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ΑΝΗ ΔΕΣΥΛΛΑ

ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΤΟ ΑΓΧΟΣ

• Σημαντικό για την επιβίωσή μας - μας
προετοιμάζει να αντιμετωπίσουμε τις
δυσάρεστες καταστάσεις
• Τα πιο συνηθισμένα άμεσα συμπτώματα
του άγχους στο σώμα ενόψει ενός ερεθίσματος
που προκαλεί δυσφορία είναι :
•

οι γρήγοροι καρδιακοί παλμοί

•

η «κοφτή» αναπνοή,

•

η εφίδρωση και η ένταση των μυών.

• Όταν το ερέθισμα παρέλθει, τα
συμπτώματα αυτά σταματούν και το σώμα
επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση
ηρεμίας.

Χρησιμότητα του ΑΓΧΟΥΣ


ένα συναίσθημα που μας αφορά όλους .



Η ύπαρξη του συναισθήματος αυτού έχει μία σημαντική, εξελικτικά, σκοπιμότητα, αφού
βοηθούσε τους προγόνους μας να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους καθώς προετοίμαζε τον
οργανισμό τους για δράση.



Η συχνότητα, η ένταση και η επιρροή του καθορίζονται από το βιολογικό υπόβαθρο, το
οικογενειακό και τo ευρύτερα κοινωνικό περιβάλλον, την ιδιοσυγκρασία, τις εμπειρίες και τα
κρίσιμα γεγονότα ζωής.

Επιβίωση & Προσαρμογή

• Ας φανταστεί κανείς τον άνθρωπο κυνηγό των παλαιολιθικών χρόνων να
αναζητά θηράματα, ανέμελο, χωρίς να
διακατέχεται από το αίσθημα του άγχους
απέναντι στην όποια απειλή!
• Χωρίς το άγχος, το ανθρώπινο είδος
ίσως δεν θα είχε καταφέρει να επιβιώσει
μέσα στην πάροδο των ετών.

Φυσιολογικό
άγχος



αποτελεί ένα μηχανισμό προσαρμογής και επιβίωσης, καθώς
συμβάλλει στον εντοπισμό αλλά και στην αντιμετώπιση
επικίνδυνων καταστάσεων.



Λόγω αυτού, ένα άτομο ήδη από μικρή ηλικία μπορεί να
αναγνωρίζει επικίνδυνες καταστάσεις χωρίς προηγούμενη
πείρα.

Ενεργοποίηση
Κατάσταση κινδύνου – Συναγερμός - το σώμα παράγει άμεσα αδρεναλίνη προετοιμασία απόκρισης σε επείγουσες καταστάσεις.
•

α. με μάχη (fight) για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο,

•

β. με απομάκρυνση (flight) για να διαφύγει τον κίνδυνο,

•

γ. με πάγωμα (freeze) για να κερδίσει χρόνο,

•

Σκέψεις περί επικινδυνότητας της κατάστασης ενισχύουν σωματικές
αντιδράσεις:

•

η αναπνοή αυξάνεται για να παράσχει περισσότερο οξυγόνο,

• η καρδιά χτυπά γρηγορότερα για να στείλει το πλούσιο σε οξυγόνο αίμα
σε σημαντικούς μυς,
• οι ιδρωτοποιοί αδένες ενεργοποιούνται για να δροσίσουν το σώμα κατά
τη διάρκεια της δραστηριότητας
• το αίμα διοχετεύεται σε περιοχές όπου είναι πιο απαραίτητο (π.χ. μυς),
κάτι που μπορεί να φέρει δυσφορία και χλομάδα.

Παθολογικό άγχος
• Αντίθετα, το παθολογικό άγχος
συνδέεται με καταστάσεις που
δεν έχουν επικινδυνότητα, δεν
αποτελούν απειλή για τη ζωή,
ωστόσο βιώνονται σε
υπερβολικό βαθμό από ένα
άτομο.

• Το υπέρμετρο άγχος προκαλεί
τις ίδιες συνέπειες στον
οργανισμό, αλλά η επίδρασή
του διαρκεί πολύ περισσότερο
με αποτέλεσμα να εμποδίζει
τον πάσχοντα να απολαύσει
ακόμα και απλές περιστάσεις
της καθημερινής ζωής.

