή να εστιαστεί η προσοχή στο συναίσθημα, προσπαθώντας να ελεγχούν

οι συναισθηματικές αντιδράσεις και συνέπειες που προκαλούνται από την αγχογόνο

πηγή.



Επιμέλεια: Κιζιρίδου Γεωργία, Εξελικτική – Σχολική Ψυχολόγος, MSc. 

Οι μαθητές προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αγχογόνες καταστάσεις ενεργοποιούν

στρατηγικές  οι  οποίες  διαφέρουν  από  άτομο  σε  άτομο.  Πιο  συγκεκριμένα,  οι

στρατηγικές  αποφυγής  προσφέρουν  προσωρινή  ανακούφιση  χωρίς  να  επιφέρουν

ουσιαστική  διαχείριση  και  εκτόνωση  της  έντασης.  Οι  πιο  συχνές  στρατηγικές

αποφυγής του άγχους είναι οι ακόλουθες: α)  άρνηση, δηλαδή αγνοούν την ύπαρξη

της  αγχογόνου  κατάστασης,  β)  παλινδρόμηση, όπου  τα  παιδιά  υιοθετούν

συμπεριφορές που αντιστοιχούν σε μικρότερη χρονολογική ηλικία, αποζητώντας την

ασφάλεια και την προσοχή των σημαντικών άλλων, γ) παρορμητική αντίδραση, που

μέσα από τη συμπεριφορά τους προκαλούν το θυμό των γύρω τους προκειμένου να

εκτονωθούν, δ) απόσυρση, δηλαδή η απομάκρυνση του παιδιού από την πηγή άγχους

και η καταφυγή σε άλλες δραστηριότητες (πραγματικές ή φανταστικές).

Άλλες στρατηγικές αντιμετώπισης είναι:  α)  ο αλτρουϊσμός, δηλαδή η ανακούφιση

που νιώθουν όταν βοηθούν τους άλλους, β) το χιούμορ, όπου αποφορτίζονται μέσα

από τον αυτοσαρκασμό, γ)  η μετουσίωση, όταν δηλαδή διοχετεύεται το άγχος σε

διάφορες δραστηριότητες, όπως είναι ο αθλητισμός.

Θετικότερη εξέλιξη μπορεί να σημειωθεί αναφορικά με τη διαχείριση άγχους όταν:

υπάρχει υποστηρικτικό οικογενειακό πλαίσιο, το άτομο έχει υψηλή νοημοσύνη και

υψηλή σχολική επίδοση, έχει θετικές κοινωνικές σχέσεις που μπορεί να απευθυνθεί

για συζήτηση και συμμετέχει σε εξωσχολικές δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο. 

Στο  σχολικό  πλαίσιο  οι  μαθητές  που  βιώνουν  εντονότερο  άγχος  είναι:  α)  οι

τελειομανείς, β) όσοι βιώνουν σχολική αποτυχία και σημειώνουν χαμηλή σχολική

επίδοση και γ) οι ντροπαλοί. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι  κρίσιμος,  καθώς

μπορούν να συνεισφέρουν στη μείωση του άγχους μέσα από την εφαρμογή διαφόρων

στρατηγικών.  Ενδεικτικά  είναι  βοηθητικό  να  δημιουργούν  ευχάριστο  και  θετικό

κλίμα  μέσα  στη  σχολική  τάξη,  να  προσφέρουν  ηθική  και  συναισθηματική

υποστήριξη και  να  ενθαρρύνουν  την  ενεργό  συμμετοχή όλων  των  μαθητών

αναλόγως των δυνατοτήτων τους. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός να

ενισχύει  την  ανεξαρτησία  των μαθητών μέσα από τη διδασκαλία  μεταγνωστικών

στρατηγικών,  να  δίνει  έμφαση  στη  συνεργατική  μάθηση με  σύνδεση  στις
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προσωπικές εμπειρίες του κάθε μαθητή και να ενδυναμώνει την αυτοεκτίμηση των

μαθητών μέσα από την παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.   

Συμπερασματικά, η διαχείριση του άγχους σε παιδιά και εφήβους αποσκοπεί:

 Στη  γνωστική και συναισθηματική συνειδητοποίηση του ερεθίσματος ή της

κατάστασης που δημιουργεί άγχος στο μαθητή

 Στην  αντιμετώπιση  της  κατάστασης που  προκαλεί  άγχος  μέσα  από  την

ενεργοποίηση των δυνατοτήτων του 

 Στην αξιοποίηση των πηγών βοήθειας που μπορεί να προσφερθεί στο μαθητή

(π.χ. στήριξη και συνεργασία με οικεία άτομα)

 Στον  έλεγχο  και  στη  διαχείριση των  αρνητικών  συναισθημάτων  που

προκαλούνται από την ψυχοπιεστική κατάσταση

 Στη διατήρηση της θετικής του αυτο-εικόνας μέσα από την ανάληψη νέων

ρόλων ή μέσω της επιστροφής σε παλιούς ρόλους που αντλούσε ικανοποίηση.  
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