
part time job करताय पण स्पर्ाा परीके्षचा अभ्यास करायचा? 

 

परीके्षची वेळ ही खरोखर आपणापैकी काहीजणाांसाठी पररके्षची घडी असू शकते. कारण पररक्षा आली की 

पररके्षचा तणाव वाढू लागतो, अभ्यास वेळेत सांपवण्याचा दबाव वाढू लागतो, आत्तापरं्यत मैत्रीपूणण वाटणारी 

अभ्यास कें दे्र आणण णमत्र पण स्पर्ाणत्मक होऊ लागतात. अशा वातावरणात परीके्षच्या वेळी णमत्र एक चाांगला 

आर्ार होऊ शकतात परां तु ते आपल्याला अभ्यासापासून णवचणलत पण करू शकतात. णमत्र त्ाांच्या 

परीके्षची तर्यारी र्योग्यप्रकारे करत नसतील तर आपल्या पररके्षची तर्यारीला देखखल हानी पोहचवू शकतात. 

 

पररके्षच्या र्या अशा आणणबाणणच्या आणण ताणतणावाच्या पररखथितीत पण आपण मैत्रीचे नाते कसे 

सकारात्मकरीतीने जपू शकतो ते िोडक्यात जाणून घेऊर्यात 

 

१. तुम्हाला काय उपयोगी पडू शकते ते शोर्ा. 

आपल्या प्रते्काची णशकण्याची पद्धत वेगवेगळी असते, अभ्यास करण्याची पद्धत वेगवेगळी असू शकते. 

वेगवेगळ्या कल्पनाांवर चचाण करून तुम्ही त्ातून उतृ्कष्ट काही णशकता रे्यते का? का मग तुम्ही इतराांना 

णशकवण्यातून णशकता? नोट्स वाचून णशकता? की मग व्याख्याने ऐकून णशकता? सवाणत आर्ी तुम्हाला 

णशकण्यासाठी कार्य उपर्योगी पडू शकते ते शोर्ा. 

 

तुम्ही इतराांना णशकवण्यामरू्न णशकत असाल, असे काही णमत्र शोर्ा जे तुमच्यासारखेच णशकणे पसांत 

करतात आणण त्ाांच्याबरोबर अभ्यास गट सुरू करा. कारण जे आपल्यासाठी जास्त उपर्योगी असते तेच 

सवाणत जास्त सकारात्मक असते. 

 

२. ...तर मित्ाांपासून अांतर राखा. 

आपण आणण आपले णमत्र एकमेकाांशी कसे बोलता आणण कशाबद्दल बोलता र्याकडे लक्ष द्या. उदाहरणािण, 

जर आपण गटचचाण करत असाल आणण सगळेच ताण-तणावात असाल, तर हा ताण सवण प्रिम कोणा एका 

व्यक्तीपासून सुरु झालेला असतो. कारण जेव्हा गटामधे्य एखाद्या सभासदाला ताण रे्यतो णकां वा तो ताण घेतो, 

तेव्हा गटामर्ले उरलेले सवणजण आपोआपच ताणतणावग्रस्त होत असतात. त्ाला 'तणाव सांसगण' असे 

म्हणतात. 



 

सोशल मीणडर्या गु्रप चॅट्स णशकण्यासाठी पुष्कळच उपरु्यक्त ठरू शकतात, परां तु र्य चॅटस देखील मोठ्या 

प्रमाणात चॅट करणाऱ्र्या गु्रपमर्ल्या सवांचे णचत्त अभ्यासावरून णवचणलत करू शकतात. प्रते्कजण 

अभ्यासाबद्दल बोलत असेल परां तु प्रत्क्षात काहीही करत नसेल तर गु्रप चॅट्स ताणतणाव णनमाणण करू 

शकतात. 

 

आपल्याला वाटत असेल की कोणा णमत्रामुळे अभ्यासाच्या तर्यारीबाबत ताणतणाव णनमाणण होण्याची शक्यता 

आहे, तर त्ाबद्दल स्पष्ट बोला साांगा आणण णदवसाचा काही भाग परीक्षा णकां वा अभ्यासाबद्दल चचाण करू 

नका. जर र्यामुळे देखखल ताण-तणाव कमी होत नसल्यास, ताण णनमाणण करणाऱ्र्या त्ा व्यखक्तकडून णकां वा 

त्ा लोकाांकडून बे्रक घेण्यास घाबरू नका - स्वतः चा स्वत: अभ्यास करा, णकां वा एक णकां वा दोन णदवस र्या 

णमत्राांना वगळून इतर णमत्राांसोबत वेळ घालवा. 