Παθολογικό άγχος
• το άγχος είναι υπερβολικά έντονο,

• Ο μηχανισμός του άγχους εκπέµπει
προειδοποιητικά σήµατα σε
καταστάσεις κινδύνου που έχουν
σχέση µε αβεβαιότητα,

• διαρκεί πέρα από την έκθεση σε κάποιο
κίνδυνο,

• Όταν ο μηχανισμός προειδοποίησης
δυσλειτουργεί σ’ έναν αριθµό
περιπτώσεων τότε ….

• παρουσιάζεται σε καταστάσεις οι οποίες
αντικειµενικά δεν εµπεριέχουν κίνδυνο ή
απειλή,
ή
• παρουσιάζεται χωρίς κανέναν ιδιαίτερο
λόγο.

Αιτιολογική Προσέγγιση
• διαταραχές του άγχους, ορίζονται

πρωταρχικά ως διαταραχές της σκέψης
• έµφαση στον τρόπο µε τον οποίο
ερµηνεύονται γεγονότα και καταστάσεις
από παρά στα ίδια τα γεγονότα.
• οι ερμηνείες δημιουργούν µε τη σειρά τους
αρνητικά συναισθήματα (π.χ. άγχος, θυµό,
θλίψη)

στην περίπτωση του κλινικού άγχους
χαρακτηρίζονται από:
α) µη ρεαλισμό,
(β)
υπερεκτίμηση
της
πιθανότητας
παρουσίασης και της δριμύτητας των άσχηµων
καταστάσεων
(γ) υποεκτίµηση των υπαρχόντων τρόπων
αντιµετώπισης των καταστάσεων

Συνήθεις Σκέψεις και Εικόνες σε Διαφορετικές Μορφές Άγχους
Μορφές Άγχους
Φοβίες

Σκέψεις και εικόνες για τις συγκεκριμένες καταστάσεις που προκαλούν φόβο (π.χ., φίδια, ύψη, έντομα,
ανελκυστήρες)

Κοινωνικό Άγχος

Οι άλλοι θα με επικρίνουν, θα γελοιοποιηθώ, εικόνες που κοκκινίζω, εικόνες που οι άλλοι γελούν μαζί μου
κ.λπ.

Διαταραχή Πανικού

Πεθαίνω (π.χ., καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό), τρελαίνομαι, εικόνες νοσοκομείων, εικόνες λιποθυμίας κ.λπ.

Ξαφνικές αναμνήσεις και εικόνες τραυματικών γεγονότων. Έχω σημαδευτεί για πάντα. Κινδυνεύω αυτή τη
Διαταραχή
Μετατραυματικού Στρες στιγμή Σκέψεις και εικόνες που ενεργοποιούνται από αισθητηριακές εμπειρίες (ήχους, οσμές, εικόνες και
αισθήσεις παρόμοιες με εκείνες των τραυματικών γεγονότων).

Ανησυχίες Υγείας

Έχω μια αρρώστια που δεν μπορεί να εντοπιστεί από τους γιατρούς. Οι σωματικές αλλαγές και ο πόνος
συνδέονται πάντα με σοβαρές αρρώστιες. Οι γιατροί και οι εξετάσεις λένε ότι είμαι υγιής αλλά κάτι τους
διαφεύγει. Πρέπει να έχω το νου μου για να εντοπίζω ενδείξεις παθήσεων ή σωματικές αλλαγές

Διαταραχή
Γενικευμένου Άγχους

Ανησυχία τύπου «Κι αν…» για πολλά διαφορετικά πράγματα. Αν συμβεί κάτι κακό, δεν θα μπορέσω να τα
βγάλω πέρα. Εικόνες του εαυτού μου να είναι σαστισμένος και να μην ξέρει τί να κάνει.

Σκέψη-Συναίσθημα-Συμπεριφορά
• οι σκέψεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην
εμφάνιση ενός συναισθήματος και μίας
αντίστοιχης συμπεριφοράς.

• Έτσι, μία αρνητική σκέψη συνδέεται με ένα
αρνητικό συναίσθημα και μία μη
λειτουργική συμπεριφορά,
• αποκτώντας επίγνωση των αρνητικών
σκέψεων, το άτομο αποκτά έλεγχο στα
αναφερόμενα συμπτώματά του,
• η αλλαγή για ένα άτομο συνδέεται με τη
τροποποίηση των νοητικών κατασκευών

Σκέψη-Συναίσθημα-Συμπεριφορά
Παράδειγμα

• ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ

Συναίσθημα

Γεγονός

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ !!

