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Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν 
μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε 
 
 

Περίοδοσ εξετάςεων 



Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; 

Ο φόβοσ 
για τισ 

εξετάςεισ 
προκφπτει 

από το 
φόβο μιασ 

πικανισ 
αποτυχίασ 

ςτισ 
εξετάςεισ 

 

 Φόβοσ για τθν προςωπικι αποτυχία 
του ατόμου 

 Φόβοσ για τθν αντίδραςθ των γονζων 

 Φόβοσ μιπωσ ματαιωκοφν οι 
προςδοκίεσ των άλλων 

 Φόβοσ μιπωσ γελιοποιθκεί το άτομο 

 



Φόβοσ για τισ εξετάςεισ 

Αν ο φόβοσ 
για τισ 

εξετάςεισ 
είναι 

υπερβολικόσ, 
μπορεί να 
επθρεάςει 

τθν ικανότθτα 
για επίδοςθ, 

αφοφ 
προκαλεί 
άγχοσ και 
πίεςθ ςτο 

άτομο 

 

 

 Αναςτολι των γνωςτικϊν λειτουργιϊν 
κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ 

 Προβλιματα ςτθ μελζτθ πριν τθν 
εξζταςθ. 

 Συμπεριφορά αποφυγισ, ι 
αναβλθτικότθτα 

 Ψυχοςωματικά προβλιματα 

 

 

 



Αυτοπεποίκθςθ 

Αποτελεί μζροσ 
τθσ ςκζψθσ ενόσ 

ατόμου, το 
οποίο όταν 
πρζπει να 

αντιμετωπίςει 
κάποια 

ςυγκεκριμζνθ 
κατάςταςθ, 
προβλζπει 
ςωςτά ότι 

διακζτει τα 
απαραίτθτα 
αποκζματα 

δυνατοτιτων και 
δυνάμεων 

 Όταν λαμβάνω προςοχι και 
επιβράβευςθ παρουςιάηοντασ καλζσ 
επιδόςεισ 

 Όταν γίνομαι αντικείμενο ςφγκριςθσ 

 Όταν δζχομαι μόνιμθ κριτικι 

 Όταν υπάρχουν πολφ υψθλζσ, ι 
χαμθλζσ προςδοκίεσ 

 Όταν οι ενιλικεσ είναι απαξιωτικοί 
προσ εμζνα 



Στάςεισ ηωισ 

«Δεν με 
θεωρώ τόςο 

ικανό» 

«Δεν ξζρω αν 
θα τα 

καταφζρω να 
τα μάθω» 

«Έτςι κι 
αλλιώσ δε θα 

τα 
καταφζρω» 

«Δε γίνεται 
τίποτα» 

 Σκζψεισ, εκτιμιςεισ και προβλζψεισ 

 Μετατρζπονται ςε αρνθτικζσ 
προςδοκίεσ 

 Όταν επαναλαμβάνονται ςυχνά, 
τείνουν να γίνουν πραγματικότθτα 
(αυτοεκπλθροφμενθ προφθτεία) 

 Είναι ςθμαντικό να αναγνωρίηω τισ 
αρνθτικζσ (και πολλζσ φορζσ 
παράλογεσ) κρίςεισ, να τισ αναλφω και 
να τισ αντικακιςτϊ. 



Θετικι ςτάςθ 

Συνζπεια 

 

Αγωνιςτικότθτα 

 

Επιμονι  

 

Αιςιοδοξία 

 Ζχω ζναν ξεκάκαρο ςτόχο και κζλω να 
τον πετφχω 

 Θα διαβάηω και κα επαναλαμβάνω τθν 
φλθ μζχρι να τθ μάκω 

 Θζλω να τα καταφζρω κι είναι ςτο χζρι 
μου να προςπακιςω 

 Ζχω τθ δικι μου αξία, άςχετα από το τι 
κα καταφζρω τϊρα 



Στάςθ απζναντι ςτισ εξετάςεισ 

 Τα ξζρω όλα 
 
 
 

 Θα επιτφχω ςίγουρα 
 
 

 Δεν κα φοβθκϊ 

 Είμαι καλά 
προετοιμαςμζνοσ και 
μπορϊ να ςτθριχκϊ ςτισ 
γνϊςεισ μου 

 Θα κάνω ό,τι είναι 
δυνατόν για να πετφχω 

 

 Ακόμα κι αν φοβθκϊ, κα 
το αντιμετωπίςω 

 

