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Czy to są objawy stresu?
v

Źle się czujesz? Nie sypiasz,
nie masz apetytu, albo
objadasz się? A może boli
Cię głowa albo masz rozstrój
żołądka?

v

Naturalne jest, że stresem
reagujemy na presję
wymagań, trudności i
zagrożenie. Wyzwaniem
może być egzamin. Dla
naszego samopoczucia istotna
jest intensywność napięcia,
które odczuwamy.

Stres egzaminacyjny może dopaść
Cię na wiele różnych sposobów:
v

Czy na klasówce robiło Ci się ciemno przed
oczami i miałeś pustkę w głowie?

v

Czy przed klasówką byłeś poirytowany,
niesympatyczny dla bliskich, albo krzyczałeś?

v

Czy martwiłeś się, że nie dasz rady albo
myślałeś, że jesteś do niczego?

v

Czy w czasie testu miałeś szybszy oddech,
czułeś bicie serca?

v

Czy miałeś trzęsące się dłonie, pociłeś się
bardziej niż zwykle?

v

Czy dopiero po oddaniu testu przypominałeś
sobie, jakie powinny być poprawne
odpowiedzi?

v

Czy obserwujesz, że prace domowe lepiej
wychodzą Ci niż klasówki?

Skutki stresu
Zbyt niskiego
v
v
v
v
v
v

Obojętność
Zniechęcenie
Apatia
Znudzenie
Otępienie
Niechęć do
działania.

Optymalnego
Poczucie mocy.
Wiara w siebie.
Wyostrzona uwaga.
Dobry stan fizyczny.
Szybki refleks.
Zainteresowanie
Chęć do nauki i
działania.
v Poczucie iż cel jest
osiągalny.
v
v
v
v
v
v
v

Zbyt intensywnego i
długotrwałego
v Brak koncentracji
uwagi.
v Zaburzenie
koordynacji.
v Zwolniony refleks.
v Lęk
v Natłok myśli.
v Uczucie pustki w
głowie.
v Złe samopoczucie.
v Ogólne fizyczne
napięcie ciała z
licznymi,
nieprzyjemnymi
fizjologicznymi
objawami.

Optymalna jest równowaga, ale nie zawsze
tak się dzieje …

Wymagania

Możliwości

Metody radzenia
sobie z
symptomami
stresu
1.

Zadbanie o optymalny poziom stresu,
(zmniejszanie, gdy jesteś zbyt spięty, a
zwiększenie wymagań wobec siebie,
gdy jeszcze nie jesteś zmotywowany).

2.

Umiejętna odpowiedź na
niekorzystny wpływ stresu na myśli,
uczucia, reakcje fizjologiczne
organizmu oraz zachowania.

Metody radzenia sobie z symptomami
stresu
v Porozmawiaj o swoich

problemach z osobą,
która Cię rozumie i
pomoże Ci spojrzeć na
Twoje Trudności z innej
perspektywy.
v Pomocni mogą okazać się

Twoi nauczyciele,
psycholog, pedagog lub
rodzice, którzy z własnego
doświadczenia znają
wiele metod radzenia
sobie ze stresem.

Metody radzenia sobie z symptomami
stresu
v Zastanów się jakie są Twoje

mocne i słabe strony.

v Zrób sobie plan powtórek.

Pomoże Ci to spokojniej
podejść do nauki.

v Pytaj o radę lub proś o

pomoc w podejmowanych
działaniach kogoś
doświadczonego.

v Może da się zorganizować

pomoc koleżeńską? Może
ktoś Ci wytłumaczy trudne
zagadnienia?

Czy mogę zażyć lek, aby zmniejszyć silne
uczucie stresu?
v

Przyjmowanie większości leków
ma wiele skutków ubocznych.

v

Środki działające rozluźniająco
często negatywnie wpływają na
naszą koncentrację uwagi.

v

Nawet leki ziołowe użyte bez
konsultacji z lekarzem mogą
negatywnie wpłynąć na nasz
organizm.

v

Jeśli Twój stres jest nadmierny
konieczna będzie konsultacja z
lekarzem, który doradzi jak go
opanować.