 

३. जे मित् तुम्हाला साथ देतात, त्ाांनाच साथ द्या. 

एकमेकाांना आर्ार देणे ही गोष्ट णमत्र सवाणत चाांगली गोष्ट करू शकतात. पुष्कळ लोकाांचे असे मत आहे की 

जेव्हा तुम्ही णचांताग्रस्त णकां वा तणावग्रस्त असता, तेव्हा णमत्राांसोबत राणहल्याने तुमचे णचत्त खथिर होण्यास व 

तुम्हाळा शाांत वाटण्यास णमत्र मदत करू शकतात. एखाद्या व्यखक्तचा तुम्हाला मोठा आर्ार णमळत असेल, 

णकां वा एखादा णवषर्य समजून घेण्यास त्ा व्यखक्तची मदत होऊ शकत असेल, तर त्ा व्यखक्तस त्ा बदल्यात 

तुम्ही त्ा व्यखक्तची कशाप्रकारे मदत करू शकता ते त्ा व्यखक्तस णवचारा. त्ा व्यखक्तस तुम्हाला चाांगल्या 

प्रकारे माणहत असलेला एखादा णवषर्य समाजावून साांगा, णकां वा त्ा व्यखक्तचे िोडे मनोरांजन करा, णकां वा त्ा 

व्यक्तीसोबत णिरार्यला जा. 

 

४. स्वतः चे वेळापत्क पाळण्याचा कसोशीने प्रयत्न करा. 

स्पर्ाण पररक्षाांचे वातावरण णशकण्यासाठी काही उमेदवाराांना कणठण असू शकते. अशा वेळी णमत्राांच्या 

तोांडाकडे आर्ारासाठी पाहत बसण्यापेक्षा स्वत:ची बलथिाने वा सामरे्थ्य ओळखा आणण सवण शक्तीने 

आपल्या धे्यर्याकडे लक्ष कें णद्रत करा. वेळापत्रकाच्या मागाणवर घड्याळाच्या काट्यप्रमाणे चालत रहा. दुसऱ्र्या 

कोणत्ा णमत्राांशी स्वत:ची तुलना करत बसण्यापेक्षा, स्वत:शीच स्पर्ाण करा. स्वत:ची सवोच्च पातळी कशी 

उांचावता रे्यईल इकडे जास्त लक्ष द्या. 



 

५. गरज भासल्यास मित्ाांऐवजी कुटुांबाची िदत घ्या. 

जर तुम्हाला असे वाटत असेल की तुमचे णमत्र तुम्हाला मदत करण्याऐवजी अभ्यासाच्या बाबतीत वा इतर 

कोणत्ा बाबतीत उगाचच तुमच्यवर अनावश्यक दबाव आणत आहेत. आणण तुम्हाला तुमच्या 

णमत्रासोबतच्या अशा पररखथितीबद्दल कार्य करावे हे कळत नसेल तर आपल्या णवश्वासातील इतर लोकाांशी 

अिवा कुटुांबाशी सांपकण  सार्ा. त्ाांना कदाणचत णमत्राांबाबत असा एखादा अनुभव मागे आला असेल आणण 

तुम्हाला ते ही समस्या सोडवण्यासाठी मदत करू शकतील. 

 

साराांश 

िोडक्यात साराांश, णमत्र जर तुमच्याशी णवचार आणण तुमच्या अभ्यासपद्धतीशी जुळणारे असतील तर ते 

तुम्हास स्पर्ाण पररके्षच्या अभ्यासासाठी सहाय्यकारी होऊ शकतात. परां तु जर का णमत्र तुमच्या स्वभावाशी 

णकां वा अभ्यासाच्या धे्यर्याशी जुळणारे नसतील तर ते तुमचे लक्ष णवचणलत करून तुमच्या सवण वेळ, श्रम 

आणण पैशाांवर पाणी पाडण्यास कारणीभूत होऊ शकतात. त्ामुळे णमत्राांच्या बाबतीत वेळेत णनणणर्य घेतलेला 

कर्ीही चाांगला. 

 


