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LAIKYTI EGZAMINUS?

    Pradžioje  paruošk  vietą  mokymuisi:
nuimk  nuo  stalo  nereikalingus  daiktus,
patogiai išdėstyk
reikalingus  vadovėlius,  sąsiuvinius,
popierių, pieštukus.
    Kambarį  gali  aprūpinti  geltona  ir
violetine spalva, kadangi manoma, jog šios
spalvos didina intelektinę veiklą.  Pakanka
turėti  kokį  nors  šios  spalvos  paveikslą  ar
panašų atributą.
   Padaryk  mokymosi  planą.  Verta
atsižvelgti  į  tai,  kas  esi  –  „vyturys“  ar
„pelėda“  ir,  priklausomai  nuo  to  stenkis
maksimaliai  išnaudoti  rytines  arba
vakarines  valandas.  Aiškiai  apibrėžk,  ką
darysi  šiandien:  kokią  temą  ar  skyrius
mokysies.
    Pradėk nuo tau  sunkiausios temos.  Jei
tau sunku „išsijudinti“, tuomet pradėk nuo
įdomesnės ir malonesnės temos. Tai padės
„pagauti“ darbinį ritmą.
    Kaitaliok mokymąsi ir poilsį, pavyzdžiui,
40 minučių mokymosi, po to – 10 minučių
pertrauka.Pertraukos  metu  gali  išplauti
indus,  palaistyti  gėles,  padaryti  fizinius
pratimus,  nueiti  į  dušą,  pavedžioti  šunį  ir
pan.
    Siekiant geriau įsiminti, rekomenduotina
medžiagą  struktūruoti:  daryti  mažus
planelius,  schemas,  grafikus.  Struktūruota
medžiaga praverčia ir todėl, kad ja lengva
pasinaudoti  kartojant.  Nereikia  stengtis
perskaityti ir mintinai išmokti viską.
    Atlik kiek galima daugiau dalyko, kurį
ketini  laikyti,  testų.  Šios  treniruotės
supažindins tave su testų struktūra. Kartais
pasinaudok chronometru, fiksuok užduočių
atlikimo laiką.            

    Ruošiantis  egzaminui  venk  savęs
smerkimo, kankinimo,  kad nesi dar kažko
išmokęs(-usi).  Stenkis  kuo  daugiau
įsivaizduoti  teigiamą  savęs  vaizdą  ir
pažymėti, ką esi įvaldęs, supratęs, išmokęs.
Tai tau padės „neužstrigti“ ir judėti toliau.

      Palik  vieną  dieną  medžiagos
pakartojimui.

VIETA  UŽRAŠAMS

Diena prieš
egzaminą

Daugelis  laikančių egzaminus
pasakytų, kad pilnam pasiruošimui
pritrūksta vienos nakties. Tai
neteisinga.  Tu  jau  esi  pavargęs(-
usi)  ir  nereikia  savęs  dar  labiau
sekinti.  Priešingai,  leisk  savo
smegenims  ir  visam  organizmui
pailsėti  –  išvakarėse nustok
mokytis,  nueik  į dušą ar  vonią,
pasivaikščiok lauke.
Į egzaminą turi atvykti laiku. Su
savimi  reikia  turėti  asmens
dokumentą, mėlynai  rašantį
rašiklį. Gali būti, kad po egzamino
pasijusi  labai  alkanas(-a),  tad
turėk  su  savimi  kokį gabalėlį
šokolado.  Nepamiršk  ir  apie
vandenį. Šiais  dalykais  geriau
pasirūpinti iš vakaro.
Pagalvok  ir  apie  tai,  kaip  tu
apsirengsi: patalpoje gali būti vėsu
arba  karšta,  o  tau  teks  išbūti
keletą valandų.
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