
Kaip padėti savo vaikui „išgyventi“ egzaminus? 

 

Įpusėjus mokslo metams, ne vieną abiturientą aplanko mintys apie ateitį, kuriamus planus 

bei jų įgyvendinimą. Neretai moksleiviai girdi žodžius, kad jų ateitis ir sėkmė priklauso tik nuo 

egzaminų rezultatų, dėl ko gali kiti baimė, nerimas, o kartais ir save nudrąsinančios mintys: „man 

nepavyks“ ir pan. Šis laikotarpis Jūsų vaikui gali būti jautrus ir įtemptas, tad pabandykime kartu 

paieškoti būdų, kaip jam padėti „išgyventi“ pasiruošimą egzaminams bei jų laukimo baimę.  

 

 Prieš egzaminus užklumpantys tokie jausmai, kaip nerimas ar baimė, lygiai, kaip ir kiti 

jausmai, yra reikalingi ir naudingi. Sveikas nerimas padeda mobilizuoti jėgas, susitelkti 

darbui, skatina aktyvumą. Tad svarbu ir sau, ir vaikui pasakyti, kad nerimauti ir bijoti prieš 

egzaminus yra NORMALU. Tam tikras nerimo lygis 

yra naudingas ir jį galima panaudoti ruošiantis 

egzaminui. Tačiau pernelyg didelis ir ilgai 

trunkantis nerimas gali turėti neigiamą poveikį 

sėkmingam egzamino išlaikymui bei sveikai 

apskritai. 

 Taip pat svarbu negąsdinti 

vaikų, kad egzaminai nulems visą jų 

gyvenimą, kad neišlaikius jų, gyvenime nieko 

gero nebepasieks. Tokie žodžiai gali silpninti 

pasitikėjimą savimi bei savo jėgomis, skatinti negatyvias mintis, aštrinti jaučiamą įtampa, 

nerimą, baimės jausmą. Žinoma, egzaminai yra svarbūs gyvenime, tačiau tikrai ne 

vieninteliai galintys nulemti tolesnę sėkmę. 

 Baimės ir nerimo įveikimui svarbus tarpusavio bendravimas, rūpinimasis šeimos nario 

emocijomis ir vienas kito supratimas. Prabėgus keletui metų nuo mūsų pačių laikytų 

egzaminų ir išgyvenus šį etapą, kartais norisi pasakyti: „ko tu čia nerimauji?“, „nėra ko 

šitiek bijoti“, „nusiramink, nieko čia baisaus“ ir pan., tačiau šioje vietoje svarbu sustabdyti 

save ir pabandyti suprasti vaiko išgyvenamus jausmus juos įvardijant: „matau, tu tikrai labai 

nerimauji“, „panašu, kad egzaminai visiems kelia daug nerimo“ ir pan. Po to galima 

paskatinti vaiką išsikalbėti: „papasakok daugiau apie tai, kaip tu jautiesi“, „ko būtent tu bijai 

labiausiai?“ ir pan. Nuoširdus išklausymas ir jausmų priėmimas vaikams gali duoti labai 

daug. 



 Svarbu parodyti vaikui, kad esate su juo ir būsite, kai jam to reikės. Leisti jam žinoti, kad 

nepaisant egzaminų rezultatų Jūsų meilė jam nė kiek nepasikeis. Parodykite, kad matote ir 

vertinate jo pastangas.  

 Pastebėkite vaiko sėkmę. Patirti laimėjimai skatina norą badyti ir stengtis, augina ir stiprina 

teigiamą vaiko savęs vertinimą. 

 Mokslininkai pastebi, kad vienas iš būdų mažinti egzaminų baimę – mokymosi tvarkaraščio 

sudarymas. Prieš kiekvieną egzaminą paaiškėja, kad trūksta laiko tinkamai jam pasiruošti, 

todėl tikslingas savo veiklos planavimas yra viena iš priemonių, mažinančių egzaminų 

sukeliamą stresą ir baimę. Galbūt galite pasidalinti su vaiku savo patirtimi planuojant laiką ir 

dėliojantis prioritetus. 

 Kartais egzaminai labiau gąsdina tėvus nei jų vaikus, tad svarbu suprasti savo pačių 

kylančios baimės priežastis, kad savų jausmų ir nuogąstavimų neužkrautumėte vaikui: 

„atrodo nei kiek nebijai dėl artėjančių egzaminų, negi tau visai nerūpi tavo ateitis?“ 

 Svarbu su vaiku aptarti jo lūkesčius, ateities planus, tolesnes studijų galimybes, jeigu tokių 

norima, nes neretai egzaminų sėkmės/nesėkmės siejamos su galimybe siekti nemokamo 

mokslo, gauti norimą darbą, užimant norimą vietą visuomenėje. Visi šie dalykai gali sukelti 

didžiulę įtampą, kuri paprastai slopina pažinimo procesus, mąstymą, kūrybingumą. 

Mokslininkai pastebėjo, kad egzaminuojamieji egzamino metu tampa „bejėgiai“, t.y. jie 

sunkiai valdo savo emocijas, nesukoncentruoja turimų žinių, nesugeba tikslingai pasinaudoti 

turimais įgūdžiais. 
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