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SINAV KAYGISIYLA BAŞ ETME
S INAV  KAYGIS I  BAŞ  EDİLEBİL İR  BİR
SORUNDUR ! ! ! ! ! ! !

Bir önceki bültenimizde sınav kaygısının ne olduğu, neden
olduğu ve belirtileri anlatılmıştı. Bu bültende ise sınav kaygısıyla
baş etme yollarını anlatacağız çünkü sınav kaygısı baş edilebilir
bir sorundur. 

Ne demiş atalarımız?:

AZI  KARAR  ÇOĞU
ZARAR !

8 .  S IN IFLAR  İÇ İN

Aslına bakarsanız bir miktar kaygı işinizi kolaylaştırır. Belirli bir
düzeye kadar kaygılanmak motivasyon ve odaklanma sağlar.
Sınava hazırlanan bir öğrencinin tamamen kaygısız olması,
sınava çalışmak için motive olmasını ve hatta sınav esnasında
odaklanmasını engeller.   



Bu arada ufak bir hatırlatma: "bütün bunları zaten
biliyorum, uyguluyorum ama kaygı düzeyim azalmak yerine
sınav yaklaştıkça daha da artıyor " diyorsanız, profesyonel

yardım almayı ihmal etmeyin.

Düzensiz uyku ve beslenme ve hareketsizlik bilişsel
becerilerinizin işleyişini bozar gençler. Yani anneleriniz haklı iyi
beslenin, düzenli uyuyun ve hareketsiz kalmayın, yoksa kafanız
çalışmaz yavrum :))))

Biliyorsunuz ilk bülten zaman yönetimi üzerine idi. Zamanı iyi
kullanmak hayatın her alanında önemlidir mutlaka ama sınava
hazırlık sürecinde daha da önemlidir. Zaten az kaldı ne
yapabilirim ki demeyin. Eksiğiniz olan konuları tespit ederek iyi
bir planlamayla fark yaratabilirsiniz! Umutsuzluk yok gençler :))) 

Kendinizi fazla kaygılı hissediyorsanız bu sizin sınava yüklediğiniz anlamdan kaynaklanır,
unutmayın. Yani düzenli çalışıp kendinize iyi  bakarak elinizden gelenin en iyisini yaptığınız halde
kaygınız devam ediyorsa sınav sizin için hayat-memat meselesi olmuş demektir ki bu hiç sağlıklı
bir bakış açısı değildir. Aslında siz de çok iyi biliyorsunuz ki sınavlar sizin kişiliğinizi değil
bilgilerinizi değerlendirir. Hayattaki tek kurtuluşunuz değildir. Her zaman başka bir alternatif
vardır. Ancak "bunları biliyorum da yine de kaygılıyım" diyorsanız düşünceleriniz üzerinde
çalışmanız gerekiyor demektir. Öncelikle düşüncelerinizle yüzleşip onları değiştirmeniz gerekiyor.
Aşağıda örnekleri var:

Sınav Kaygısıyla Baş Etme Yolları
1 -  DÜZENLİ  UYKU -BESLENME -EGZERSİZ
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2 -  PLANLI  ÇAL IŞMA

3 -  DÜŞÜNCELERİNİZ İ  DEĞİŞT İR İN

Doğru nefes alıp  vermek stres ve kaygıyı azaltır. Vücudunuzdaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.
bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardım eder. Sindirim sisteminizin düzenli çalışmasını sağlar.
Kalbinizi destekler. 
 

YANİ DOĞRU NEFES ALMAK, NEFES EGZERSİZLERİ YAPMAK ÖNEMLİ GENÇLER :))))))  

4 -  NEFES  VE  GEVŞEME  EGZERSİZLERİ  YAPIN  

Doğru nefes alıp  vermenin yanı sıra gevşeme egzersizleri de önemli birer rahatlama yöntemidir. 
Böylece bir bültenimizin daha sonuna gelirken sonraki bültenimizin konusunun da belli olduğunu
anlamışsınızdır :)))))
 

Doğru tahmin ettiniz bir sonraki bültenimizde nefes ve rahatlama egzersizlerini öğreneceğiz. 