Είναι τόσα πολλά, δεν
προλαβαίνω, δεν θα
γράψω καλά

• ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ
Αποθάρρυνση, Αυτόαπόρριψη
Γεγονός

ΣΚΕΨΗ

Συναίσθημα

Αδρανοποίηση

Η γνωσιακή συμπεριφοριστική αρχή

Ένα γεγονός δε
μπορεί από μόνο του
να προκαλέσει
αρνητικά
συναισθήματα και
συμπεριφορές σε ένα
άτομο.

Η νοητική
επεξεργασία ενός
γεγονότος
περιλαμβάνει την
ερμηνεία και τη
νοηματοδότηση από
το άτομο, με την
επιρροή μεταβλητών
όπως το σύστημα
πεποιθήσεων, η
ιδιοσυγκρασία, το
περιβάλλον, το
βιολογικό υπόβαθρο,
κ.α.

Για το λόγο αυτό,
δεν αντιδρούν όλοι οι
άνθρωποι με τον ίδιο
τρόπο ενόψει ενός
συμβάντος.

Αντίθετα· οι
άνθρωποι αντιδρούν
διαφορετικά σε
παρόμοια γεγονότα.

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

• "Σε λίγες μέρες ξεκινάνε οι εξετάσεις και έχω πολύ άγχος", λέει μια
φοιτήτρια . "Όσο περνάει ο καιρός, νιώθω ότι το άγχος μου θα
είναι τόσο μεγάλο που δεν θα καταφέρω τίποτα και σκέφτομαι ότι
δεν θα πάω να γράψω. Οι γονείς μου με πιέζουν. Μου λένε ότι
πρέπει να διαβάζω περισσότερο, ότι έχω ικανότητες και ότι μπορώ
να κάνω πολλά περισσότερα από αυτά που καταφέρνω ως τώρα.
Εγώ όμως αγχώνομαι περισσότερο και δεν μπορώ να το ελέγξω. Τι
να κάνω;".

Το Άγχος της Εξεταστικής
• Η τάση που έχουν κάποιοι φοιτητές/τριες να
αντιλαμβάνονται καταστάσεις αξιολόγησης όπου
κρίνεται η επίδοση τους ως ιδιαίτερα απειλητικές.

• Οι απειλές αυτές σχετίζονται με την αίσθηση περί
αυτοαξίας ή αυτοπεποίθησης και με τον φόβο της
αξιολόγησης ή της κρίσης από άλλους (καθηγητές,
γονείς, συμφοιτητές)
• το φόβο του να μην είναι ικανοί και άξιοι να
πετύχουν τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους
φιλοδοξίες.

Άγχος εξεταστικής
• Πυροδοτείται από
αρνητικές σκέψεις και
ενισχύεται μέσα από αυτές
και τελικά……

• Ακινητοποίηση και
εγκατάλειψη της
προσπάθειάς .
• συμπεριφέρεται σαν να είναι
σίγουρο ότι θα αποτύχει, με
πιθανό αποτέλεσμα την
πραγματική αποτυχία, παρά
τις ικανότητές του/της.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΓΧΟΥΣ

Γνωστική
Συμπεριλαμβάνει αρνητικές
σκέψεις περί :
 απώλειας ελέγχου της
κατάστασης,
 μπλοκαρίσματος και
αδυναμίας ανάκλησης
σημαντικών πληροφοριών
και γνώσεων
και
 Κατακλυσμό σκέψεων περί
αποτυχίας.

Συναισθηματική

Σωματική
 στομαχικές ενοχλήσεις,

 Πανικός,

 αυξημένους παλμούς,

 Φόβος

 αδυναμία στα πόδια,

 Ανησυχία

 τρόμο και ιδρώτα πριν ή
κατά τη διάρκεια των
εξετάσεων

σχετικά με τις εξετάσεις ή
τις συνέπειες μίας
αποτυχίας

Διαχείριση/αντιμετώπιση άγχους εξεταστικής

μην ανησυχείς ή μην έχεις
άγχος

μάθε να ελέγχεις το άγχος
πριν σου δημιουργήσει
παραπάνω προβλήματα

Διαχείριση/αντιμετώπιση
άγχους εξεταστικής
• Προσπάθεια αλλαγής τρόπου
σκέψης:

• Τις περισσότερες φορές δεν
βασιζόμαστε στις δυνάμεις μας και
σκεφτόμαστε αρνητικούς
παράγοντες για τις εξετάσεις πχ δε
θα γράψω καλά, θα πιάσω πάτο. θα
κοπώ

TIC- TOC
• Μια ιδιαίτερη χρήσιμη
γνωσιακή τεχνική είναι το TICTOC όπου δυσλειτουργικές
σκέψεις που δυσκολεύουν την
δραστηριοποίηση του/της
φοιτητή/τριας,
αντικαθιστούνται από σκέψεις
που προωθούν την
προσπάθεια του/της.

