
Przyznasz, że już samo słowo stres, wywołuje

dreszczyk emocji i to uczucie zasychania w

gardle, kołatania serca, ściskania wdołku,

tudzież pustkę w głowie na samą myśl o

konieczności zdawania egzaminu.Czy jest na

to jakiś sposób?, pytają ci, którzy w

niedługim czasie muszą zmierzyć się z

„potworem” tremy. Czy można zrobić coś,

żeby nie czuć tego wszystkiego i przystąpić

do egzaminu spokojnym, zrelaksowanym, z

poczuciem, że jesteś dobrze

przygotowanym, kompetentnym.  

 Zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy tych
stresorów jest o wiele więcej, bo oprócz
strachu przed samym egzaminem,mierzysz
się ze strachem o zdrowie swoje i bliskich,  z
lękiem o przyszłość, bo przed nami wielka
niewiadoma…

Stres
przedegzaminacyjny

Poradnik dla maturzystów



I właśnie, przede wszystkim dbaj o siebie,
wyśpij się - nie trzeba Ci przecież
przypominać, że odpowiednia ilość snu ma
kolosalne znaczenie dla prawidłowego
funkcjonowania umysłu i zdolności
kojarzenia i zapamiętywania. Odpowiednio
się odżywiaj wprowadź do diety kwasy
omega 3-paliwo dla komórek nerwowych,
tudzież wiele innych składników odżywczych,
które wpływają na nasze dobre
samopoczucie i system odpornościowy,
mający w obecnej sytuacji niebagatelne
znaczenie. Trenuj w domu, ćwicz przy
otwartym oknie, codziennie dbaj o dobrą
formę fizyczną - mnóstwo propozycji
znajdziesz w Internecie. Idź na krótki,
samotny spacer, wsłuchaj się w śpiew
ptaków, popatrz na budzącą się do życia
przyrodę, kontempluj ją. To ważne. Słuchaj
muzyki,która wprawi Cię w dobry nastrój.

Na wiele rzeczy nie masz wpływu, nie wiesz,
co będzie. Zrób jednak, to na co masz wpływ.
Przede wszystkim na siebie i na swoje
reakcje. I na tym teraz się skup. Staraj się
robić swoje, jak mówi klasyk.



I teraz, mając przygotowane „zaplecze”,

zadbaj o dobrą organizacją czasu, związanego

z przygotowaniem się do matury-zarządzanie

czasem sprawdzi się w walce ze

stresem. Pamiętaj, aby przygotowania do

egzaminu, nie zostawiać na ostatnią chwilę,

kiedy piętrzący się stos nieprzeczytanych

książek i notatek, wywoła w Tobie uczucie

paniki,  na myśl, że nie dasz rady tego

wszystkiego teraz opanować. Odpowiednio

wcześniej zaplanuj czego i kiedy będziesz się

uczył. Dokonaj selekcji materiału, tak, abyś

spokojnie mógł zgłębić tajniki wymaganej od

Ciebie wiedzy i zrób plan. Taki plan, jak mapa

podróży pozwoli Ci spokojnie dotrzeć w

upragnione miejsce i zachować poczucie

kontroli nad sytuacją, a to niesamowicie

uspokaja i rozluźnia. Obecnie masz tego czasu

na przygotowanie się więcej, a to jest dużym

plusem.  Teraz ważne pytanie: -jak to zrobić,

aby skuteczniej zapamiętywać i uczyć się

szybko. Sposobów jest wiele, a o ich wyborze

niech zadecydują Twoje indywidualne

preferencje.



Proponuję zastosować genialny wynalazek
starożytnych-mnemotechniki, które wielkim
oratorom sprzed wieków, pozwoliły
zapamiętywać długie teksty wystąpień, bez
„podpierania się notatkami. Przyznaj,czy nie
łatwiej jest wymyślić sobie miłą dla zmysłów
historyjkę, w którą wkomponujesz trudne, dotąd
do przyswojenia pojęcia i terminy i połączysz je
ze sobą, jak ogniwa łańcucha, niż wielokrotnie
powtarzać je mechanicznie, często z marnym
skutkiem. Warto w tej strategii odwoływać się do
skojarzeń, które zwielokrotniają zapamiętywanie
oraz do tworzenia w umyśle barwnych obrazów,
bogatych w akcję i dobry humor. Taka taktyka
pozwala na aktywację obu półkul mózgowych i
tworzenie się wielu trwałych śladów
pamięciowych. Wykorzystaj także świetną
metodę, jaka są mapy pamięciowe i notatki
nielinearne-bardzo dobre narzędzia
porządkowania i utrwalania wiedzy oraz
wspaniała zabawa, która uatrakcyjni
przyswajanie nawet najbardziej nudnych
informacji. Przy okazji odkryjesz   w sobie
pokłady kreatywności i twórczego myślenie, o
które sam byś siebie nawet nie podejrzewał. Nie
wierzysz? To choć raz spróbuj. Przekonaj się na
co się stać, jak bardzo zwiększysz potencjał
swojego umysłu i pamięci.



