
 1 

Kristina Jackevičien÷: Egzaminai – ne 
siaubas. Arba kaip vaikams, t÷vams ir 
mokytojams įveikti nerimą 
 

Daugeliui abiturientų nepatinka, kai pasakai, kad 90 procentų egzaminų s÷km÷s priklauso nuo 
pasiruošimo. Stebuklai („Nesimok÷, o gavo gerą įvertinimą!” , „Vis ą laiką šešetais, penketais 
„varydavo“, o per egzaminą gavo dešimt”) reti, o jei ir įvyksta, tai paprastai ne mums.  

Matyt, dažnai smagiau nerimauti, negu sistemingai ir iš anksto prad÷ti mokytis. Na, o jei iki 
egzamino liko tik m÷nuo, o iki tol beveik nebuvo pris÷sta prie mokslų, tai pradedi ir smarkiai 
baimintis bei panikuoti.  

Čia jau b÷da. Kita vertus, ramiam būti nepadoru, nes ramyb÷ ne prieš gera. Šiek tiek nerimo, 
įtampos nekenkia. Padeda geriau susikaupti, išlaikyti egzaminus. Trukdo per didel÷ įtampa ir 
per didelis atsipalaidavimas („Aš žinau, kad moku, kiek moku, o ar tai žino kiti, man n÷ra 
svarbu”. „Mokiausi dvylika metų, visi mat÷, o dabar per egzaminą galiu pails÷ti”). Įtampą 
didina nemok÷jimas realiai vertinti savo galimybių, per didel÷s ambicijos („Nesvarbu, kad 
nelabai raukiu, bet privalau ne mažiau kaip 80 procentų gauti!”).  

Kartais įtampą prieš egzaminus didina ir dideli t÷vų lūkesčiai ar aukštas konkursinis balas į 
norimą pasirinkti specialybę. Nerimą kelia dar ir tai, kad dažnas nežino, kur stos, ką darys 
toliau ir apsisprendimo momentą nukelia egzaminų pabaigai („Ai, kur nors vis tiek įstosiu: jei 
nebūsiu artojas, tai gal būsiu stomatologas. Čia žinote, kaip lemta, ir nieko nepadarysi, tik 
neramu kažko...”). 

Moksleiviai bijo net pagalvoti, ką darytų, jei neišlaikytų egzamino. Tačiau jei numatai nes÷kmę 
ir galimus elgesio būdus nepasisekus, atpalaiduoja ir žinojimas, kad tikrai nebūtų „šak÷s”. Gal 
egzaminą galima perlaikyti ar geriau pasiruošus laikyti kitais metais ir pan.  

Kartais nes÷km÷ gyvenime tampa didžiausia s÷kme, - va, būtų „pasisekę”, tai po metų nebūtų 
sutikęs gyvenimo meil÷s ar įstojęs mokytis pagal netik÷tai atsiskleidusį pašaukimą. Nebūtų 
„užsikalęs” pinigų mokslams ar pasaulio pamatęs, save labiau pažinęs.  

Neramu, kad abitūros egzaminai kartu yra ir stojamieji, - dvigubai reikšmingi, dvigubai 
lemiami, sunkūs, sud÷tingi ir visokie kitokie.  

Taigi prad÷ti ruoštis egzaminams geriausiai nuo pirmos klas÷s, o gal net nuo darželio ar dar 
anksčiau. Beveik nejuokauju. Blogiausiu atveju – susigriebti bent jau nuo dvyliktos klas÷s 
pradžios. Jei prad÷jote rimtai mokytis paskutinį pusmetį, esate šaunuoliai ir dar galite tik÷tis 
stebuklų. Atminkite: „Viltis miršta paskutin÷!”, o jūsų pastangos greičiausiai nenueis perniek. 
Aštrių pojūčių m÷g÷jai gali prad÷ti mokytis iki egzaminų likus m÷nesiui (ar net mažiau). 
Panikos priepuoliai ir naktiniai košmarai garantuoti. Ramių nervų, „d÷ję ant visų ir ant visko” 
eina egzaminų laikyti nesiruošę. Būna, kad išlaiko. 
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Rengiantis egzaminams svarbu išlaikyti įprastą gyvenimo ritmą. Pakankamai laiko skirti 
miegui, nepamiršti nusiprausti, bent tris kartus per dieną pavalgyti, pasportuoti, pabendrauti su 
draugais, nueiti į parduotuvę ir pan.  

