ΦΟΒΟ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ
Εάν ο φόβοσ για τισ εξετάςεισ είναι πολφ μεγάλοσ, μπορεί να διαταράξει εκ των
προτζρων, περιςςότερο ι λιγότερο, τθ μελζτθ του ατόμου. Αντί να ςυγκεντρϊνεται
κανείσ ςτο μακθςιακό υλικό, θ ςκζψθ του μονοπωλείται με όλα όςα μποροφν να
πάνε ςτραβά ςτισ εξετάςεισ, με ςυνζπεια να ενδυναμϊνεται ο φόβοσ για τισ
εξετάςεισ.
Ο φόβοσ πριν ι κατά τθ διάρκεια μιασ εξζταςθσ είναι φυςιολογικόσ και μπορεί μζςα
ςε κάποια όρια να ενιςχφςει τθν επίδοςθ. Ο φόβοσ για τισ εξετάςεισ γίνεται
πρόβλθμα όταν βλάπτει ουςιαςτικά τθν ικανότθτα για επίδοςθ και προκαλεί ςτο
άτομο πίεςθ και άγχοσ που το κάνουν να υποφζρει.
Πταν ο φόβοσ για τισ εξετάςεισ είναι μεγάλοσ, μπορεί να προκαλζςει:


Αναςτολι τθσ ςκζψθσ κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ.



Ρροβλιματα ςτθ μελζτθ πριν τθν εξζταςθ.



Αποφευκτικι ςυμπεριφορά, θ οποία μπορεί να οδθγιςει ςε ςυχνζσ αναβολζσ
τθσ εξζταςθσ.



Ψυχοςωματικά προβλιματα.
Η ελπίδα που μπορεί να ζχει κανείσ να μθ βιϊςει κακόλου φόβο για τισ εξετάςεισ
είναι μθ ρεαλιςτικι. Επιπλζον, είναι πολφ ςθμαντικό να μάκει κανείσ να
αντιμετωπίηει τισ εξετάςεισ παρ' όλο το φόβο του. Δεν πρόκειται ουςιαςτικά για
φόβο για τισ εξετάςεισ, αλλά για φόβο μιασ πικανισ αποτυχίασ ςτισ εξετάςεισ. Η
διάςταςθ που αποδίδει κανείσ ςτθν αποτυχία περικλείει διαφορετικοφσ φόβουσ:



Φόβοσ μιπωσ απογοθτευτεί ο εξεταςτισ.



Φόβοσ πικανισ γελοιοποίθςθσ μπροςτά ςε άλλουσ.



Φόβοσ για τθν αντίδραςθ των γονζων.



Φόβοσ για τθν προςωπικι υποτίμθςθ.
ΠΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΕΙ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΣΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ
1. Έλεγχοσ του μακθςιακοφ υλικοφ
Φόβο δθμιουργεί το γεγονόσ ότι θ φλθ των εξετάςεων δεν είναι δυνατόν να
ανακλθκεί. Η βελτίωςθ ςτισ τεχνικζσ μάκθςθσ μπορεί να μειϊςει το φόβο (βλ. και
τα φυλλάδια 1,2 και 3).
2. Αλλαγι τθσ προςωπικισ ςτάςθσ
Οι προςωπικζσ μασ ςτάςεισ και πεποικιςεισ επθρεάηουν τθν κατάςταςθ που
δθμιουργείται γφρω από τισ εξετάςεισ.
Πποιοσ ελπίηει ςε μία επιτυχία, αλλά αςυνείδθτα φοβάται ι και αναμζνει μια
αποτυχία, ενιςχφει με αυτι του τθ ςτάςθ μια πραγματικι αποτυχία. Αυτι θ
προςωπικι αρνθτικι ςτάςθ εκφράηεται ςυχνά μζςα από αρνθτικζσ αυτοαναφορζσ.
Ρροκειμζνου να μειωκεί ο φόβοσ για τισ εξετάςεισ, οι αρνθτικζσ αυτοαναφορζσ
πρζπει να αντικαταςτακοφν από κετικζσ, γιατί ο κακζνασ μπορεί να αλλάξει τθν
άποψθ που ζχει για τον εαυτό του.
Μερικά παραδείγματα:

Αρνθτικζσ αυτοαναφορζσ

Θετικζσ αυτοαναφορζσ
Θα κάνω πολλζσ φορζσ επανάλθψθ για να καταλάβω
Δεν προχωράω με το διάβαςμα.
τθν φλθ και ζτςι κα προχωριςω με το διάβαςμα.
Θζλω να τα καταφζρω και κα κάνω ό,τι μπορϊ για να
Αποκλείεται να τα καταφζρω.
περάςω τισ εξετάςεισ.
Δεν κα τρομοκρατθκϊ, παρά το φόβο μου μπορϊ να
Αν με πιάςει φόβοσ, κα αποτφχω.
περάςω τισ εξετάςεισ.
Αυτι τθ φορά κα παλζψω μζχρι το τζλοσ τισ εξετάςεισ.
Ξζρω ότι είμαι ζνασ αποτυχθμζνοσ.
Θα τισ περάςω.
Εάν αποτφχω, ζχω αποτφχει και ςτα Εάν αποτφχω, οι άλλοι κα με καταλάβουν και κα μου
μάτια των άλλων.
ςυμπαραςτακοφν.

Οι κετικζσ αυτοαναφορζσ πρζπει να είναι ρεαλιςτικζσ και να ανταποκρίνονται ςτθν
πραγματικότθτα.
Θα ιταν λάκοσ...
Τα ξζρω όλα.

Καλφτερα κα ιταν...
Είμαι καλά προετοιμαςμζνοσ και μπορϊ να ςτθριχκϊ ςτισ
γνϊςεισ μου.

Θα επιτφχω ςίγουρα.

Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να επιτφχω ςτισ εξετάςεισ.

Δεν κα φοβθκϊ.

Ακόμα και αν φοβθκϊ, κα το αντιμετωπίςω.

3. Εκπαίδευςθ ςτθν ψυχολογικι αντιμετϊπιςθ
Βαςικζσ αρχζσ για τθν ψυχολογικι αντιμετϊπιςθ του φόβου των εξετάςεων:


Πςο πιο ςυχνά φαντάηομαι τισ εξετάςεισ, τόςο πιο οικείεσ μου γίνονται.



Π,τι καταφζρνω ςτθ φανταςία μου μπορϊ να το αντιμετωπίςω ευκολότερα ςτθν
πραγματικότθτα.
Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ:
Ψάχνω ζνα ιςυχο μζροσ, όπου μπορϊ να ςυγκεντρωκϊ. Ζπειτα αρχίηω και
φαντάηομαι πϊσ κα είναι ςτισ εξετάςεισ: τον εξεταςτικό χϊρο, τον κακθγθτι, τουσ
ςυνακροατζσ, πϊσ κα κάκομαι, τι ερϊτθςθ κα μου κάνουν, τι κα ςκεφτϊ, τι κα
απαντιςω...
Με αυτό τον τρόπο μπορϊ να κάνω πιο οικείεσ ς' εμζνα τισ ςυνκικεσ εξζταςθσ.
Επίςθσ, κάνοντασ επανάλθψθ ςτθν εξεταςτικι φλθ, ζχω τθ δυνατότθτα να
προςαρμόηομαι και ςτισ εξετάςεισ.

