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ΦΟΒΟΣ - ΣΤΡΕΣ- ΑΓΧΟΣ
ΦΟΒΟΣ ΣΤΡΕΣ

Βασικό
Συναίσθημα
Ενεργοποίηση
όταν υπάρχει
σαφής κίνδυνος ή
απειλή
Θέτει όλο το σώμα
σε εγρήγορση για
την προστασία
της ζωής μας
Εξελικτικός ρόλος
στην επιβίωσή
μας
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3.
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Ψυχοβιολογικές
αντιδράσεις του
οργανισμού ως
απάντηση στις
απαιτήσεις του
περιβάλλοντος
Εκλύεται από
εξωτερικά
ερεθίσματα που
απαιτούν
προσοχή και
δράση
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2.

ΑΓΧΟΣ

Δυσάρεστη
συναισθηματικ
ή αντίδραση σε
κάποια
προσδοκώμενη  
ή
απροσδιόριστη
απειλή
Έχει συνήθως
μεγάλη
διάρκεια

1.

2.



Άγχος των Εξετάσεων
Είναι η ανησυχία, δυσφορία ή αγωνία που βιώνει ο μαθητής πριν, κατά
τη διάρκεια ή μετά από μία εξέταση σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο ή

άλλη δεξιότητα
Έως και 40% των μαθητών θα βιώσουν
κάποια μορφή άγχους των εξετάσεων

Αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης
άγχους των εξετάσεων σε κορίτσια,
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και
μαθητές από μειονοτικές ομάδες



Άγχος 
των Εξετάσεων

Με λίγα λόγια...

Οι μαθητές/μαθήτριες
αντιλαμβάνονται τις
εξετάσεις ως απειλητικές για
τον εαυτό , με συνέπεια να
εκδηλώνουν υψηλά επίπεδα
άγχους σε συνθήκες
αξιολόγησής τους

Κεντρικό
Χαρακτηριστικό
Η ανησυχία γύρω από
πιθανές αρνητικές συνέπειες
μιας υποκειμενικά κακής
απόδοσης στις εξετάσεις



Πονοκέφαλοι
Ναυτία

Εφίδρωση
Ταχυκαρδία

Αίσθηση Λιποθυμίας

Σω
ματι

κά Συμπτώματα Γνω
στικά

 Συμπτώματα

Δυσκολία
Συγκέντρωσης
Αίσθηση Κενού ή

Άδειου
Καταιγισμός

Αρνητικών Σκέψεων
Σύγκριση με Άλλους

Συ
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ισθ

ηματικά Συμπτώματα

Φόβος
Απελπισία

Απογοήτευση
Συ
μπ
ερ
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ορ
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ά 
Συ
μπ
τώ
μα
τα

Αναβλητικότητα
Υπερέλεγχος
Επιβεβαίωση
Αποφυγή



Εξετ
αζόμ

ενο

Μάθη
μα

Αυτόματες Σκέψεις
Σεναριολογία

Καταστροφολογία
Αυτοαμφισβήτηση
Αυτοκατηγορία

Ταχυπαλμία         Θυμός
Εφίδρωση.            Θλίψη
Δύσπνοια.            Αγωνία
Πόνοι                 Απογοήτευση
Ζάλη.                 Κενό
Τρέμουλο

Σωματικές και Συναισθηματικές
Αντιδράσεις

 

Συμπεριφορές Ασφαλείας / Αποφυγής
Υπερέλεγχος

Αναζήτηση Επιβεβαίωσης
Υπεραναλυτική Σκέψη 

Αναβολή
Διαφυγή

 

Προσωρινή Ανακούφιση / Μακροπρόθεσμη
Διατήρηση του Άγχους

Καθώς οι συμπεριφορές ασφαλείας /αποφυγής αποσύρουν τα
αρνητικά συναισθήματα, αυξάνεται η πιθανότητα

επανάληψης των συμπεριφορών



Τα Συμπεριφορικά
Συμπτώματα

Η αίσθηση αυτεπάρκειας
και αποτελεσματικότητας
επηρεάζεται σοβαρά

Οι παρελθούσες εμπειρίες
συσσωρεύονται και οι επόμενες
προσπάθειες γίνονται όλο και
δυσκολότερες. Οι μαθητές
επιστρατεύουν ξανά τις συμπεριφορές
αποφυγής και αφαλείας

Γίνονται μέρος του
μηχανισμού διατήρησης
του προβλήματος

Η αποφυγή, η αναβλητικότητα αλλά και η
αναζήτηση επιβεβαίωσης ανακουφίζουν
προσωρινά από το άγχος, σε δεύτερο όμως
χρόνο οδηγούν σε συσσώρευση
υποχρεώσεων, και έλλειψη υγιών
μηχανισμών αντιμετώπισης, ξενκινώντας
ξανά το φαύλο κύκλο



ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΩΝ

ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

Εξίσωση της προσωπικής αξίας με το αποτέλεσμα της εξέτασης 

Ενδεχόμενη αποτυχία ισοδυναμεί με προσωπική αποτυχία



ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΩΝ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Το άγχος προκαλείται ως αποτέλεσμα μιας προετοιμασίας της «τελευταίας στιγμής»

Από δυσκολίες για αποτελεσματική οργάνωση και μελέτη. 