Bardzo ważne - pamiętaj o harmonogramie powtórek,
które na utrwalą zapamiętywana wiedzę.
Zainteresowanych odsyłam znów do Internetu, gdzie
można znaleźć informacje na temat mnemotechnik.
Przygotowałam podpowiedź - linki do ciekawych
filmików znajdziesz na końcu tego artykułu.  
Wreszcie sprawa najważniejsza-łagodzenie napięć
powstałych na skutek stresu. Dbałość o komfort
psychiczny, powoduje lepszą pracę mózgu poprzez
współdziałanie obu półkul mózgowych-lepsze
rozumienie, przyswajanie i zapamiętywanie wiedzy.
Stan umysłu-alfa , który powstaje pod wpływem
relaksu, powoduje, że chłoniemy informacje, jak
przysłowiowa gąbka. Możesz przecież poświęcić kilka
chwil na trening autogenny Schulza, relaksację
Jacobsona lub dowolną inną technikę, aby poczuć się
rześko i zdrowo, wolnym od wszelkich napięć, z
jasnym umysłem.



Nawet w takich warunkach jakie są i
„trąbią” nam o nich „na okrągło”:
„zostań w domu”-możesz zafundować
sobie małe wakacje i to wcale nie
wychodząc na zewnątrz. Leżąc na
miękkiej sofie, możesz wizualizować w
swojej wyobraźni miejsca, szczególnie
przez Ciebie ulubione, pozytywnie się
Tobie kojarzące. Przenosząc się w
świat wyobraźni, przy dźwiękach
muzyki relaksacyjnej lub odgłosach
przyrody, szumu fal morskich,
poczujesz fantastyczne odprężenie w
całym ciele i umyśle. Twój mózg
zareaguje na obrazy pojawiające się na
ekranie twojego umysłu, jak na
rzeczywistość, a ty zyskasz spokój,
pozytywne emocje i dobre
samopoczucie.



I na koniec „szczepionka”- nie, nie na
koronawirusa, ale na Twój strach przed
egzaminem. Codziennie możesz tworzyć w swoim
umyśle plastyczny obraz sytuacji egzaminacyjnej, w
którą wkraczasz, czy to przed  komputerem, czy w
realnej rzeczywistości, jako osoba pewna siebie,
spokojna, zdystansowana, dobrze przygotowana.
Spokojnie odpowiadasz na pytania testowe, z
uśmiechem i pewnością. Po takim treningu,
egzamin już nie będzie dla Ciebie taki straszny, bo
już się z nim „oswoiłeś, poprzez codzienną
praktykę. W dniu poprzedzającym egzamin wyjdź
na krótki spacer, lub choćby na balkon, czy
do przydomowego ogródka, pogimnastykuj się,
posłuchaj ulubionej muzyki i odpręż się. Pamiętaj
o jednym; „nie taki diabeł straszny, jak go malują”.
Egzamin da się przeżyć i zdać i Tobie też się to
uda, bo dlaczego, nie. Trzymamy za Ciebie
kciuki! Dasz radę! Powodzenia!
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Jak się UCZYĆ i WSZYSTKO PAMIĘTAĆ - Szkoła Szpiegów
 https://youtu.be/rl1ZFS2N35Q
 
 Jak się uczyć szybko, bez stresu i zmęczenia? Mega demonstracja.
https://youtu.be/E_Q8GMuV7cM
 
Techniki pamięciowe rekordzisty świata. Marcin Kowalczyk
 https://youtu.be/hIDeHiKt1Hs
 
Metody szybkiej nauki - szybkie i skuteczne sposoby
 https://youtu.be/XPM_Xl64UqY
 
Jak w 10 sekund podwoić swoją koncentrację technika
pomarańczy
 https://youtu.be/YH2UUUTOyno
 
Jak pokonać NIECHĘĆ DO NAUKI❓❗
https://youtu.be/ssddluqF7po
 
MÓZG WYSIADA, ALE MUSISZ SIĘ UCZYĆ? ZRÓB TO!
https://youtu.be/W12MejgITLI
 
Jaki kolor sprawi, że ZAPAMIĘTASZ O 14% WIĘCEJ?
https://youtu.be/y7QmN8AbFNo
 
 
Jak pokonać lenistwo?
 
https://youtu.be/InZjUOUOyq4Dodaj podtytuł


