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Το άγχος των εξετάσεων 

Το άγχος των μαθητών για τις εξετάσεις συνήθως μεγαλώνει όσο πλησιάζει η 
περίοδος των εξετάσεων. Μπορεί να ταλαιπωρεί το μαθητή που το βιώνει, όχι μόνο 
κατά την εξέταση στην οποία συμμετέχει, αλλά και κατά την προετοιμασία για την 
περίοδο των εξετάσεών του. Βεβαίως, το άγχος μέχρι ένα σημείο είναι δημιουργικό 
και μας κινητοποιεί να καταβάλλουμε το μέγιστο των προσπαθειών μας. Μερικές 
φορές όμως συνοδεύεται από αρνητικά συναισθήματα και η έντασή του δημιουργεί 
δυσφορία. Αυτό συμβαίνει όταν δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Τότε το άγχος 
μάς κάνει να υποφέρουμε και περιορίζει τις δυνατότητές μας και την επίδοσή μας.  
Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούσαμε από μαθητές να αναφέρουν πως την στιγμή 
ενός διαγωνίσματος δεν μπορούσαν να θυμηθούν τίποτα παρόλο που το θέμα τούς 
ήταν γνωστό και το είχαν μελετήσει.  

 Είναι σημαντικό να αναγνωρίσει κανείς πότε το άγχος δεν είναι πλέον 
δημιουργικό αλλά ότι έχει τη δύναμη να περιορίσει τις δυνατότητές του. 
Προειδοποιητικά σημάδια τα οποία μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι τα 
ακόλουθα:  

 δυσκολία στη συγκέντρωση 
 δυσκολία στη μελέτη και στην απομνημόνευση της ύλης 
 ευερεθιστότητα - νευρικότητα 
 ταχυκαρδία, ζάλη, βάρος / “πνίξιμο” στο στήθος 
 θυμός ή κλάματα 
 αλλαγή στην όρεξη για φαγητό 
 δυσκολία στο ύπνο 
 ανησυχία για τις εξετάσεις ή το μέλλον 
 άγχος για διάφορα πράγματα 
 αίσθημα μοναξιάς 

 

Αντιμετωπίζοντας το άγχος των εξετάσεων 

Όταν δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε το άγχος, μας προκαλεί δυσφορία 
και περιορίζει τις δυνατότητές μας. Μαθαίνοντας να διαχειριζόμαστε το άγχος 
μπορούμε να μετατρέψουμε το άγχος σε δημιουργικό και παραγωγικό. Μπορούμε 
να μετατρέψουμε το άγχος σε σύμμαχο μας. 

Άγχος μπορεί να νιώσουμε σε διάφορες καταστάσεις. Όχι μόνο κάτι που μας 
στεναχωρεί, αλλά ακόμη και ένα χαρούμενο γεγονός μπορεί να μας οδηγήσει  στο 
να αισθανθούμε άγχος. Όλοι νιώθουμε άγχος και συνήθως εκδηλώνεται για το καλό 
μας. Το άγχος μας προετοιμάζει για να αντιδράσουμε σωστά και αποτελεσματικά σε 
ορισμένες δύσκολες ή και επικίνδυνες καταστάσεις. Παρόλα αυτά κάποιες φορές 
μπορεί να μας κάνει να υποφέρουμε και να περιορίσει τις δυνατότητες  και την 
επίδοση μας. 

Για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το άγχος, χρειάζεται πρώτα να το 
γνωρίσουμε και να το καταλάβουμε. Τι είναι λοιπόν αυτό που με αγχώνει; Ποιο 
είναι το βαθύτερο αίτιο του άγχους μου; Μήπως φοβάμαι ότι οι άλλοι θα 
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απογοητευθούν αν αποτύχω; Μήπως φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω; Τι 
σκέφτομαι για την κατάσταση που αντιμετωπίζω; Κάποιες φορές χρειάζεται 
προσπάθεια και χρόνος για να καταλάβουμε αυτό που μας αγχώνει πραγματικά.  