Svarbu nusistatyti prioritetus, kuri medžiaga yra svarbi, o kuri tik papildoma. Atsirinkite, ką 
reikia pasikartoti, o ką dar pasiaiškinti ir išmokti. Kartais gerai egzaminams rengtis kartu su 
draugu. Kai aiškini uždavinį ar temą kitam, dažnai ir pačiam paaišk÷ja. Kai draugui pasakoji 
pasirinktą egzamino temą, jis gali tave papildyti, pasakyti pastabų, pasiūlymų.  

Su draugu lengviau mokytis dialogus užsienio kalba. Gerai vaizduot÷je parepetuoti egzaminą – 
įsivaizduoti, kaip įeini į klasę, s÷di į suolą, gauni užduotį. Kaip jautiesi, ką darai, ką sakai? 
Vaizduot÷je išgyventi jausmai sumažina realius neigiamus jausmus, nes tai jau išgyventa.  

Pasirengimą egzaminams reik÷tų planuoti taip, kad paskutinę dieną prieš egzaminą liktų tik 
peržvelgti, pavartyti konspektus, šį tą pasikartoti. Gerai, kai paskutinę dieną intensyviai 
nesimokoma ir leidžiama išmoktai medžiagai susigul÷ti. Prieš egzaminą svarbu išsimiegoti, 
ryte nepersivalgyti. Iš namų išeikite anksčiau, kad nereik÷tų skub÷ti ir nervintis, bet ne per 
anksti.  

Egzamino pradžioje skirkite 3–5 minutes susikaupimui, atsipalaidavimui. Sutelkite d÷mesį į 
kv÷pavimą, prisiminkite, kad „tryn÷te” mokyklos suolą. 

Kai rašysite rašinį, juodraštyje surašykite visas į galvą at÷jusias mintis, nors ir padrikas. Jas 
peržiūr÷ję ir sunumeravę, tur÷site planą. Per matematikos egzaminą iš pradžių geriau išspręsti 
lengvus, paskui – vidutinio sunkumo ir galiausiai sunkius uždavinius, kad neprarastum÷te 
laiko.  

Apsisaugodami nuo žioplų klaidų, pasitikrinkite kiekvieną, net paprasčiausią veiksmą. Būtų 
gerai prieš kiekvieną užduotį padaryti nedidelę pertrauką. Net jei nežinote išsamaus atsakymo į 
klausimą, užrašykite tiek, kiek žinote. Kartais tai padeda prisiminti daugiau. Be to, net už 
neišsamius atsakymus galima tik÷tis balo dalies.  

Geriausia panaudoti visą egzaminui skirtą laiką. Neskub÷kite išeiti. Pasitaiko, kad iš pirmo 
žvilgsnio klausimas ar užduotis atrodo aiškūs ir paprasti. Pasitikrinkite, ar viską teisingai 
supratote. Prieš egzamino pabaigą dar kartą svarbu peržiūr÷ti visus klausimus, atsakymus ir 
ištaisyti klaidas. Na, o jei egzamino išlaikyti nepavyko, labai nenusiminkite, kitą kartą 
paprasčiausiai geriau pasiruoškite. 

Pasiūlymai t÷vams 

Per daug nesureikšminkite egzaminų. Apsvarstykite nes÷km÷s galimybes. Reikalaukite iš vaiko 
tiek, kiek jis gali (juk ne visi gali būti mokslininkai ir kaži ar to reikia).  

Kad jums būtų ramiau, samdykite vaikams repetitorius, negail÷kite l÷šų papildomam vaikų 
mokymui ir mokymuisi. 

Atsipalaiduokite, pasistenkite pasitik÷ti vaikų s÷km÷mis ir nes÷km÷mis, pasimelskit už juos.  

Pastabos mokytojams 
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Nedažnai visi mokiniai išlaiko pasirinktus egzaminus.  

Ne visi išlaikę abitūros egzaminus išlaiko gyvenimo egzaminus.  

N÷ra kaltų. Galbūt kartais pritrūksta pastangų, geb÷jimų, gerų pasirinkimų ar paprasčiausiai 
s÷km÷s. 

Neišlaikytas egzaminas n÷ra visiška nes÷km÷. Greičiau – nauja galimyb÷! 


