
PENKTOKO IŠŠŪKIAI 

 

 

              PARENGĖ: GINTARĖ STAPONAITĖ - DARGEVIČIENĖ 



KĄ JAUČIA VAIKAS? 



MAŽIAU MOKYTOJO DĖMESIO 

 Daugėja mokytojų, su kuriais mokiniui tenka 

bendrauti, todėl kiekvieno su jų santykio kūrimas yra 

labai svarbus.  

 nekritikuokite; 

 padėkite suprasti; 

 bendraukite. 

 



SANTYKIAI SU MOKINIAIS 

 saugumas; 

 rolių pasiskirstymas; 

 „statuso“ pasikeitimas; 

 patyčios. 



SUNKIOS UŽDUOTYS 
 Mokymosi nesėkmės irgi veikia vaiko asmenybę. Tai 
gali nulemti nepalankius tolesniam vaiko mokymuisi ir 
socialinei adaptacijai bruožus. 

 Čia svarbu su vaiku aptarti: kas trukdė dirbti, 
kodėl buvo sunku suprasti, ko konkrečiai nesuprato, 
kaip kitą kartą to būtų galima išvengti, paaiškinti, 
kad normalu klysti bei iš klaidų mokytis. Padėdami 
mokiniui, siekite, kad jis gerai suprastų visas 
sudėtingos užduoties detales.  

Pvz.: Paprašykite vaiko atlikti dar vieną panašią užduotį ir 
detaliai paaiškinkite, ką ir kaip jis daro neteisingai. 
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ASMENINĖS SAVYBĖS 

 Visi vaikai skirtingi, gebėjimai – taip pat  

Jau ankstyvoje kūdikystėje, skiriasi: 

 miego – budrumo periodai; 

 aktyvumas; 

 temperamentas;  

 kada atsisėdo, pradėjo vaikščioti. 

 Vaikui augant, ima ryškėti ir kitokie skirtumai – 

kalbos vystymasis, žodynas, dėmesio išlaikymas, 

domėjimasis supančia aplinka. Tad vaikai ir į 

mokykloje ateina labai skirtingi – su skirtinga 

patirtimi, gebėjimais, būdo bruožais. 

 

 



PAGALBA VAIKUI  

 Pagelbėti susiplanuojant laiką ir išsikeliant tikslus; 

 Skirti vaikui dėmesio ir laiko; 

 Suprasti vertinimo sistemą; 

 Palaikyti ir pasitikėti vaiku; 

 Padėti atrandant tinkamus mokymosi būdus; 

 Nenuvertinti jam kylančių problemų; 

 Padėti išmokti pačiam jam spręsti jas. 



                       KRITIKA 

Pažiūrėk kaip gražiai tavo  

brolis susitvarkė knygas,  

o tu?“ arba „Visi tavo draugai jau kalba angliškai, kaip 
gi tu nemoki?“ 

  Lygindami vaiką su aplinkiniais, mes elgiamės 
netinkamai: jį nuvertiname arba pervertiname, 
sukeliame jausmų (nerimo, pykčio, nepasitikėjimo 
savimi, kaltės) sumaištį.  

 Tačiau, kuomet vaiką lyginame su juo pačiu, jam 
augant galime gan lengvai pastebėti ir įvardinti 
matomus pokyčius ir pasidžiaugti jo daroma pažanga. 
 Tokiu būdu kiekvienam vaikui sudaromos 
palankios sąlygos augti, keistis ir tobulėti.  

 



PALAIKYMAS – 

 PADRĄSINIMAS 

Padrąsinkime tada, kai jis to nelaukia, neprašo. „Tu tai darai 

gerai...“ 

Svarbu atskirti vaiką ir jo poelgius. „Tu šaunus, bet man nepatinka 

tai, ką tu darai...“ 

Suteikime vaikui konkrečią progą pasijusti padedančiu, reikalingu. 

„Tu man gali padėti tuo, kad... “ 

Parodykime , kad esame šalia. „Pabandykime tai kartu...“ 

Niekas negali grąžinti to, kas įvyko, bet galima atsižvelgti į ateitį. 

Vaikai gali daug klysti, jie mokysis darydami klaidas. „Tu suklydai. 

Ko gali iš to pasimokyti?“ 

Jei bandymas nesėkmingas, svarbu išsaugoti drąsą bandyti. 

„Nepasiduok, pabandyk dar kartą„. 

„Aš manau (įsitikinęs, esu tikras), kad tu tai padarysi 

(susidorosi, įveiksi, išmoksi). 



 Padėkite vaikams išmokti tolerancijos, 

supratingumo, drausmės..... 

               

    ........o mes padėsime išmokti 

jiems matematikos, geografijos, istorijos ir viso kito....   

 

 

   Sėkmės bendradarbiaujant 