 

Τι μπορείς να κάνεις για να αντιμετωπίσεις το άγχος  

 Αφού καταλάβεις τι σε αγχώνει και τι σκέψεις κάνεις, προσπάθησε να 
αναλύσεις την κατάσταση ρεαλιστικά και να αξιολογήσεις τις σκέψεις σου. Οι 
παρακάτω ερωτήσεις μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό. 

o Τι στοιχεία υπάρχουν που να υποστηρίζουν αυτή τη σκέψη μου; 

o Τι στοιχεία υπάρχουν που να την αμφισβητούν 

o Μήπως υποτιμώ τον εαυτό μου; 

o Μήπως μεγαλοποιώ τα πράγματα; 

o Μήπως προβλέπω την αποτυχία χωρίς να έχω βάσιμα στοιχεία για 
αυτήν; 

o Μήπως οι σκέψεις μου καθοδηγούνται από τα συναισθήματα μου; 

o Μήπως «προγραμματίζω» τον εαυτό μου ώστε να αποτύχει; 

o Μήπως κατηγορώ τον εαυτό μου για τα πράγματα που πήγαν στραβά; 

Επίσης σε αυτήν την διαδικασία μπορεί να σε βοηθήσει και η γνώμη κάποιου 
που εμπιστεύεσαι ή ακόμα και η σκέψη τι θα έλεγες εσύ στον καλύτερο φίλο σου 
αν αυτός αντιμετώπιζε την ίδια κατάσταση. 

 

Προετοιμάσου καλά για τις εξετάσεις. Οργάνωσε την ύλη, κάνε επαναλήψεις, 
εντόπισε τα σημεία που έχεις ελλείψεις. Συνάντησε άλλους συμμαθητές σου και 
κάντε ερωτήσεις ο ένας στον άλλο. Θυμήσου πως αν μπορείς να εξηγήσεις κάτι 
στους άλλους, τότε το έχεις καταλάβει! Σε διαφορετική περίπτωση χρειάζεσαι κι 
άλλες επαναλήψεις! 

 

Ασκήσεις χαλάρωσης και αναπνοής. Κάθε άνθρωπος μπορεί να χαλαρώνει με 
διαφορετικούς τρόπους. Είναι σημαντικό να βρεις τι είναι κατάλληλο για σένα. Δες 
παρακάτω τις πιο συχνές τεχνικές χαλάρωσης δοκίμασε τες, και βρες τι ταιριάζει σε 
σένα! 

o Ελεγχόμενη αναπνοή. Με αυτήν την άσκηση συγκεντρώνεσαι και 
εστιάζεις στον τρόπο που αναπνέεις. Πάρε μια βαθιά εισπνοή, κράτησε την 
για λίγο και στην συνέχεια εξέπνευσε αργά. Καθώς αναπνέεις, σκέψου ότι 
θα όλα θα πάνε καλά.  

o Φανταστικές χαλαρωτικές εικόνες. Αυτή η άσκηση είναι ένας τρόπος 
για να αισθανθείς ευχάριστα με το να σκεφτείς πράγματα που σε κάνουν 
ήρεμο και χαρούμενο. Σκέψου ένα τόπο που έχεις επισκεφτεί και σε κάνει 
να νιώθεις ήρεμος ή φαντάσου ένα τόπο δικό σου. Προσπάθησε να 
φανταστείς με λεπτομέρεια αυτόν τον τόπο, τον αέρα, τους ήχους.  
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o Φυσική χαλάρωση. Αυτή η άσκηση σε βοηθάει να καταλάβεις την 
διαφορά ανάμεσα στην ένταση και στη χαλάρωση των μυών. Ξάπλωσε σε 
ένα ήσυχο δωμάτιο. Συγκέντρωσε την προσοχή σου στο πως νιώθεις του μυς 
όταν τους σφίγγεις και όταν τους χαλαρώνεις.  Ξεκίνα από τις πατούσες σου 
και σταδιακά ανέβαινε στους μυς που βρίσκονται προς τα πάνω.  

 

Προσπάθησε να φανταστείς με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες τις 
συνθήκες που σε αγχώνουν. Θα δεις πως όσο πιο συχνά φαντάζεσαι τις εξετάσεις, 
τόσο πιο πολύ εξοικειώνεσαι μαζί τους! Αυτό που μπορείς να αντιμετωπίσεις στην 
φαντασία σου, μπορείς να το κάνεις και στην πραγματικότητα! 

 

Συζήτησε τους προβληματισμούς σου με τους γονείς σου και με πρόσωπα που 
εμπιστεύεσαι, μοιράσου τις σκέψεις σου και τους φόβους σου για τις εξετάσεις. 

 

Θυσίασε χρόνο για διασκέδαση (πες όμως όχι στις υπερβολές). 

 

Μην παραμελείς την φυσική σου κατάσταση. Κάνε γυμνασιακή! 

  

Φρόντισε την διατροφή σου, και μην ξεχνάς να αφιερώνεις χρόνο  για 
ξεκούραση και ύπνο.   

 

 

Θυμήσου πως δεν μπορείς να εξαφανίσεις το άγχος, 

αλλά μπορείς να μάθεις να το ελέγχεις! 

 

 

 

 

 

 

             

                  Μαρία Αποστολίδου 

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια 


