
Φέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, η διεξαγωγή των Πανελλαδικών
εξετάσεων φαντάζει ως Ηράκλειος άθλος, με μαθητές και γονείς να
προσαρμόζονται αιφνίδια σε μια νέα κανονικότητα όπως αυτή έχει
επιβληθεί από τις συνθήκες της μετά COVID εποχής.

Η εφηβεία αποτελεί μια ιδιαίτερα ευαίσθητη μεταβατική περίοδο στην πορεία ζωής του
ανθρώπου, κατά την οποία συντελούνται σημαντικές ψυχοσυναισθηματικές λειτουργίες,

προκειμένου να μπορέσει το άτομο να ενσωματώσει ψυχικά τις μεγάλες αλλαγές που
προκύπτουν στη διάρκειά της. Πρόκειται για μία ανακατάταξη. Οι μεταβολές σε σχέση με
το σώμα συμπαρασύρουν και μεταβολές σε σχέση με τους άλλους και τον κόσμο στο
σύνολό του. Πρωτίστως όμως οδηγούν τον έφηβο στη δημιουργία ταυτότητας για να
σταθεί σύντομα, στον κόσμο των ενηλίκων. Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται από ένταση,

δυσκολία διαχείρισης των συναισθημάτων τους, επιθετικότητα, συναισθηματικές
μεταπτώσεις.

Πρόσφατες αναλύσεις της Eurostat δείχνουν ότι οι Έλληνες έφηβοι βρίσκονται στις πέντε
πρώτες θέσεις, με τα υψηλότερα επίπεδα άγχους.

Ειδικότερα, η περίοδος των πανελληνίων εξετάσεων, ως κύριος σταθμός στην ζωή των
εφήβων για την μετάβασή τους στην ζωή των ενηλίκων, πυροδοτεί μια σειρά από αρνητικά
συναισθήματα (άγχος, φόβος αποτυχίας, πανικός) τα οποία εκδηλώνονται με σωματικές
δυσλειτουργίες όπως πονοκέφαλοι, πόνοι στο στομάχι, δύσπνοια, ταχυκαρδίες, έντονη
εφίδρωση στα άκρα, δυσκολία στον ύπνο και στη συγκέντρωση.

Έχουμε χρέος ως γονείς, να απενεχοποιήσουμε τα παιδιά μας από την λανθασμένη σύνδεση
της επιτυχίας στις εξετάσεις με την προσωπική τους επιτυχία.
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Πρακτικές συμβουλές για τα
την περίοδο των εξετάσεων

Ψυχοσωματικά συμπτώματα



1. H εμψύχωση των παιδιών μας είναι απαραίτητη…

#alwayscaring

Το άγχος των εξετάσεων ουσιαστικά είναι οι κρυμμένες φοβίες που τρέφουν τα παιδιά τόσο για να μην απογοητεύσουν τους γονείς από τις

προσδοκίες που έχουν, όσο και για τους βαθμούς που τελικά θα επιτύχουν ως επισφράγιση του μόχθου τους.

Ηψυχολογική υποστήριξη του παιδιού είναι απαραίτητη, κυρίως για να νοιώσει την εμπιστοσύνη των γονέων και να αποβάλλει τον πανικό και το

άγχος του. Φροντίζουμε για τη δημιουργία ενός πλαισίου ασφάλειας.

Προετοιμασία

2. Ακούμε προσεχτικά…

Είμαστε ουσιαστικά παρόντες ακούγοντας με προσοχή και ενσυναίσθηση τις σκέψεις τους, τους φόβους και τις αγωνίες τους, χωρίς κριτική

διάθεση. Αν δείχνουμε τη δική μας αγωνία και άγχος, τα παιδιά μας θα γίνουν άμεσοι αποδέκτες και θα νιώσουν πως δεν καταλαβαίνουμε τις

ανάγκες τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο να δείξουμε κατανόηση, υπομονή, να είμαστε δεκτικοί χωρίς να υποβαθμίζουμε και

υποτιμάμε τα συναισθήματά τους.

Αποφεύγουμε τις συγκρίσεις…

Ως γονείς συχνά καταφεύγουμε στη σύγκριση με άλλους μαθητές ή συγγενείς ή ακόμα και με τους ίδιους τους εαυτού μας που πέτυχαν ή

απέτυχαν στις εξετάσεις. Είναι χρέος μας να αποδεχτούμε την προσωπικότητα και τις ικανότητες του κάθε παιδιού.

Η σύγκριση ενδέχεται να προξενήσει εντάσεις και να ενισχύσει τα αρνητικά τους συναισθήματα. Η αποδοχή και η πίστη στις ικανότητές του

αποτελούν βασικά εφόδια για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής του.
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4.

Συνεχής ενδυνάμωση…

#alwayscaring

Κατά τη διάρκεια της εφηβείας τα παιδιά τείνουν να μεγεθύνουν τα γεγονότα της ζωής τους προσδίδοντας εξωπραγματικές

διαστάσεις, εκφράσεις όπως «δεν θα περάσω πουθενά», «η ζωή μου θα καταστραφεί αν δεν περάσω» «δεν πρόκειται να θυμηθώ

τίποτα», και άλλες παρόμοιες σκέψεις επιφορτίζουν αρνητικά την ψυχοσύνθεσή τους.

Ο ρόλος των γονέων είναι να τους τονίζει όλες τις επιτυχίες τους μικρές και μεγάλες και κυρίως να ενισχύουμε το αίσθημα

ασφάλειας για ότι κι αν συμβεί. Είναι πολύ βασικό να λέμε «είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί, ό,τι κι αν γίνει»

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

5.