• αρνητική σκέψη TIC :
«δεν έχει νόημα να προσπαθώ για τίποτα
και για κανέναν»,

λειτουργική σκέψη TOC :
«ας προσπαθήσω τι θα χάσω, ο μόνος τρόπος
για να αποτύχω είναι να μην προσπαθήσω
καν, ακόμα και αν αποτύχω δεν είναι κάτι το
τρομερό»

Χαρακτηριστικά παραδείγματα
• «Δε θα γράψω καλά» ↔ «θα προσπαθήσω όσο μπορώ»
• «Θα πιάσω πάτο» ↔ «πιστεύω σ εμένα»
• « αποκλείεται να περάσω» ↔ θέλω να περάσω, θα κάνω ό,τι μπορώ
• «Είμαι μια αποτυχία» ↔ «αυτή τη φορά θα το παλέψω μέχρι τέλους και
θα τα καταφέρω»
• «δε θυμάμαι τίποτα από όσα έχω διαβάσει» ↔ «όλα θα πάνε καλά»

Εκφραστική γραφή

• Σύμφωνα με μελέτες, μια απλή
τεχνική όπως αυτή του να γράφει
κανείς τις σκέψεις και τα
συναισθήματα σχετικά με τις
εξετάσεις ακριβώς πριν την έναρξη
της διαδικασίας βοηθά τους /τις
φοιτητές/τριες να βγάλουν έξω από
το «σύστημα τους» τις ανήσυχες
αγχογόνες σκέψεις και βελτιώνει
την επίδοση τους !!

Επίσης….
Νοητική πρόβα
• Όσο πιο συχνά φαντάζομαι τις εξετάσεις,
τόσο πιο οικείες μου γίνονται.
• Ό,τι καταφέρνω στη φαντασία μου
μπορώ να το αντιμετωπίσω ευκολότερα
στην πραγματικότητα

Συνθήκες Μελέτης

 Το αντικείμενο μελέτης χρειάζεται να έχει αξία και

νόημα για εμάς
 Θυμόμαστε καλύτερα όταν το φυσικό περιβάλλον

μέσα στο οποίο μελετάμε δεν διαφέρει πολύ από
αυτό που δίνουμε εξετάσεις (καλύτερα σε ένα



Η βραδινή μελέτη συγκρατείται καλύτερα στη

μνήμη, όταν την ακολουθεί αμέσως ο ύπνος,
παρά όταν παρεμβάλλεται άλλη δραστηριότητα
 Οι πρωινές ώρες προσφέρονται καλύτερα για

δωμάτιο ή μια αίθουσα βιβλιοθήκης παρά στη

μάθηση που έχει σχέση με γεγονότα,

βεράντα).

λεπτομέρειες και καινούριες έννοιες.

 Για την καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου

 Το απόγευμα είναι καλύτερο για επαναλήψεις και

απαιτούνται κανονικές ώρες ύπνου το βράδυ (6-8

για μάθηση γνώσεων που απαιτούν κρίση και

ώρες)

περιέχουν λιγότερες λεπτομέρειες.

Οργάνωση Μελέτης
 Θέσε συγκεκριμένους στόχους, ρεαλιστικούς και εφικτούς

 Σχεδίασε τα βήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
αντικειμένου μελέτης, εργασιών κ.λπ. (κάνουμε ένα
κατάλογο)
 Προγραμμάτισε στο χρόνο τις υποχρεώσεις , υπολόγισε τις
προθεσμίες και εκτίμησε την προσωπική προσπάθεια που
χρειάζεται να καταβληθεί.
 Κατάνειμε την εργασία / μελέτη σε μικρότερα μέρη στα
διαθέσιμα χρονικά περιθώρια. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς
να διαχειριστείς τον όγκο της ύλης με περισσότερη ευκολία,
όσο και να αποκτήσεις την αναγκαία αυτοπεποίθηση με την
ολοκλήρωση του ημερήσιου στόχου.

Επίσης….
Απόφυγε να κάνεις ταυτόχρονα περισσότερα από όσα μπορείς να χειριστείς

Απομάκρυνε πηγές περισπασμού-κινητά, τηλεόραση , πρόσθετα εικονίδια
στον υπολογιστή
Κάνε μικρά διαλείμματα: η μελέτη σε συχνά και μέτρια σε διάρκεια
διαστήματα (1-1 ½ ώρα) είναι πιο αποδοτική από την εντατική μελέτη

Επαναπροσδιόρισε τις ενέργειες και την τακτική , όποτε αξιολογείς ότι η
πρόοδος δεν είναι η επιθυμητή.