 

Δυςλειτουργικέσ Σκέψεισ 
 

Ρεαλιςτικέσ ςκέψεισ 



Στάςθ απζναντι ςτισ εξετάςεισ 

 Δεν προχωράω με το 
διάβαςμα 
 

 Αποκλείεται να τα 
καταφζρω 

 Αν με πιάςει φόβοσ, κα 
αποτφχω 

 Αν αποτφχω, κα 
απογοθτεφςω τουσ 
άλλουσ 
 

 Θα κάνω πολλζσ επαναλιψεισ 
για να αφομοιϊςω τθν φλθ κι 
ζτςι κα προχωριςω 

 

 Θζλω να τα καταφζρω και κα 
κάνω ότι μπορϊ 

 Δεν κα πανικοβλθκϊ. Μπορϊ 
να ελζγξω το φόβο μου και να 
ανταποκρικϊ ςτισ εξετάςεισ 

 Αν αποτφχω, οι άλλοι κα το 
καταλάβουν και κα μου 
ςυμπαραςτακοφν 

Δυςλειτουργικέσ Σκέψεισ Ρεαλιςτικέσ Σκέψεισ 



Στρατθγικζσ 

 Νοερή άςκηςη εξέταςησ 

Επιχειρϊ μία νοθτικι αναπαράςταςθ των πραγματικϊν ςυνκθκϊν εξζταςθσ ςε ζνα 
ιςυχο μζροσ που μπορϊ να ςυγκεντρωκϊ. Με τθν αυτι άςκθςθ, μπορϊ να κάνω 
πιο οικείεσ ςε εμζνα τισ ςυνκικεσ εξζταςθσ. 

 Μελέτη «λίγο» πριν από τισ εξετάςεισ 
Μθν προςπακείτε να κυμθκείτε τίποτα πριν από τισ εξετάςεισ. Φυςικά και δεν 
μπορείτε, γιατί προςπακείτε να ανακαλζςετε απότομα ζνα μεγάλο όγκο 
πλθροφοριϊν 

 Σε περιπτϊςεισ ζντονου άγχουσ είναι ςθμαντικό να ζχει κανείσ ςτθ διάκεςι του 
κάποιεσ ςτρατηγικέσ αντιμετώπιςησ: 
-«Εάν αρχίηω να τρζμω, να ιδρϊνουν τα χζρια μου, να χτυπάει θ καρδιά μου 
δυνατά, κα πάρω βακιζσ ανάςεσ και δε κα χάςω τθν ψυχραιμία μου». 
-«Εάν δεν μπορζςω να απαντιςω ςε μια ερϊτθςθ, κα προςπακιςω να 
ςυγκεντρωκϊ περιςςότερο ςτθν επόμενθ χωρίσ να ςκζφτομαι τθν αποτυχία». 
-«Θα μείνω ωσ το τζλοσ τθσ εξζταςθσ ςυγκεντρωμζνοσ και δε κα τα εγκαταλείψω, 
κα προςπακιςω μζχρι το τζλοσ». 

 
  
 



Ο ρόλοσ τθσ οικογζνειασ 

 Η επίδοςθ του μακθτι ςτισ εξετάςεισ δεν αντιπροςωπεφει τθν 
ικανότθτα και τθν αξία του ατόμου, αλλά τθν προςπάκεια που 
κατζβαλε ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίςταςθ. 

 Η γκρίνια, θ πίεςθ και οι απειλζσ δεν βοθκοφν το παιδί να 
αποδϊςει καλφτερα 

 Για τον μακθτι πρζπει να εξαςφαλιςτεί ζνα ιρεμο και χωρίσ 
εντάςεισ περιβάλλον 

 Η αγωνία των γονιϊν δεν πρζπει να εκφράηεται με ςυγκρίςεισ των 
παιδιϊν με ςυμμακθτζσ τουσ, αλλά οφτε και με εκφράςεισ που 
φανερϊνουν πανικό 

 Επειδι θ επιβίωςθ των παιδιϊν ςτο μζλλον κα εξαρτάται από τθν 
ικανότθτά τουσ να μακαίνουν και να διαχειρίηονται δφςκολεσ 
καταςτάςεισ, κα πρζπει από τϊρα να μάκουν να ανταποκρίνονται 
ςε αυτζσ με ψυχραιμία. 
 



Καλι επιτυχία! 