Ήσυχο και αρμονικό περιβάλλον…

Φροντίζουμε καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων το σπίτι και ιδιαίτερα ο χώρος μελέτης να διατηρείται καθαρός και ήσυχος,

καθώς προέχει η ηρεμία και η προσήλωση που χρειάζεται περισσότερο ο εξεταζόμενος. Τυχόν εντάσεις που δημιουργούνται,

οφείλουμε να τις κατευνάζουμε. Όλα τα θέματα μπορούν να λυθούν μετά το πέρας των εξετάσεων.

Σεβασμός στο πρόγραμμά του…

Ο κάθε έφηβος έχει το δικό του τρόπο και πρόγραμμα μελέτης το οποίο δεν συμβαδίζει πάντα με αυτό που εμείς θεωρούμε σωστό.

Δεν θα πρέπει να γινόμαστε πιεστικοί προσπαθώντας να επιβάλλουμε να διαβάζουν περισσότερο για να φέρουν τα επιθυμητά

αποτελέσματα.Η αίσθηση αυτονομίας στον έφηβο συνδέεται με μεγαλύτερη σχολική επιτυχία.
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7.
Επιβράβευση…

#alwayscaring

Μετά το πέρας του Γολγοθά των εξετάσεων είναι πολύ σημαντικό να επιβραβεύσουμε τα παιδιά μας για όλο το μόχθο και την προσπάθεια που

επέδειξαν την χρονιά αυτή. Ιδιαίτερα φέτος που οι συνθήκες ήταν απρόβλεπτες και κλήθηκαν να καταβάλουν όλες τις δυνάμεις τους για να

ανταπεξέλθουν επιτυχώς και σε αυτή τη δοκιμασία. Τους δίνουμε χώρο και χρόνο να επιλέξουν εκείνα αυτό που επιθυμούν και που θα τους κάνει

αληθινά χαρούμενους.

Μετά τις εξετάσεις…

8. Σχεδιάζουμε από κοινού πλάνο δράσεων…

Όλη αυτή την περίοδο οφείλουμε να είμαστε ουσιαστικά παρόντες κοντά τους, να τους δείχνουμε την αγάπη μας και την αποδοχή μας για τις

επιλογές τους. Ανεξάρτητα από την έκβαση των αποτελεσμάτων οφείλουμε να τους βοηθήσουμε να εξετάσουν εναλλακτικές οδούς για την

μελλοντική τους επαγγελματική πορεία βασισμένες στις ικανότητες, στις δεξιότητες, τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντά τους. Ο ρόλος μας είναι να

τους ανοίξουμε τον ορίζοντά τους. ”Sky is the limit”

9. Κάθε αποτέλεσμα, μπορεί να αποδειχτεί ευκαιρία…

Οφείλουμε να παραδεχτούμε πως το ενδεχόμενο να μην επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, μπορεί να είναι επίσης μια ευκαιρία για εξέλιξη,

ευκαιρία να ανοίξουμε καινούριους ορίζοντες. Η επιβεβαίωση ότι η σχέση μας και η αξία του ως άνθρωπος δεν εξαρτάται από τα καλά ή κακά

αποτελέσματα και ότι ο κύριος λόγος που ενδεχόμενα στεναχωρηθούμε, αν δεν πάει καλά στις εξετάσεις, είναι γιατί δεν ανταμείφθηκαν οι κόποι

του και όχι γιατί μας απογοήτευσε, λειτουργεί βοηθητικά στην αυτοπεποίθησή του και στην απενεχοποίηση ότι δε θα φανεί αντάξιος των

προσδοκιών μας.



7.

Πάντα δίπλα σας
24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή

Συμβουλευτικής Υποστήριξης

• 800 11 50 327

(από σταθερό, χωρίς χρέωση)

• 694 80 50 163

(από κινητό) 

Ανώνυμα και Εμπιστευτικά

Η διατροφή διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη συγκέντρωση της προσοχής των εφήβων και ειδικότερα σε «στρεσογόνες» περιόδους. Η υψηλή
κατανάλωση καφέ, εντείνει το άγχος, καθώς έχει διεγερτικές ιδιότητες. Προκαλεί υπερδιέγερση και δεν βοηθά στη συγκέντρωση. Συνιστάται
ισορροπημένη διατροφή με μικρά γεύματα, νερό και φρέσκους χυμούς.

Τα μικρά διαλλείματα προσφέρονται για πνευματική και σωματική ξεκούραση. 

Η σύντομη επικοινωνία με φίλους, λίγη μουσική μια μικρή βόλτα μπορεί να
αποδειχτούν πολύτιμοι αρωγοί στην απαιτητική περίοδο των εξετάσεων, αρκεί
βέβαια να τηρείται το μέτρο.

Τα οφέλη του σωστού ύπνου δεν μπορούν ποτέ να υποτιμηθούν. Ο ύπνος βοηθά τον εγκέφαλο να αφομοιώσει τις νέες γνώσεις, έτσι ώστε να
μπορούν να τις ανακαλέσουν πιο εύκολα την ημέρα των εξετάσεων. Το ξενύχτι δεν ωφελεί πριν από τις εξετάσεις, είναι προτιμότερη μια
επανάληψη νωρίς το πρωί παρά η μελέτη ως το ξημέρωμα.

Σημαντικά tips

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η άσκηση μπορεί να ενισχύσει τη μνήμη και τη δύναμη του εγκεφάλου, 

συμβάλλοντας στην καλύτερη συγκέντρωση και στην βελτίωση της ψυχολογίας. Οτιδήποτε
εμπεριέχει κίνηση περπάτημα, τρέξιμο ή ακόμα και επιτόπιες ασκήσεις βοηθούν σημαντικά στην
αποφόρτιση τους.

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΑΛΟΣ ΥΠΝΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

με τη συνεργασία της


