Stres egzaminacyjny - jak sobie z nim radzić?
Przed egzaminem/sprawdzianem słuchacz powinien:
1) przygotować się - słuchacz powinien zacząć uczyć się z wyprzedzeniem. Materiał należy rozłożyć
na mniejsze porcje i nie zaczynać kolejnej części przed opanowaniem poprzedniej. W przypadku
egzaminu gimnazjalnego czy maturalnego, przygotowania warto rozpocząć już kilka miesięcy
wcześniej,
2) zapoznać się z formatem egzaminu i punktacją poszczególnych zadań - dzięki temu nie zaskoczą
go typy zadań egzaminacyjnych, będzie wiedział, na co zwracać szczególna uwagę i które zadania
przyniosą najwięcej punktów. Warto poszukać informacji o typowych błędach popełnianych przez
zdających i samemu ich uniknąć,
3) zadbać o swoje ciało - przed egzaminem warto:


wyspać się - łatwiej będzie przypomnieć sobie to, czego się nauczyło, zjedz lekkie,
ale pożywne śniadanie,



zrelaksować się - dzień przed egzaminem warto iść na spacer, na rower, pobiegać lub zrobić
coś innego, co sprawia przyjemność. Warto zrobić kilka ćwiczeń odde chowych.
Ćwiczenia oddechowe możemy prowadzić w różnych pozycjach: w staniu, leżeniu na plecach

i na boku, w siadzie, w klęku, a nawet w siadzie tureckim. Zawsze jednak pozycja musi być wygodna,
zapewniająca relaks i wyprosi kręgosłupa. Młodzież w wieku 15-16 lat powinna wykonywać 12-18
rytmów oddechowych na minutę, dorośli - 16.
Podczas ćwiczeń oddechowych należy utrzymać czystość i drożność przewodów nosowych.
Na przykład w ćwiczeniach oddechowych jogi przywiązuje się szczególną uwagę do oddychania przez
nos i powolnego, głębokiego, swobodnego wykonywania oddechów, zatrzymywanych bądź w fazie
szczytu wdechu, bądź po pełnym wydechu.
Rano, po przebudzeniu, należy przeciągnąć się na łóżku i wyzbyć sennej bezwładności.
Potem wykonać głęboki wdech z wypchnięciem brzucha i rozszerzeniem klatki piersiowej i powoli
wypuścić powietrze, wstrzymując oddech na 3-5 sekund. Ćwiczenie to należy powtórzyć 5 razy.
Kolejne ćwiczenia wykonać należy w leżeniu na plecach, wypychając podczas wdychania brzuch
i wypuszczając powietrze małymi partiami przez usta. Z innych ćwiczeń na łóżku zalecić można:
- w leżeniu tyłem, ręce wzdłuż tułowia, dokonać wdech z przeniesieniem rąk za głowę, wydech
z powrotem rąk do poprzedniej pozycji;
- to samo ułożenie tułowia, ręce w bok, przeniesienie ich do pionu z wydechem i powrotem
do poprzedniej pozycji z wydechu;

- w leżeniu na boku z rękoma wyprostowanymi nad głową wykonujemy wydech, przyjmując
pozycję skuloną, wdech przy powrocie do poprzedniej pozycji;
- w leżeniu tyłem podpieramy się pod biodra, wykonując wdech, przy powrocie do leżenia
następuje wydech;
- w siadzie prostym, ręce wzdłuż tułowia, dokonujemy wdechu, przy skłonie w przód
z dotknięciem głową i klatką piersiową prostych nóg następuje wydech.
Celem ćwiczeń wydechowych jest m.in. zwrócenie uwagi na tę ważną dla zdrowia czynność,
niezapominanie o niej w sytuacjach, gdy pochłania nas nauka czy praca zawodowa.

4) unikać czarnowidztwa - uczeń powinien wiedzieć, że nie musisz umieć wszystkiego i nie musi
znać odpowiedzi na każde pytanie. Warto zastanów się, co najgorszego może się stać i jakie będą
tego konsekwencje - zawsze można przecież ponownie podejść do egzaminu. Uczeń powinien
pomyśleć również, co najlepszego może go spotkać. Niech będzie dobrej myśli - jeśli porządnie się
przygotował, ma wszelkie szanse by egzamin zdać.

Ograniczenie stresu w czasie egzaminu/sprawdzianu
W czasie egzaminu/sprawdzianu słuchacz powinien:
1) być przygotowany na to, że może zacząć odczuwać stres - w końcu egzamin to stresująca
sytuacja; pamiętać, że stres karmi się niepewnością i brakiem wiedzy,
2) skupić się na sobie, postarać się wyizolować z otoczenia,
3) uważnie przejrzeć arkusz egzaminacyjny, zapoznać się z zadaniami, zastanowić się, ile czasu
będzie potrzebne do wykonania poszczególnych zadań,
4) dokładnie czytać polecenia, aby uniknąć niepotrzebnych błędów,
5) aby wzmocnić swoją pewność siebie, zacząć od czegoś, co z pewnością umie,
6) pilnować czasu,
7) upewnić się, że nie pominął żadnego zadania, które potrafi wykonać,
8) uważnie przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi,
9) jeśli w trakcie egzaminu (lub przed nim) pojawiają się w jego głowie negatywne myśli, np.: Nic nie
pamiętam, na pewno sobie nie poradzę, Inni z pewnością są lepiej przygotowani czy Kiedyś już mi się
zdarzyło, że byłem nieźle przygotowany a i tak oblałem , powinien postarać się zamienić te
negatywne komunikaty na ich pozytywne wersje, np.: Uczyłem się tego, zaraz sobie przypomnę
czy W prawie wszystkich przypadkach, gdy byłem przygotowany, zdałem ,
10) jeśli czuje silny stres, który przeszkadza mu w pisaniu egzaminu, powinien spróbować krótkich,
prostych ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń polegających na napinaniu i rozluźnianiu poszczególnych
grup mięśni lub przypomnieć sobie jakąś przyjemną sytuację - to powinno go odprężyć.

