
Kiekvienas vaikas yra nepakartojama 

kūrybinė laboratorija su nežabota 

fantazija, kurios skrydis beribis ir 

nesuvaldomas. 

(Rusų rašytojas Kornejus Čiukovskis) 

 

Veiksmingos strategijos, 

kurias rekomenduojama 

taikyti klasėje, kurioje 

esama emocijų ir elgesio 

sutrikimų turinčių 

mokinių (parengta pagal 

Lee Sheldon, „A resource to support behavior for learning“ ir 

Sue Cowley „Getting the Buggers to behave 2“): 

 

☺ Pradėkite kalbėti, kai klasėje įsivyrauja tyla 

(nepriklausomai nuo to, kiek laiko tai užims); 

☺ Tyla nereiškia ramybę! 

☺ Nepainiokite mokinio asmenybės su elgesiu. 

☺ Visada atskirkite mokinio elgesį nuo mokinio 

asmenybės. 

☺ Susikoncentruokite ties esminiais, o ne antriniais 

(pašnibždėjimas, „burbuliavimas“, perdėtas 

judėjimas) elgesio aspektais. 

☺ Venkite bet kokios konfliktinės situacijos, jei 

įmanoma, sumažinkite situacijos aštrinimą. 

☺ Reaguokite į situaciją ramiai bei priimkite 

sprendimus klausydami proto, o ne širdies balso. 

☺ Rėkimas ant mokinių, kalbėjimas pakeltu tonu 

situacijos neišsprendžia. 

☺ Konfliktines situacijas spręskite ne viešoje 

erdvėje ir tik su incidento dalyviais. 

☺ Kiek įmanoma daugiau naudokite neverbalinę 

kalbą. 

☺ Kontroliuokite savo balsą (toną ir garsumą). 

☺ Nustatykite mokiniams aiškias ribas ir 

paaiškinkite jas iš anksto. 

☺ Išdėstykite aiškius ir tikslingus nurodymus 

mokinių darbui ir elgesiui. 

☺ Būkite nuoseklus, bet lankstus. 

☺ Visuomet suteikite galimybę. 

☺ Reaguokite ilgai nelaukę. 

☺ Žinokite, kokios pagalbos galite tikėtis ir 

pasinaudokite ja. 

☺ Šypsokitės kuo dažniau. 

☺ Kartu su kolegomis sudarykite elgesio 

modifikavimo programą: kokį elgesį ignoruosite, 

kokį stiprinsite. Keiskite programą, jei ji 

nepasiteisino. 

☺ Būkite reiklus, tvirtas, bet simpatiškas 

mokytojas. 

 

Viena iš strategijų, skatinančių tinkamą mokinio 

elgesį – paskatinimas, pastiprinimas ar 

apdovanojimas.Pastiprinimas gali būti įvairaus 

pobūdžio – svarbiausia pozityvus paskatinimas. 

 

Pozityvaus paskatinimo 

esminė pozicija - kreipiamas 

dėmesys ne į netinkamą, o į 

pageidautiną mokinio elgesį. 

Siekiant, kad pastiprinimas 

būtų kuo veiksmingesnis, 

svarbu atsižvelgti į kelis veiksnius: 

 

 Labai svarbus yra laikas. Juo ilgiau mokytojas 

delsia pastiprinti pageidaujamą elgesį, juo 

mažiau bus veiksmingas jo pastiprinimas. 

 Dažnumas. Dažnai taikyti pastiprinimą ypač 

svarbu tuomet, kai mokinys turi išmokti naują 

elgesį ar įgyti tam tikrų įgūdžių. 

 Mokytojas teikia pastiprinimą entuziastingai, kad 

mokinys pamatytų, jog jis padarė šį tą svarbaus 

ir  mokytojas jam skiria visą savo dėmesį. 

 Mokytojas labai aiškiai turi pasakyti, už kokį 

elgesį teikiamas pastiprinimas. 