Wskazówka
Jeśli myślisz, że Twój stres wynika z
tego, że wymagania egzaminacyjne
są zbyt wysokie, porozmawiaj o tym
z nauczycielem oraz z psychologiem,
pedagogiem w szkole lub w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.

Czy wiesz, że
…?
Uczniowie, którzy są
zestresowani, częściej chorują.
Systematyczne powtórki i
ćwiczenia, codzienna gimnastyka
i zdrowa dieta mogą zapewnić
skuteczną ochronę zarówno
przed stresem, jak i infekcjami.

Stres? Mam na to sposób!
„Jeśli nie umiesz się skoncentrować, to zacznij
uczyć się w 10 – minutowych seriach i
stopniowo wydłużaj ten czas do 20, 30 i 45 –
minut nieprzerwanej nauki. Teraz z reguły co
1-1,5 godz. robię sobie 10-15-minutowe
przerwy od nauki na krótki relaks.”
J Klaudia

„Upewniam się, że wszystko, co może
rozproszyć moją uwagę w czasie powtarzania
materiału do egzaminu, np.: telefon
komórkowy, komputer, telewizor, konsola do
gier, itp. są daleko poza zasięgiem mojego
wzroku. Kiedy się uczę nie sprawdzam e-maili,
ani nie wysyłam SMS-ów do znajomych.”
Tomek

Stres? Mam na to sposób!
„Pani pedagog w szkole poradziła mi, że będę się mniej bała
egzaminu, kiedy skupię się na tym, co sama mogę
kontrolować: rozkład zajęć, ile czasu poświęcam na
powtórki, jakie zapewniam sobie warunki do nauki. Nie
mam wpływu na termin egzaminu, treść zadań
egzaminacyjnych, kryteria oceniania. Pomogło mi skupienie
się na poznawanej treści i miłe skojarzenia związane z
uczeniem się: dbanie o nastrój i relaks. Poprosiłam rodziców,
aby mnie wspierali. Co jakiś czas mówili mi miłe rzeczy, np.
wyrażali podziw, że uczę się wytrwale.”
Natalia

²
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²

„Nauczyłem się kontrolować swoje nerwy poprzez
ćwiczenia:
zamknij oczy i wydychaj powietrze nosem,
wolno wdychaj powietrze przez nos, wyobrażaj sobie,
jak chłodne, niebieskie powietrze przepływa przez
Twoje ciało i wypełnia Twój żołądek,
wolno wydychaj powietrze przez usta, wyobrażając
sobie, że to samo powietrze wylatuje z Twojego
żołądka,
powtarzaj to ćwiczenie trzykrotnie codziennie rano i
wieczorem.”
Paweł

Stres? Mam na to sposób!
„Wiem, jak szybko uspokoić się:
v
v
v
v
v

Pomyśl o takim czasie, kiedy będzie
już po egzaminie.
Wizualizuj sobie Twoje ulubione,
najbardziej relaksujące miejsce.
Przypomnij sobie o swoim ostatnim
osiągnięciu, z którego jesteś dumny.
Zjedz ciastko korzenne (imbir w nim
zawarty pomaga uspokoić się).
Dodaj sobie pozytywnej energii,
robiąc przez godzinę coś, co sprawia
Ci przyjemność.”
Karol

Stres? Mam na to sposób!
„Panikowałam, strach i niepokój
przytłaczały mnie. Łapały mnie
dreszcze, zawroty głowy,
problemy z oddychaniem.
Myślałam, że zemdleję. Jeśli Ci
się to przydarzy, spróbuj wziąć
długi wdech przez nos, a
następnie powoli wypuść
powietrze. Mnie to uspokajało.
Było jeszcze lepiej, kiedy
zaczęłam planować naukę i
wyznaczałam sobie co i na kiedy
powinnam się nauczyć.”
Basia
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