
5. Gyakorlat 

Vizsgadrukk 

Sokan vannak, akik tanulnak, otthon el is tudják mondani, az iskolában mégsem szerepelnek 

jól. Leblokkolnak, a stressz és a lámpaláz olyan gátat képeznek, ami miatt sokkal gyengébb 

teljesítményt mutatnak.   

Fel lehet készülni a számonkérésre!  

Az első pont lehet az, hogy nem a felelet vagy dolgozat előtti délután, este készül a gyerek a 

tananyagból. Előző este már stresszes állapotba kerülhet. Ha konkrétan egy várható vizsga 

miatt tanul, az nagyon erős gátként jelenik meg, sokkal kevésbé lesz hatékony a 

memorizálásban, megértésben. Gyors szeretne lenni, sokat megjegyezni, de pont az 

ellenkezője történik. Hanyag lesz és csak kevés infó marad meg a fejében. A rövid távú 

memóriába kerülnek csak a tananyag részei, nem rögzülnek, így feszült helyzetben nem lehet 

előhívni az anyagot. A diák úgy érzi, hogy mindent megtanult, mégsem jut az eszébe semmi. 

Ezt el lehet kerülni akkor, ha nem a dolgozat előtti délután készül fel az anyagból. Tanuljon 

két nappal a számonkérés előtt, ilyenkor még nem gátolja a stressz. 

Ismerek olyan pedagógusokat, akik a dolgozatra a diák neve mellé felíratják vele azt is, hogy 

„A tőlem telhető legjobb!”. Ez egyfajta jó értelmű szuggesztió arra, hogy ha a gyerek ezt 

felírja, akkor valóban a tőle telhető legjobbat fogja nyújtani. Ezt a fogást már a felkészülés 

során is érdemes használni. A vázlatíráskor, sőt a füzetbe is bekerülhet, de el lehet vele 

mondatni akkor is, amikor felmondja nekünk a tananyagot.  

Dolgozat 

Amikor a gyerek megkapja a feladatlapot, nem szabad azonnal elkezdeni kitölteni. Első 

lépésként mély levegő, lehetőleg csukott szemmel. Segít koncentrálni és kicsit megnyugodni. 

Utána olvassa el végig az összes kérdést. Ez segít abban, hogy felkészüljön a válaszokra. 

Hogy nem tudatosan, de keresse a megtanultakat az emlékeiben. Lehet, hogy azonnal nem 

jutnak az eszébe a válaszok, de azzal, hogy elolvassa a kérdéseket, tudattalanul már el is kezdi 

keresni a megoldást. 

Miután végigolvasta a kérdéseket, válassza ki azt, amire biztosan tudja a választ, és írja le. A 

többivel ne foglalkozzon, csak arra az egyre figyeljen. Aztán jöhet a következő, és így tovább 

a végéig.  



Ha eljut ahhoz a kérdéshez, amire nem tudja a választ, vegyen ismét néhány mély lélegzetet, 

és írja le, ami az eszébe jut. Ne gondolja túl, ne gyötörje magát, csak írja le, ami az eszébe jut.  

Felelés 

Sokkal nehezebb koncentrálni, ha azonnal mondani kell a válaszokat, főleg, ha a tanár és a 

diák között nincs meg a kellő szimpátia és bizalom.  

Segít, ha már a tanulás során úgy mondja fel az anyagot a gyerek, mintha a tanárnak 

mondaná. Képzelje bele magát a vizsgahelyzetbe, álljon úgy, ahogy akkor fog, és valamelyik 

szülő betöltheti a tanár szerepét, ezzel is segítve a helyzetbe való belehelyezkedést.  

Ne legyen túl magas a cél, ne állítsunk bevehetetlen akadályt a gyerek elé. Ha elég a hármas, 

ne mondjuk neki, hogy muszáj ötösre felelnie.  

Tanítsatok neki pozitív mantrákat a negatívak helyett. Ne mondogassa, hogy „nem fog 

sikerülni, jajj mi lesz, ha nem sikerül…” vagy „remélem nem fog nehezeket kérdezni”. 

Mondja ehelyett, hogy „megtettem mindent, amit tudtam” és „eszembe fog jutni minden, amit 

megtanultam”. Közvetlenül felelés előtt próbáljon felidézni olyan helyzetet, ami korábban 

hasonló volt, és jól szerepelt rajta.  

A felelés előtti reggelen szülőként fontos a bátorítás és a nyugtatás. Ne tegyetek rá plusz 

terheket azzal, hogy tovább növelitek benne a feszültséget. Még akkor is, ha látszólag nem 

érdekli a gyereket, hogy milyen jegyet fog kapni (kamaszoknál előfordul, hogy úgy csinálnak, 

mintha egyáltalán nem lenne fontos), higgyétek el, hogy nem így van.  

Amikor elindul reggel, az a fontos, hogy az átélt stressz és szorongás azon a szinten maradjon, 

amit hívhatunk „jó stressznek” is, mert segít a jobb teljesítmény elérésében. Ha viszont túl 

nagy a nyomás, az már gátat jelent. Mondjátok el neki indulás előtt, hogy minden rendben 

van, tudjátok, hogy menni fog neki a felelés, jól fog szerepelni, eszébe fog jutni minden, amit 

megtanult. És hogy nem cél a kitűnő eredmény.  

Evés – alvás 

Vizsgahelyzet előtt nagyon fontos, hogy aludjanak a gyerekek. Egyáltalán nem segít az 

éjszakába nyúló olvasás, mert másnap sokkal nehezebb lesz a koncentráció. Fontos a reggeli, 

és az, hogy ne igyon energiaitalt semmiképpen. Az energiaital hirtelen felemeli a vérnyomást, 

de amint múlik a hatása, minden szinten alacsonyabb állapotba kerül, sokkal fáradtabb és 

kimerültebb lesz. Az energiaital nem ad plusz erőt (szárnyat), hanem a szervezet tartalékát 



használja fel. Ezért van az, hogy amint elmúlik a hatása, és stresszes helyzetben ez nagyon 

gyorsan megtörténik, a szervezet teljesen kimerül. A „nem alvás + energiaital” a lehető 

legrosszabb kombináció egy vizsga előtt. 

Foglaljuk össze:  

Koncentrált tanulás, de nem az utolsó este, aznap lehet viszont főpróbát tartani. Pozitív 

mantrák, alvás, reggeli, tilos az energiaital. Nem legyen túl nagy a nyomás. A jó stressz segít. 

A tőle telhető legjobb az, amit kérhetünk tőle, és kérhet ő saját magától is.  

Még egy fontos dolog:  

Ha most nem sikerül, az még nem a világ vége. Ez is olyasmi, amit gyakorolni kell, és ami 

tanulható, bele lehet jönni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


