
KAIP EFEKTYVIAI MOKYTIS KARANTINO METU ? 
 

Susikurk palankią mokymuisi aplinką 
Geriausia turėti atskirą erdvę mokymuisi. Anot mokslininkų, smegenys        
koduoja informaciją, pvz.: lovoje miegu, prie stalo valgau. Jeigu         
neatskirsime erdvių, sunkiau susikaupsime ir sunkiau įsiminsime       
informaciją. Geriausia viską pradėti iš naujo - pertvarkyti kambarį ir          

aiškiai atskirti erdves, kur, ką, kaip, kiek laiko darysi - tai taps įpročiu ir padės ne tik geriau                  
mokytis, bet ir jaustis.  
 

Susikurk dienotvarkę - patirsi mažiau streso  
1. Nustatyk pastovų kėlimosi ir ėjimo miegoti      

laiką (6–13 metų vaikams rekomenduojama miegoti 9–11 val. per parą,          
14–17 metų – 8–10 val. per parą, nuo 17 metų – 7–9 val. per parą.  
 
2. Mokymosi laiką net ir karantino metu planuok pagal įprastą savo          

pamokų tvarkaraštį. Susidaryk sąrašą dalykų, kuriems privalai skirti laiko, kuriuos turi padaryti            
kasdien, pvz.: paruošti pamokas, pasportuoti ir t.t. Taip pat naudinga susidaryti sąrašą dalykų,             
kuriuos turi padaryti per šią savaitę.  

 
3. Svarbu savo tvarkaraštį derinti prie šeimos tvarkaraščio ir prie turimų galimybių,           
pvz.: neįtrauk darbo prie kompiuterio tuo metu, kai dirba tavo sesuo/brolis. Pasitark, kiek laiko gali              
skirti vienai ar kitai veiklai. Naudinga, kad šį tvarkaraštį peržiūrėtų šeimos nariai. Susidaryk tokį              
tvarkaraštį, kuris būtų realus ir malonus įgyvendinti. 
 
4. Įtrauk į savo dienotvarkę pertraukas. Jas daryti tikslinga po 45 min. protinės veiklos.             
Naudinga yra susidaryti sąrašą dalykų, kuriuos galėtum daryti pertraukų metu.   
 
5. Skirk laiko savo pomėgiams. Skaityk knygas, sportuok namuose ar kieme, dainuok, piešk, 
rašyk dienoraštį ir pan. 
 
6. Bendrauk su savo draugais „on-line“, telefonu. 

 
Nenusimink, jei nebus taip, kaip tikėjaisi. Tu savo tvarkaraštį gali koreguoti! Svarbu, kad tavo              
tvarkaraštyje būtų visko: mokslų, hobių, pareigų, pertraukų ir t.t.  
 

Suskaidyk medžiagą dalimis  
Pvz.: Artėja kontrolinis, aš rašau iš 6 temų. Jei kiekvieną dieną išmoksite            
po temą, o 7 dieną pakartosite, jums tai leis efektyviau mokytis ir            
pasiekti geresnių rezultatų, jausti mažiau streso. Kiekvienos dienos        
užduotis galite skaidyti. Tam reikalingas tvarkaraštis ir tinkamas laiko         
paskirstymas. 

 
Klausk, bendradarbiauk su mokytojais, klasės draugais  
Nebijok klausti mokytojų, ko nesupranti. Tarkis dėl neaiškių dalykų su          
klasės draugais.  
Prisimink, kad virtualioje aplinkoje galioja tos pačios pagarbos kitam,         
bendradarbiavimo ir bendravimo taisyklės, ir jų laikykis. Pastebėjęs        



klasės draugų netinkamą elgesį pasidalink su mokytojais, tėvais, kitais mokyklos specialistais. Jie            
padės išspręsti situaciją. 
 

Didink pasitikėjimą savimi 
 

Pagirk save, pasidžiauk savo mažais laimėjimais, stenkis „apkabinti save“         
su visomis padarytomis klaidomis - tobulų žmonių nėra. Vartok         
įgalinančius žodžius (pvz., aš galiu, aš padarysiu, man pavyks). O taip pat            
venk neigiamų minčių, negalvok apie neigiamas pasekmes, negalėjimą        
atsiminti svarbių dalykų, venk kritinių minčių (pvz., aš nevykėlis).  

Kai iškyla sunkumų, pagalvok apie kažką malonaus, kas leidžia nusišypsoti. Moksliniai tyrimai            
rodo, kad šypsena gerina žmogaus savijautą. 
 
Nebijok dalintis savo sunkumais su tėvais, mokytojais, draugais, pagalbos specialistais.  
TU ESI NE VIENAS. Sunkumų laikymas savyje trikdo ne tik mokymąsi, bet ir tavo sveikatą  
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