 Έλλειψη δεξιοτήτων αποτελεσματικής οργάνωσης και μελέτης 

Αποτέλεσμα δυσκολιών στις συνθήκες που επικρατούν στο σπίτι ή συνδυασμός των δύο



ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΩΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

Συχνά οφείλεται σε παρελθούσες αρνητικές εμπειρίες και επιδόσεις που επηρεάζουν το
«εδώ και τώρα». 

Η εστίαση της προσοχής σε αρνητικές εμπειρίες συνδυάζεται με την απαξίωση και την
υποτίμηση προηγούμενων επιτυχιών μέσω απόδοσής τους στην τύχη ή την ευκολία. 

Αποτέλεσμα είναι να γίνεται αντιληπτή η αποτυχία ως προσωπική ανικανότητα και η
επιτυχία ως τυχαιότητα



ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΩΝ

ΤΕΛΕΙΟΘΗΡΙΑ
Αποτέλεσμα εξαιρετικά υψηλών κριτηρίων επίδοσης

Υψηλοί και άκαμπτοι στόχοι, που απαιτούν υπερπροσπάθεια ή είναι μη ρεαλιστικοί

Απογοητεύεται από την επίδοσή του ή τελικά αποφεύγει να λάβει μέρος στις εξετάσεις 

Μειωμένη αυτοεκτίμηση και αυτολύπηση, καθώς προσμετρά την αξία του βάσει ενός
ανέφικτου στόχου



Υγιείς Συμπεριφορές
Ασφαλείας

Αντί να ανταποκρινόμαστε στην
αναζήτηση επιβεβαίωσης και
την υπερανάλυση του παιδιού,
το ενθαρρύνουμε πως ένα

τακτικό πρόγραμμα μελέτης και
επαναλήψεις, με τακτικά

διαλείμματα, προκαθορισμένο
χρόνο λήξης. Έτσι αυξάνεται η
αίσθηση αυτεπάρκειας και
ελέγχου του μαθητή που δεν

συμβάλει στην έναρξη αγχώδους
αλυσίδας

Δημιουργούμε ένα φιλικό και
άνετο κλίμα στο σπίτι και
επικοινωνούμε συχνά με τα

παιδιά με σκοπό να ακούσουμε
τις ανησυχίες και τις σκέψεις
τους. Με τον τρόπο αυτό

οδηγούμε σε αίσθημα ασφάλειας
και ταυτόχρονα εντοπίζουμε τα

δυσλειτουργικά στοιχεία

Ενδέχεται το άγχος του παιδιού
να αποτελεί συνέπεια των δικών

μας δυσλειτουργικών
πεποιθήσεων για τις εξετάσεις.
Γονείς αγχωμένοι στέλνουν το
μήνυμα στους μαθητές πως μια

ενδεχόμενη αποτυχία θα
κοστίσει στους γονείς ή θα τους

ντροπάσει

Ο Ρόλος των Γονέων στη Διαχείριση του
Άγχους των Εξετάσεων

Δεν "ΔΙΝΟΥΜΕ"
εξετάσεις

Ανοιχτοί Δίαυλοι
Επικοινωνίας

Ελέγχουμε το
Δικό μας Άγχος

Προσέχουμε το βαθμό μέθεξης,
δηλαδή την ταύτισή μας με τη
συνθήκη και το καθρέφτισμα
δικών μας προσδοκιών. Η
ψυχολογία του παιδιού

επιβαρύνεται όταν νιώθει σα να
δίνει εξετάσεις για 2-3 άτομα κα

όχι για τον εαυτό του. 



Εξοικείωση με τις
Εξετάσεις

Σημαντικό είναι να διδάξουμε στα παιδιά τι
είναι η εξέταση, τι μετράει και πως

λειτουργεί. Θα ήταν καλό να γνωρίζουμε
τους διάφορους τύπους εξέτασης
(πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξης,

αντιστοίχηση κ.ο.κ) ώστε να μπορέσουμε
να δώσουμε στο παιδί να καταλάβει τη

δεξιότητα που χρειάζεται (απομνημόνευση,
κρίση, ταχύτητα)

Η υπερβολική ενθάρρυνση μπορεί να
οδηγήσει στην αύξηση του άγχους

του παιδιού. Αυτό φανερώνει έμμεσα
τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των
γονέων, αυξάνοντας την πίεση. Άρα
ενθαρρύνουμε αντικειμενικά, στο
βαθμό που ενισχύει την αίσθηση

ελέγχου και κινείται προς τη μείωση
του άγχους του παιδιού

Αποφεύγουμε να παρακολουθούμε και να
ελέγχουμε συνεχώς το παιδί ως προς την
πορεία και την ποιότητα της μελέτης του.

