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1. Koks vaidmuo tenka atminčiai mokymosi procese? 

Mokymosi procese atmintis yra ne mažiau svarbi kaip ir kiti pažinimo procesai: d÷mesys, 

jutimai, suvokimas, mąstymas, vaizduot÷. Visi mūsų pažinimo procesai veikia kartu, atskirai 

analizuojami tik teoriniais sumetimais. N÷ra atskirai atminties, atskirai mąstymo, suvokimo ar 

jutimų. Yra vienas sąmon÷s srautas. 

2. Studentai dažniausiai mokosi sesijos metu, kai turi per m÷nesį išlaikyti visus egzaminus. 

Mokymosi ir įsiminimo greitis turi būti labai didelis. Ar tokios perkrovos, kai iš pradžių 

„kalama“ į galvą viena, o po to kita, gali pakenkti žmogaus geb÷jimui įsiminti? Kokia 

galima žala? 

Tai, kad studentai mokosi tik sesijų metu, tinka tik daliai jų. Ir, manyčiau, ne pačiai didžiausiai. 

Yra studijų programų, kuriose sunkiai įmanoma priešokiais mokytis: tai retai gal÷tų sau leisti 

studijuojantys kalbas, menus, mediciną, kai kuriuos tiksliuosius bei socialinius mokslus, na, 

pavyzdžiui, psichologiją☺. Jei studentas yra sąmoningas, subrendęs studijoms, mokosi ne vien 

d÷l diplomo, bet nori įgyti žinių, ruošiasi tapti savo srities specialistais, stengsis mokytis 

nuosekliai, jei ne visų, tai bent pagrindinių, jo manymu, svarbiausių dalykų, ne tokius svarbius 

pasilikdamas sesijai. Manau, ,,kalimas“ gali būti pateisinamas tik tais atvejais, kai dalykas 

atrodo nesvarbus, atsiskaitymas yra tik formalumas, kad bent patenkinamas pažymys ar įskaita 

būtų. Tokių dalykų daug netur÷tų būti. Jei ,,kalami“ visi dalykai – tai jau b÷da. Matyt, ne 

tinkamai pasirinkta. Nebūtina gi visiems aukštuosius mokslus baigti.  

3. Kokie yra simptomai, kad atmintis buvo perkrauta? 

Mokantis tik sesijų metu lengva pervargti, išsekti tiek fiziškai, tiek psichiškai - galima rimtai 

susirgti. Kas gi būtų, jei sugalvotume valgyti tik savaitgaliais ar švenčių dienomis? Kaip jaustųsi 

mūsų virškinimo sistema? Nieko gero, ar ne? ,,Kalant“ vieną dalyką po kito, netrunka 

susimaišyti išmokta medžiaga, pasidaro sunku atrinkti faktus - ,,kas prie ko“. Nuvargstama ir 

rezultatas kaži ar būna džiuginantis, nes atmintis yra ne tik geb÷jimas įsiminti, bet ir geb÷jimas 

užmiršti. Tiek įsiminimui, tiek užmiršimui reikia laiko. Kuo daugiau užmirštame, tuo daugiau 

galime atsiminti. Čia kaip prižiūrint kompiuterį, svarbu kartas nuo karto išvalyti šiukšles, ištrinti 

nereikalingus failus. Jei kompiuteris neprižiūrimas, perkrautas tai atitinkamai ir veikia... 

4. Ar stresin÷ situacija gali pad÷ti greičiau įsiminti, ar atvirkščiai? Pavyzdžiui, kai studentas 

žino, kad egzaminas jau rytoj. 
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Esant stresinei situacijai dažnai užmirštame ir tai ką žinojome. Stresas dažnai blokuoja atmintį. 

Kai kuriais atvejais stresas gali ir atpalaiduoti – blokuoti perfekcionizmą: ,,Laiko n÷ra, vis tiek 

nieko naujo nebeišmoksiu, kaip bus – taip bus, kaip nors išsisuksiu, ką nors sugalvosiu, gal 

išsiversiu su turimomis žiniomis“. Kartais pavyksta. 

5. Koks skirtumas žmogaus atminčiai, kai, pavyzdžiui, studentas mokosi kažką mintinai ir kai 

jis išmąsto logiškai? 

Sunku įsiminti tai, ko nesupranti arba nenori suprasti. Mokymasis gali būti mechaninis arba 

prasminis. Mechaninis mokymasis – tai ,,kalimas“. Toks mokymasis reikalauja daug pastangų ir 

laiko, be to rezultatas yra prastas – geriausiu atveju medžiaga prisimenama tik iki atsiskaitymo. 

Prasminis mokymasis vyksta tuomet, kai medžiaga suprantama, susiejama su atmintyje jau 

turimomis žiniomis ir patyrimu. Tam taip pat reikia laiko ir pastangų, tačiau išmokta medžiaga 

įsimenama ilgam. 

