
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΓΧΟΣ   

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:  

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2013 – 2014 η ομάδα μας στο μάθημα της  

“Σχολικής και κοινωνικής ζωής (project)” ασχολήθηκε με την κατηγορία 

“Αντιμετωπίζοντας το Άγχος” γιατί ενδιαφέρει πολύ τους μαθητές και τους 

ενήλικες. Επειδή έχουν πολλές ευθύνες σχετικά με τα μαθήματα και τα 

μικροπροβλήματα της ζωής.      

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:  

Στην αρχή είχαμε φτιάξει ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την αντιμετώπιση 

του άγχους, για τους εφήβους. Τα συμπεράσματα που βγάλαμε από αυτό το 

ερωτηματολόγιο είναι: ότι από τις περισσότερες τάξεις και ιδιαίτερα στην 

πρώτη γυμνασίου διαπιστώνουμε ότι στο σχολείο οι περισσότεροι μαθητές 

νιώθουν άγχος. Το άγχος αυτό, οφείλεται περισσότερο στα διαγωνίσματα, στο 

πολύ διάβασμα, προσβολή από άλλους μαθητές ή καθηγητές.  

  

  

 

  

ΠΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ:  

Το άγχος πρωτοεμφανίζεται σε μικρές ηλικίες από πέντε έως δεκαοκτώ ετών. 

Το άγχος εμφανίζεται κυρίως στην εφηβεία λόγο επιβάρυνσης του 

προγράμματός τους και των εξετάσεων! Το άγχος εμφανίζεται και μετά την 

εφηβεία γιατί το άτομο μεγαλώνει και με αυτό τον τρόπο αυξάνονται οι 

υποχρεώσεις του και έτσι πρέπει να αντεπεξέλθει σε όλες με απόλυτη προσοχή 

και ευθύνη!  

  

  



  

  

 

  

ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ:  

Το άγχος προκαλεί διάφορους παράγοντες όπως: καρδιοπάθειες σε μεγάλο 

βαθμό, ζαλάδες, απώλεια μνήμης, πονοκεφάλους, στομαχόπονους κ.ά.   

  

Μετά από αυτά ασχοληθήκαμε και με τα παιδιά που έχουν άγχος λόγω 

κάποιων σωματικών προβλημάτων π.χ σωματική αναπηρία. Αυτά τα παιδιά 

έχουν αυξημένο άγχος, μήπως κάποιο παιδί τα κοροϊδέψει για τα προβλήματά 

τους.  

  

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ:  

  

Το άγχος αντιμετωπίζεται με πολλούς τρόπους:  

  

 Δραστηριότητες που σας ηρεμούν, π.χ: τρέξιμο, κολύμβηση, διάφορα 

ομαδικά αθλήματα κ.ά  

  

 Να μην ανησυχούμε για μικροπροβλήματα όπως: Διάφορες 

παρεξηγήσεις, προβλήματα με τους γονείς κ.ά  

  

 Να αποφεύγετε να κάνετε πλάνα και σχέδια που είναι πολύ δύσκολο να 

πραγματοποιηθούν  

  



 Άσκηση σε καθημερινή βάση, για παράδειγμα: ποδηλασία, κωπηλασία 

κλπ.  

  

 Αρκετός ύπνος  

  

 Μιλήστε με έναν φίλο της οικογενείας  

  

 Τέλος μπορείτε να μιλήσετε με έναν σύμβουλο  

  

ΠΩΣ ΟΜΩΣ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ;  

Ο μισός δρόμος για την αντιμετώπιση του άγχους είναι να μάθουμε το 

μηχανισμό με τον οποίο δημιουργείται και ο άλλος μισός είναι ο δρόμος της 

χαλάρωσης και της βιοανάδρασης*  

  

  

*Η βιοανάδραση αποτελεί  ένα μέσο μάθησης της σωματικής 

αντίληψης/αίσθησης, του αυτοελέγχου και της ταυτοποίησης. Αντιμετωπίζει 

ψυχικές, ψυχοσωματικές και σωματικές δυσλειτουργίες.  

  

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  

Βικιπαίδεια -> Πως αντιμετωπίζουμε το άγχος;  

    

Εγκυκλοπαίδειες -> Αντιμετώπιση του άγχους “Βικιπαίδεια”  

  

 

Κατερίνα Χάρδα  

Μαρία Σέττα  

Θεοδώρα Τσαγρή   

Θεώνη Παρασκευοπούλου  

  



 