Συμπεριφορική διαχείριση
• Η γυμναστική, ιδίως η έντονη αεροβική, αυξάνει την εισδοχή
οξυγόνου στον εγκέφαλο. Αποτέλεσμα είναι οι γρηγορότερες
αντιδράσεις, η βελτίωση της μνήμης και της σκέψης.
• Η διατροφή πρέπει να είναι ισορροπημένη (συμβουλέψου
διατροφολόγο ανάλογα με τις ανάγκες σου ).
• Η μουσική χωρίς στίχους εμψυχώνει, ενεργοποιεί το νου, ενώ
ταυτόχρονα μειώνει το άγχος. Συνίσταται να ακούμε μουσική
όχι περισσότερο από το 30% του χρόνου μελέτης. Οι υψηλές
συχνότητες μουσικής έχουν θεραπευτικά αποτελέσματα σε
προβλήματα συγκέντρωσης.

Συμπεριφορική διαχείριση
Πριν την μέρα εξέτασης φροντίζουμε
να:
• Ρυθμίσουμε το διάβασμά μας σε χώρο και
σε μέρος που θεωρούμε ότι είναι βολικά
για εμάς
• εφαρμόζουμε εποικοδομητικές τεχνικές
διαβάσματος (ο μεγαλύτερος φόβος προέρχεται

από το γεγονός ότι δε βγάζουμε την ύλη, μια σωστή
προετοιμασία και επικέντρωση σε τεχνικές μάθησης,
μπορεί να μειώσουν το άγχος)

• Έχουμε επαρκή ύπνο και ειδικά την
παραμονή των εξετάσεων δεν έχει
νόημα να ξενυχτήσουμε
• Έχουμε καλό φαγητό

• Κάνουμε λίστα προτεραιοτήτων
ανάλογα με τις υποχρεώσεις μας
• Αποφεύγουμε να συζητάμε με άλλους
την ύλη και τι γνωρίζουμε και τι όχι
τελευταία στιγμή. Είναι ιδιαίτερα
ψυχοφθόρο, και δεν μας δίνει καμία
βοήθεια. Αντιθέτως προκαλεί μόνο
άγχος και πανικό

Την ημέρα και την ώρα της εξέτασης

• Πάμε στην αίθουσα λίγο πιο νωρίς

• Βρίσκουμε μια θέση να μας βολεύει
• Έχουμε μαζί μας νερό
• Όταν έχουμε εμπροστά μας τα θέματα
• Βλέπουμε τις ερωτήσεις μια μια
• Διαβάζουμε τα θέματα προσεκτικά και με
ηρεμία

• Απαντάμε πρώτα στα θέματα που γνωρίζουμε
καλύτερα και αφήνουμε τα δύσκολα για το
τέλος
• Κάνουμε διάλογο με τον εαυτό μας, με θετικές
σκέψεις με στόχο να τονώσουμε την
αυτοπεποίθησή μας
• Σε περίπτωση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής
(Multiple choice) προσπαθούμε να σκεφτούμε
την απάντηση πριν δούμε τις απαντήσεις)

• Την ώρα της εξέτασης προσπαθούμε να
συγκεντρωνόμαστε μόνο στο γραπτό μας σα
να μην υπάρχει κανένας άλλος γύρω μας

Και…
•
Θυμήσου ότι χαμηλού βαθμού άγχους κινητοποιεί και σε
κρατά σε εγρήγορση. Υψηλού βαθμού άγχους ακινητοποιεί και
μειώνει την ικανότητά σου να θυμηθείς αυτά που μελέτησες.
•
Διαχειρίσου την δυσκολία: αναζήτησε βοήθεια από τον
καθηγητή ή τους συμφοιτητές σου

•

Αναγνώρισε ότι εσύ επιλέγεις , αποφασίζεις και ενεργείς

•
Δεσμεύσου στο στόχο σου με επιμονή, υπομονή και θετική
σκέψη.

•
Έχεις την ευκαιρία και τη δυνατότητα να επιτύχεις τους
στόχους σου και να θέσεις τις βάσεις για το δικό σου μέλλον.

Καλή επιτυχία!

•Ευχαριστούμε για την προσοχή σας !