6. Dažai studentai nesimoko iki paskutin÷s akimirkos, nes mano, kad jei prad÷s anksčiau vis 

tiek iki egzamino užmirš. Ar tai tiesa, ar neverta mokytis, nes vis tiek užmirši? Ar ta 

informacija išlieka atmintyje? 

Taip gali manyti ir daryti tik dalis studentų, tikrai ne visi. Kad gerai atsimintume, turime ne tik 

suprasti, susieti, ,,aktyviai“ padirb÷ti su medžiaga, ne kartą pakartoti, skirti laiko ne tik 

medžiagos įsisavinimui, bet ir ,,susigul÷jimui“. Būtent tod÷l yra patariama egzaminui ruoštis 

laiku ir v÷liausiai likus dienai iki atsiskaitymo visai nesimokyti. Galima tik trumpai peržvelgti 

užrašus, pasikartoti tai, kas jau yra išmokta. Mokantis paskutinę dieną pieš egzaminą iškyla 

pavojus, kad suaktyv÷s vadinamoji ekforin÷ kliūtis, kuomet galime būti atskirti nuo savo pačių 

žinių. Vieniems atmintis gali prad÷ti grįžti tik iš÷jus iš egzamino patalpos, kitiems po dienos 

kitos pra÷jus egzaminui, kai jau ,,šaukštai po pietų“. 

7. Kas gerina atmintį? (maistas, vitaminai, fizin÷ veikla, vaistai?) 

Labai svarbu gerai, pilnavertiškai maitintis, pakankamai jud÷ti, pakv÷puoti grynu oru, gerai 

išsimiegoti, – pasirūpinti tiek fizine, tiek psichine bei dvasine savo sveikata. Savo racioną 

galima papildyti ir vitaminais, papildais stiprinančiais atmintį, tokiais, kaip neurozanas, 

lecitinas. Tik juos reik÷tų prad÷ti vartoti ankst÷liau, bent prieš gerą m÷nesį ar du iki sesijos 

pradžios. Čia veikia tokie pat d÷sningumai, kaip ir mokymesi☺ 

8. Gal žinote pratimų, skirtų atminties treniravimui? Papasakokite apie juos. 

Jei ,,visi“ studentai mokosi tik per sesiją, būtų naivu tik÷tis, kad skirtų laiko eil÷raščių 

mokymuisi, telefonų numerių įsiminimui bei panašiems dalykams... Mokytis galima labai 

įvairiai. Svarbu atsirinkti, kokie būdai jums labiausiai tinka. Esam labai skirtingi. Kas tinka 

Petrui, gali netikti Marytei. Svarbu pažinti save. Pasteb÷ti kokius mokymosi būdus taikome, 

kaip geriausiai įsimename. Ar geriau įsimenu tai ką pamatau, ar tai, ką išgirstu, o gal tai, ką pats 
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padarau, ar susieju, išmąstau? O kaip mokosi jūsų bendramoksliai? Gal iš jų galima būtų ko 

nors pasimokyti? Kaip taisykl÷, įsiminti padeda aktyvus darbas su mokomąja medžiaga, kai 

skaitydami pasibraukiam ar išsirašom svarbiausias mintis, parašt÷se rašom klausimus ar 

komentarus, darom santraukas, planelius, žodinį tekstą paverčiam grafiku, žem÷lapiu ar schema. 

Pagrindinis mokymosi metodas – kartojimas. Ne veltui sakoma, kad kartojimas yra mokslų 

motina. Tinka sluoksniuoti, kaitalioti mokymąsi su fizine veikla, pavyzdžiui, pasimokau – 

pasportuoju, pasirąžau ar pašokin÷ju prieš veidrodį, pasimokau – suplaunu indus ar sutvarkau 

kambarį. Gerai yra pasimokyti prieš miegą, nes miegant dar kelis kartus pakartojame tai ko 

mok÷m÷s. Taip yra d÷l mūsų psichinių procesų inertiškumo. Geriau nesimokyti panašių dalykų 

vieno po kito, pavyzdžiui, vieną užsienio kalbą po kitos. Mokantis gali būti taikomi specialūs 

atsiminti padedantys metodai, tokie kaip grupavimo, rimo ir ritmo, akronimų, grandininis, 

,,vietų“ metodai. Grupuojame įsimindami telefono numerius 8 615 ..... . Bandydami įsiminti 

eil÷raštį, jam galime pritaikyti melodiją. Iš pirmų reiškinių ar daiktų eil÷s raidžių sudarome 

pavadinimą ar posakį ir pan. Įsiminti dažnai padeda asociacijos ir vaizduot÷s panaudojimas. 

Pratimų atminties treniravimui galima susirasti knygose apie atminties lavinimą bei mokymąsi 

mokytis. 
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