 Laukimas numatomo pastiprinimo, 

apdovanojimo gali tapti motyvu, skatinančiu 

elgtis tinkamai. 

 Reikia dažnai keisti pastiprinimo būdus, kad jų 

poveikis nesumažėtų. 

 Ignoruokite elgesio būdus, kurie turi pasireikšti 

rečiau (atsargiai su priekaištais, nes yra 

mokinių, kurie būtent blogu elgesiu siekia 

mokytojo dėmesio). 

 

Rekomendacijos 

mokytojams siekiantiems 

taikyti mokinių teigiamo 

elgesio pastiprinimą: 

 

 Pasižymėkite 10 skirtingų teiginių, kuriais būtų 

galima pastiprinti klasės mokinius verbaliniu 

būdu. 

 Dažniau pastiprinkite mokinius neverbaliniais 

būdais. 

 Pasižymėkite visus pageidautinus mokinio 

elgesio būdus. 

 Pasirinkite pastiprinimo mokiniui būdus ir 

pritaikykite juos kitą pamoką. 

 Pasižymėkite teigiamą mokinio elgesį. 



 Mokinio darbuose parašykite komentarą, 

akcentuodami teigiamus atlikto darbo dalykus. 
 

 

 

Rekomendacijos mokytojams, norintiems pamokos 

pabaigoje aptarti mokinių netinkamo elgesio 

atvejus (parengta pagal Peter Hook ir Andy Vass „Follow 

up tips. Behaviour management pocketbook“). 
 

Penki netinkamo mokinio elgesio aptarimo 

„žingsniai“: 

 Ką tu padarei? Paprašykite vaiko apibūdinti 

savo netinkamą elgesį. Jeigu jis sako, kad 

nežino, ką netinkamo padarė, tuomet pasakote 

jūs. 

 Kodėl šitaip pasielgei? Tai suteikia galimybę 

mokiniui pasiaiškinti, atsiprašyti. Jeigu 

mokinys nieko nesako, pokalbį būtina tęsti. 

 Kokią taisyklę sulaužei? Tai suteikia 

mokiniui galimybę suvokti, kodėl jūs 

nusprendėte, kad jo elgesys buvo netinkamas. 

 Kaip elgtumeisi kitą kartą? Galite pasikalbėti 

apie labiau tinkamą elgesį, aptarti galimus 

variantus. 

 Kaip galėčiau tau padėti? Šis klausimas rodo 

jūsų rūpinimąsi juo ir padeda pabaigti 

pokalbį, nepažeidus mokinio savigarbos. 

Tokia pokalbio pabaiga padeda išlaikyti 

draugiškus santykius. 
 

Suprasdami, kad didžiausią žymę vaiko gyvenime palieka 

suaugusiojo elgesys, jo jausmai – meilė ar neapykanta, 

džiaugsmas ar pyktis ir net mąstymas, vidinės nuostatos, 

kad vaikas bijo pykčio proveržių ir visada stengiasi taip 

elgtis, kad jų išvengtų, privalome mokytis bendrauti be 

pykčio arba pyktį išreikšti civilizuotai (nešaukiant, 

negąsdinant, bet stengiantis suprasti jo jausmus ir su jais 

susijusius poreikius). 

 

 

 

Apie gimnazijoje teikiamą pagalbą daugiau 

informacijos rasite: 

http://gruzdziai.siauliai.lm.lt 

 

 

 

 

Rekvizitai: 

S.Dariaus ir S.Girėno 31, Gruzdžiai 

Tel./faks.: 841-372251 

El.paštas: ggimnazija@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rengė: 

Specialioji pedagogė Raimonda Vaitiekūnaitė, 
socialinė pedagogė metodininkė Rosita Veikalienė. 

 
 

 

 

Vaikai, turintys elgesio ir emocijų 

sutrikimų 
 

 

 

Rekomendacijos mokytojams 
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