Προάγουμε την αυτονομία και την
εξασφάλιση ενός ήσυχου και ευχάριστου

χώρου όπου θα μελετά μόνο του. 

Ο Ρόλος των Γονέων στη Διαχείριση του
Άγχους των Εξετάσεων

Ενθάρρυνση με
Μέτρο

Αποφυγή Συνεχούς
Εποπτείας



Τι σκέψεις/εικόνες περνάνε από το μυαλό σου όσο
νιώθεις άγχος;
Τι σημαίνει για 'σένα αν υποθέσουμε ότι ισχύει αυτή η
σκέψη;

Πόσο πολύ πιστεύεις ότι ισχύουν οι σκέψεις που κάνεις;

Αλιεύουμε σκέψεις, υποθέσεις και προσδοκίες του παιδιού. Αν είναι
δυσλειτουργικές, βοηθάμε το παιδί να τις πλάσει καλύτερα

Δεν χρησιμοποιούμε φράσεις όπως "Μην αγχώνεσαι", "Όσο αγχώνεσαι
τόσο χειρότερα", "Σύνελθε" κ.ο.κ.. Αποφεύγουμε την κριτική ή τη
σύγκριση με άλλα άτομα



Αν αποτύχω τώρα θα

αποτυγχάνω πάντα

Οι 
γονε

ίς μ
ου 

θα

απ
ογοη

τευ
τού

ν κ
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ντρ
έπο

ντα
ι γι
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Είμαι ανίκανος και άχρηστος

Αν δεν γράψω 20 δεν αξίζω τίποτα

Όσες φορές έγραψα καλά
ήταν από τύχη ή ήταν

εύκολα

Οι συμμαθητές μου τα καταφέρνουν
καλύτερα



Χόμπυ

Άσκηση

Ξεκούραση

Διαλογισμός-
Ασκήσεις
χαλάρωσης

Μουσική
Βόλτα



Σε συνεργασία με το παιδί
Θέτουμε μικρούς και ρεαλιστικούς

στόχους 

Βοηθάμε το παιδί να
καταλάβει ποιο ακριβώς
είναι το πρόβλημα και να
προχωρήσει στη λύση βήμα

βήμα

Σωστή διατροφή
Ρουτίνα ύπνου

Οργάνωση



Αν έρθει ο πανικός...
Λίγα λόγια...

Αιφνίδια έναρξη φόβου και άγχους 

Μη προφανής αιτία ή ορατός κίνδυνος

Αίσθηση απώλειας ελέγχου ("τρέλας") ή επικείμενης ασθένειας και
θανάτου

Κορυφώνεται σε 10'



Πρώτες Βοήθειες

 ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΠΑΝΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ
 

ΚΑΝΟΝΑΣ 5 - 5 - 5 
5'' ΒΑΘΕΙΑ ΕΙΣΠΝΟΗ - 5'' ΚΡΑΤΗΜΑ - 5'' ΕΚΠΝΟΗ

 
ΚΑΝΟΝΑΣ 3-3-3 

ΟΝΟΜΑΣΕ 3 ΗΧΟΥΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣ - ΚΟΥΝΑ 3 ΜΕΡΗ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΟΥ - ΟΝΟΜΑΣΕ 3 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΟΝΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΝΟΕΣ!



Πρώτες Βοήθειες

ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΑΠΑΛΗ ΗΡΕΜΗ ΦΩΝΗ
 

ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΜΑΣ - ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΑΝ ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ ΓΙΑ

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ
 

ΚΑΘΩΣ Η ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΝΑΕΙ ΔΙΝΟΥΜΕ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ
ΗΡΕΜΗΣΕΙ

 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΤΙ Η ΚΡΙΣΗ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ



Αν οι δυσκολίες επιμένουν και επηρεάζουν την
καθημερινότητα

Συμβουλευόμαστε το Σχολικό Ψυχολόγο

Αναζητούμε βοήθεια από ειδικό Ψυχολόγο

Ζητάμε πάντα Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
Ψυχολόγου. Οι Ψυχολόγοι υποχρεούνται να έχουν
αναρτημένη την Άδεια και το Πτυχίο Ψυχολογίας σε
εμφανές σημείο
Προσοχή σε ανυπόστατους / μη νομοθετικά
ρυθμιζόμενους τίτλους
Ν.991/1979 : Για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου στην
Ελλάδα και για άλλες διατάξεις
Ν.42984/2019 Κώδικας Δεοντολογίας Ψυχολόγων



Ευχαριστώ!


