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Laikyti egzaminus – neišvengiamas dalykas, tačiau praeinantis gyvenimo etapas. Vargu ar daug 
rasime žmonių, kuriems nėra tekę per savo gyvenimą patirti egzaminų įtampos ir baimės 

Egzaminą derėtų vertinti ne kaip pavojų „susikirsti,” „pralaimėti”, o  

kaip galimybę įveikti gautą iššūkį, parodyti savo žinias, dalyko išmanymą. 

 

Tikriausiai kiekvienam besiruošiančiajam egzaminams kyla klausimas, nuo ko pradėti. Tačiau 
svarbesnis klausimas – kada pradėti. Yra mokinių, kurių nuomone, galima „laimėti“ egzamino 
rezultatus per daug jiems nesiruošiant. Šis vienas labiausiai paplitusių mitų apie egzaminus neretai 
pakiša koją taip galvojantiems. Dar viena paplitusi nuomonė – tikrai šaunūs mokiniai geba gerai 
pasiruošti egzaminui per trumpą laiką. Deja, taip atsitinka ne visiems, nes skirtingai suprantamas 
„šaunumas“, kuris ne visada siejamas su mokymosi sugebėjimais. 

Kiekvieno mokymosi stilius skirtingas ir dėl to pasiruošimo pradžia taip pat bus skirtinga. Jeigu 
sugebate susikaupti įvairiose situacijose, turite gerą atmintį, nepriklausote nuo kartojimo, sugebate 
įsisavinti medžiagą nedarydami užrašų – jums laiko reikės mažiau. Tačiau daugeliui pavojinga 
nukelti pasiruošimą egzaminams į paskutines dienas. 

Pasiruošimo planas tampa aiškesnis likus maždaug dviem mėnesiams iki egzaminų laikymo. Tada 
galima numatyti, kiek ir kokios medžiagos reikia paruošti kiekvieną savaitę. Taip pat svarbu pasilikti 
laiko kartojimui.  

 

KAIP PASIRUOŠTI? 

 Susikurkite kuo ramesnę aplinką. Verta pasirinkti ir sutvarkyti mokymosi aplinką taip, kad 
joje būtų kuo mažiau dėmesį patraukiančių, blaškančių, pagundas keliančių dalykų. 

 Laikykitės įprasto gyvenimo ritmo, mokymosi būdo, tegul jus supa įprasta aplinka. Venkite  
labai eksperimentuoti prieš egzaminus, geriau laikykitės jums įprastos dienotvarkės ir jau 
išbandytų mokymosi metodų.  

 Siekiant produktyviai panaudoti savo nerimą ir valdyti tvyrantį chaosą bei sumaištį, gali padėti 
aiškus veiksmų planas. Jis pravers, jei įvardysite ne tik tai, ką darysite, bet ir ko nedarysite. 

 Susikurkite gerą dienotvarkę. Susiraskite tinkamą mokymuisi laiką. Darykite pertraukėles 
mokydamiesi. Po ilgesnio mokymosi vieną temą ar dalyką keiskite kitu. Vienu metu geriausia 
mokytis du kontrastingus dalykus (pvz., matematiką ir istoriją). 
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 Konspektuokite svarbiausią medžiagą, rašykite santraukas, tezes, planus, pasižymėkite 
svarbiausią informaciją.  

 Konsultuokitės su įvairiais žmonėmis: tėvais, mokytojais, draugais ar pažįstamais.  

 Švara, tvarka ir grynas oras visuose srityse gerina darbingumą. Kelios raudonos detalės 
interjere aktyvina protinę veiklą. Jei panašių detalių nėra, laikinai savo kambaryje pastatykite 
gėlę į raudoną vazonėlį, nusipirkite raudoną puodelį ar pan. 

 Svarbu nusistatyti prioritetus: kuri medžiaga yra svarbi, o kuri tik papildoma. Tada nereikės 
vienodai intensyviai mokytis visko.  

 Atsirinkite, ką reikia tik pakartoti, o ką dar ir pasiaiškinti bei išmokti (tiems dalykams prireiks 
daugiau laiko).  

 

KAIP TVARKYTIS SU NERIMU, STRESU 

 Apsibrėžkite savo lūkesčius – jie turi būti realistiški, susidarykite realų savo galimybių vaizdą. 

 Jausti šiek tiek nerimo prieš egzaminus YRA NORMALU. Ir netgi naudinga: nedidelis nerimas 
skatina susitelkti, susikoncentruoti, būti parengties siekti tikslų būsenoje. 

 Nesutelkti visų minčių į pažymius – susitelkti į tai, „kaip padaryti geriausia, ką galiu”. 

 Stresinėje situacijose kartais susidaro „atminties kamščiai“. Ką daryti? Nesutrikti ir 
nepasiduoti! 

 Svarbu praktikuoti žinomus, tinkamus ar rasti naujų streso įveikos būdų, kurie padėtų 
pasijusti ramesniems. (Praleiskite laiko gamtoje, suvalgykite juodojo šokolado, būkite 
fiziškai aktyvūs, klausykitės muzikos, ilgėliau pasimaudykite vonioje). 

 Kai aplanko mintys „nieko nemoku“, „nieko neprisimenu“, „bus blogai“ ir panašiai, stabdykite 
save. Nes tai netiesa! Jūs mokėtės ir bent dalis informacijos yra ilgalaikėje jūsų atmintyje, 
tereikia nusiraminti ir prisiminti. O prisiminti trukdo per dideli sau keliami lūkesčiai ir įtampa. 
Nesusikoncentruokite ties mintimi, kad bus blogai. Jūs mokėtės ir tikrai atliksite užduotis. 

 Mokykitės atsipalaiduoti ir sureguliuoti kvėpavimą. Stiprūs jausmai didina jūsų kūno įtampą 
ir trukdo ramiai kvėpuoti. Kvėpuokite lėtai, ramiai (skaičiuokite iki keturių – 1...2...3...4 – 
sulaikykite kvėpavimą, pakartokite tris kartus). 

 Trukdo mintys apie tai, kokių patyrimų turėjote, ką išgirdote iš kitų. Kad nuo šių dalykų laikinai 
atsiribotumėte, galite pabandyti keisti kvėpavimą ir stengtis sau įteigti ramybės pojūtį. 
Sakykite sau: „Aš kvėpuoju lėtai. Man gerai, kai kvėpuoju lėtai. Šiuo metu aš atsakingas už 
savo kvėpavimą“.  

 


