
 

 

 
Nuotrauka paimta iš https://www.vaikolabui.lt/iveikime-

kartu/ 

Patarimai mokytojams: 

Mokytojas turėtų būti atsakingas už 

pasirinktą lyderiavimą klasėje, 

nes nuo jo priklauso klasės atmosfera ir 

klasės mokinių tarpusavio santykiai. 

Bendraujant su mokiniais svarbu pačiam 

ugdytojui išlikti ramiam, neparodyti 

nepasitenkinimo. 

 

 

Netinkamas elgesys turi būti 

stabdomas 

Reikalavimas nutraukti netinkamą 

elgesį turi būti aiškus, tvirtas.  

Nuosekliai paaiškinti elgesio taisykles. 

Jei neklauso, pakartoti keletą kartų. 

Paprašykite laikytis susitarimų. 

 

 

 

 

 

Užmegzkite teigiamus santykius su 

ugdytiniu 

 Pasidomėti jo pomėgiais, 

savijauta, parodyti nuoširdų 

domėjimąsi mokiniu. 

 Pasikalbėkite su mokiniu 

individualiai. 

 Paklauskite apie mokinio 

problemas. 

 Patraukite mokinių dėmesį įdomia 

pamoka, nustebinkite juos. 

 Naudokite pozityvią kalbą, ramų 

balso toną. 

 Kur galite, pajuokaukite. 

 Prisitaikykite prie mokinio: 

parinkite jam tinkamą darbo 

tempą, sąlygas mokytis. 

 Naudokite vaikų išdėstymą – 

parinkite jam tinkamą vietą 

klasėje (ratu, U forma, 

grupėmis). 

 Naudokite pertraukas, 

raminančius bei aktyvinančius 

pratimus. 

 Naudokite perspėjimus (pastaba 

duodama priėjus arčiau mokinio 

žodžiu arba raštu “tai yra 

perspėjimas”). 

 Naudokite metodą: pažeidimo 

fiksavimas (prie vaiko prieinama 

dar kartą “taisyklių laužymas 

fiksuojamas”). 

 Taikykite elgesio valdymo 

„Penkių žingsnių“ pratimą: 

1.prieikite, 2.pažvelkite į akis, 

3.sulaikykite jo žvilgsnį, 4.likite 

šalia vaiko, 5.žiūrėdami į vaiką 

suraukite antakius.  

 Ištarkite garsiau vaiko vardą 

(pvz.:“tuomet, Mantai, aptarsiu 

antrą veiksmą”), ir lyg niekur 

nieko tęskite užsiėmimus. 

 Kontaktą gali pagerinti tam tikri 

ritualai- pasisveikinimai, 

ritualai, nežinomybės jausmas, 

atsisveikinimai. 

 Iškilus sunkumams naudokite 

metodą „Taikos kilimas“: tegul 

kiti vaikai pasako savo nuomonę, 

kaip vertina elgesį, ką kiti 

mokiniai darytų jo vietoje, kiti 

mokiniai pasako palinkėjimus. 

 

:  

    “Jei atsidūrėte duobėje, nustokite kasti” 

(jeigu vaiko netinkamas elgesys tęsiasi po 

pastabos, turite keisti savo veiksmus). 

 

 

 

 

 

 

 

 



BENDRAS MŪSŲ VISŲ SIEKIS: 

 Kad vaikas būtų geras žmogus. 

 Kad būtų sveikas. 

 Kad būtų protingas. 

 Kad mokėtų bendrauti. 

 Kad mokėtų mylėti. 

 Kad mokėtų siekti tikslų. 

 Kad būtų doras. 

 Kad save pažintų. 

 

 

 
Nuotrauka paimta iš  

https://study.com/academy/lesson/special-education-

teachers-roles-responsibilities.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Dažnai mokytojai nusivilia tuo, kad 

vaikas nesikeičia taip greitai, kaip 

jie norėtų, ir toks nusivylimas 

sukelia pyktį.  

 Mokytojams lengviau keisti savo 

elgesį ir prisitaikyti prie vaiko.  

 Reikia pasistengti nusiraminti. 

Kartais būtina atitrūkti nuo 

bendravimo su vaiku, pailsėti ir 

atstatyti savo emocinę 

pusiausvyrą. 

 Vienintelis dalykas, kurį galite 

keisti, tai jūsų požiūris į mokinį 

su elgesio ir emocijų sutrikimus 

turinčius vaikus (S.Cowley). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“DIEMEDŽIO” UGDYMO CENTRAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojams  

“ Kaip 

suvaldyti 

mokinius?“ 
 

 

http://s-mokykla.weebly.com/kvie269iame-respublikin279-metodin279-praktin279-konferencija-bdquoprofesinis-perdegimas-socialinio-darbuotojo-veikloje-ir-jo-303veikos-strategijosldquo.html
http://s-mokykla.weebly.com/kvie269iame-respublikin279-metodin279-praktin279-konferencija-bdquoprofesinis-perdegimas-socialinio-darbuotojo-veikloje-ir-jo-303veikos-strategijosldquo.html
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