4. Εκπαίδευςθ ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ
Αυτόσ που υποφζρει από φόβο για τισ εξετάςεισ κα πρζπει εκ των προτζρων να
εκτεκεί ςε όςο το δυνατόν περιςςότερεσ καταςτάςεισ οι οποίεσ να μοιάηουν με τθν
κατάςταςθ που επικρατεί ςτισ εξετάςεισ. Μία καλι ευκαιρία είναι να ςυναντθκεί
κανείσ μαηί με άλλουσ ςυνεξεταηόμενουσ και ο ζνασ να ρωτάει τον άλλο. Αυτό που
καταφζρνουμε να εξθγιςουμε ςτουσ άλλουσ ςθμαίνει ότι το ζχουμε κατανοιςει. Αν
δεν καταφζρνουμε να εξθγιςουμε ςτουσ άλλουσ κάτι, ςθμαίνει ότι χρειάηεται να το
ξαναδιαβάςουμε. Με αυτό τον τρόπο μπορεί κανείσ να εξαςκθκεί καλά για τισ

εξετάςεισ. Ζνα άλλο βοθκθτικό μζςο είναι θ ακρόαςθ ςε εξετάςεισ, όπωσ και το να
υποβάλλει κανείσ ςτον εαυτό του ερωτιςεισ από προθγοφμενεσ εξετάςεισ.
5. τρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ ζντονου φόβου
Σε περιπτϊςεισ ζντονου φόβου είναι ςθμαντικό να ζχει κανείσ ςτθ διάκεςθ του
κάποιεσ ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ:


«Εάν αρχίςω να τρζμω, να ιδρϊνουν τα χζρια μου, να χτυπάει θ καρδιά μου
δυνατά... κα πάρω βακιζσ ανάςεσ και δεν κα χάςω τθν ψυχραιμία μου.»



«Εάν βρεκϊ ςε αδυναμία να ςυγκεντρωκϊ, κα προςπακιςω να κερδίςω χρόνο
ηθτϊντασ από τον εξεταςτι να επαναλάβει τθν ερϊτθςθ ι ηθτϊντασ του χρόνο
για να ςκεφτϊ.»



«Εάν δεν μπορζςω να απαντιςω ςε μία ερϊτθςθ, κα προςπακιςω να
ςυγκεντρωκϊ περιςςότερο ςτθν επόμενθ χωρίσ να ςκζφτομαι τθν αποτυχία.»



«Θα μείνω ωσ το τζλοσ τθσ εξζταςθσ ςυγκεντρωμζνοσ και δεν κα τα
εγκαταλείψω, κα παλζψω μζχρι το τζλοσ.»
ΕΞΕΣΑΕΙ

Σι δυςχεραίνει τισ εξετάςεισ;
Σι διευκολφνει τισ εξετάςεισ;
Αποφυγι ςκζψεων που ςυςχετίηονται με τισ Ψυχολογικι αντιμετϊπιςθ των εξετάςεων και των
εξετάςεισ.
πικανϊν ερωτιςεων.
Αμοιβαίοσ ζλεγχοσ των γνϊςεων με άλλουσ
Αποφυγι ελζγχου των γνϊςεων.
ςυνεξεταηόμενουσ. Αυτοεξζταςθ με ερωτιςεισ από
προθγοφμενεσ εξετάςεισ.
Ρροςπάκεια καταπίεςθσ του φόβου για τισ Σκζψεισ για υιοκζτθςθ ςτρατθγικϊν αντιμετϊπιςθσ
εξετάςεισ.
του φόβου των εξετάςεων.
Στάςθ απζναντι ςτισ εξετάςεισ:
Στάςθ απζναντι ςτισ εξετάςεισ:
«Ρρζπει να επιτφχω".
«Θζλω να επιτφχω».
Ερμθνεία τθσ επιτυχίασ ςτισ εξετάςεισ ωσ Αναγνϊριςθ τθσ επιτυχίασ ςτισ εξετάςεισ ωσ
τφχθσ και ςφμπτωςθσ.
αποτζλεςμα τθσ προςωπικισ επίδοςθσ.
Βίωςθ τθσ αποτυχίασ ωσ κατωτερότθτασ. Μάκθςθ
Βίωςθ τθσ αποτυχίασ ωσ κατωτερότθτασ.
από τα λάκθ που ζγιναν κατά τθ φάςθ τθσ
προετοιμαςίασ.
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