
REHBERLİK EVİMDE

MAYIS 2020  •    SAYI 2

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KORKU VE KAYGI
NEDİR?

Korku: algı lanan b�r tehl �ke,
tehd�t anında h�ssed�len ve nahoş
b�r ger� l �m, güçlü b�r kaçma veya
kavga etme dürtüsü, hızl ı  kalp
atışları ,  kaslarda gerg�nl �k vb.
bel �rt � lerle yaşanan yoğun b�r
duygusal uyarı lma (heyecan)
Kaygı (Anks�yete):  en genel
anlamıyla tehl �ke veya tal �hs�zl �k
korkusunun ya da beklent�s �n�n
yarattığı  bunalt ı  veya ted�rg�nl �k;
akı ldış ı  korku. Ancak b�r başka
tanıma göre kaygı nesnes�z
olmasıyla korkudan farkl ı l ık
göster�r .  Korkunun �ster b�r �nsan
�ster b�r olay olsun b�r nesnes�
vardır ama kaygının yoktur.

HEPİMİZ KAYGILANIR
HEPİMİZ KORKARIZ…
SAKİN OLUN HEPİMİZ NORMALİZ  :))))

Kaygı ve korku mutlaka kötü, olumsuz olarak
algılanmamalıdır. Çünkü her �k�s� de aslında normal
hatta gerekl�  tepk�lerd�r. Şöyle k�, korku, kaç-
savaş tepk�ler�n�n temel�ndek� yapı taşıdır;
dolayısıyla tehl�ke anında kaçmak veya kalıp
savaşmak g�b� tepk�ler�m�ze yol açar. Kısaca, korku
hayat kurtarab�l�r. Kaygı da gelecekte başımıza
geleb�lecekler� ş�md�den öngörerek ona göre
planlamalar yapmamızı sağlaması açısından
olumlu özell�k taşır.
Başka b�r dey�şle, hazırlıklı olma, �ç�ne g�r�leb�lecek
tehl�ke potans�yel� olan durumlardan kaçınab�lmek
adına neler yapılab�leceğ�n� düşünme fırsatı
ver�r.

8. SINIFLAR İÇİN



YÜKSEK
KAYGININ
DUYGUSAL

BELİRTİLERİ
End�şe

Mutsuzluk
Huzursuzluk

Öfke-Kızgınl ık
Korku

Hayal kır ıkl ığı
Üm�ts�zl �k

Mahcub�yet

SINAV KAYGISI NEDİR?
Sınav önces�nde öğren�len b�lg�n�n sınav esnasında
kullanılmasına engel olan yüksek düzeyde kaygıya
"SıNAV KAYGISI" den�r.

Sınav kaygısı her yaştan öğrenc�n�n
karşılaşab�leceğ� b�r problemd�r. ancak
AŞILAMAYACAK BİR PROBLEM DEĞİLDİR!!!

Kalp atışlarında hızlanma
Hızlı nefes alıp-verme,
Terleme ve/veya t�treme,
D�l�n damağın kuruması,
M�de ş�kayetler�,
Baş ağrısı,
İshal-kabızlık,
Yorgunluk bel�rt�ler�,
Gerg�nl�k/s�n�rl�l�k hal�,
Yeme alışkanlıklarında değ�şme,

Yüksek Kaygının F�z�ksel Bel�rt�ler�

Sınav kaygımızın olup olmadığını
nereden anlarız?

Peki sınav kaygısının nedenleri neler?
Kötü çalışma alışkanlıkları,
Görev ve sorumlulukları erteleme,
Zamanı �y� kullanamama,
Başarısız olma ve değerlend�r�lme korkusu,
Yüksek Beklent� düzey� (A�le, öğretmen, arkadaş, kend�s�)
Mükemmel�yetç� yaklaşım

Evet genç arkadaşım, sınav kaygısının ne olduğunu, neden olduğunu ve bel�rt�ler�n�
öğrend�ğ�m�ze göre sıra bu kaygıyla baş etme yöntemler�nde. B�r sonrak� bülten�m�zde sana bu
kaygıyla nasıl baş edeceğ�n� anlatacağız. Eğer sınav kaygın olduğunu düşünüyorsan
bültenler�m�z� tak�p etmeye devam :)
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