
KAIP PADĖTI MOKINIAMS PAKEISTI NETINKAMĄ ELGESĮ? 

        Dinkmeyer ir Dinkmeyer (1976) pasiūlė tokius žingsnius, padėsiančius spręsti mokinių 

netekamą elgesį. Tačiau svarbu prisiminti, kad tam, jog šios priemonės veiktų sėkmingai ir efektyviai , 

mokytojai turi būti užmezgę gerą santykį su mokiniais. 

1. Mokytojas bando išsiaiškinti netinkamo vaiko elgesio tikslą. 

2. Mokiniams padedama suprasti savo motyvus. 

3. Mokiniams padedama pakeisti netinkamus elgesio tikslus į naudingus. 

4. Mokiniai mokomi taikant logines pasekmes. 

5. Grupinės diskusijos apie klasės taisykles ir problemas. 

Kartais sunku iš karto nustatyti, kokio tikslo savo elgesiu siekia mokinys. Jam atpažinti yra trys 

„rakteliai”. 

Pirmas raktelis – tai pats elgesys.  

Antrasis tikslo atpažinimo „raktelis” yra mokinio reakcijos į mokytojo pastabas: 

 siekiant dėmesio tikslo kai mokiniui padaroma pastaba, jis tik trumpam liaujasi taip elgtis, 

bet pajutęs domesio stoką, vėl elgiasi panašiai; 

 kai demonstruojama jėga, po pedagogo pastabų, griežtų reikalavimų ar pamokslavimų, 

moksleivis ir toliau elgiasi blogai, o kartais jo elgesys dar pablogėja; 

 kai elgesio tikslas yra kerštas, mokytojams reikalaujant arba įtikinėjant elgtis „padoriai”, 

mokinio elgesys tampa dar įnirtingesnis. Jis siekia atkeršyti už suaugusiųjų norą pakeisti 

jį, todėl dar labiau skaudina juos ir visus aplinkinius; 

 kai mokinys yra pasyvus, demonstruojama neadekvatumą, bejėgiškumą, mokytojui norint 

jį išjudinti, skatinant atlikti užduotis ar kviečiant atsakinėti, jis dar labiau pasitraukia ir 

nėra jokios atsakomosios reakcijos. 

 

Trečiasis vaiko netinkamo elgesio atpažinimo „raktelis” yra mokytojų reakcijos ir jausmai: 

 jei mokytojas jaučia apmaudą, mano, kad mokinys yra kenkėjas, rykštė, įkyruolis arba bent 

jau „atima” daug laiko, vadinasi netinkamo elgesio tikslas yra dėmesys. 

 Mokytojai jaučiasi pralaimėję, nusivylę, pikti, sužlugdyti, esant jėgos ar kovos tikslui. 

 Esant keršto tikslui, mokytojai jaučiasi sužeisti. Jie gali net galvoti, kad mokinys yra niekšas 

ir šlykštus. 

 Kai mokytojai jaučiasi bejėgiai, praradę viltį, pralaimėję, vadinasi mokinys yra pasyvus. 

Dažnai suaugę nežino, ką su juo daryti. Žiūri į jį kaip į „svajotoją” arba kaip į „kvailį”. 

 

NETINKAMO ELGESIO KOREKCIJA 

Kai atpažįstate ir nustatote klaidingo elgesio tikslą: 

 Kalbėkite su mokiniu individualiai, bandykite jam padėti suprasti netinkamo elgesio tikslą, 

ieškokite būdų, ką galima pakeisti. 



 Nesielkite taip, kad klaidingo elgesio tikslas būtų pasiektas. Efektyvūs būdai padėti mokiniui 

geriau elgtis – sumažinti netinkamo elgesio naudingumą. Padėkite mokiniui geriau elgtis – 

sumažinti netinkamo elgesio naudingumą. Padėkite mokiniui geriau įvertinti save, gerinti jo 

savijautą. 

 Kai mokinys siekia dėmesio tikslo, kartais verta ignoruoti tokį elgesį. Skirkite tokiam 

mokiniui dėmesio, kai jis elgiasi gerai. Tačiau paauglio ignoravimas nėra toks naudingas ir 

efektyvus, nes jo elgesys dažniausiai skiriamas bendraamžiams, o ne mokytojui. Dažnai pats 

veiksmingiausias būdas – „išimti” paauglį iš situacijos, t.y. pasiūlyti išeiti iš klasės. Reikia 

pranešti mokiniui, kad jį maloniai sutiks, kai pastarasis norės bendradarbiauti. Svarbu, kad jis 

suvoktų, jog mokytojas ne baudžia jį, o tiesiog nori užtikrinti darbingą atmosferą klasėje. Dar 

vienas būdas: atsistoti šalia netinkamai besielgiančio mokinio ir, nieko jam nesakant, atkreipti 

dėmesį. 

 Atpažinę jėgos tikslą, nesivelkite į ginčą, nutraukite jėgos kovą. Stenkitės išlaikyti emocinę 

pusiausvyrą, bandykite kontroliuoti savo elgesį. Jei esate įpykę, geriau padarykite pertraukėlę, 

atsitraukite, kad atvėstumėte. Būkite tvirti, bet ne dominuojantys. Situacijose ieškokite 

humoro ir naudokite jį, kad nuginkluotumėte kovojantį mokinį. Pripažinkite, jog jūs negalite 

priversti mokinio ką nors daryti arba nedaryti. 

 Kai vaikas kerštauja, neatsimokėkite jam tuo pačiu. Labai svarbu, kad toks vaikas pajustų 

jūsų pagarbą ir meilę. „Pagaukite” jį darant gerą, remkitės jo stipriosiomis pusėmis. 

Padrąsinkite jį, pareikšdami, kad jis yra priimamas toks, koks yra. Paprašykite jo pagalbos 

sprendžiant problemas. Negailėkite laiko ir pastangų padėti vaikui. Aišku, kad mylėti tokį 

vaiką nelengva, juo labiau, kad jis gali nuolat priešintis jūsų pastangoms ir vis jus bandyti. 

 Kai mokinys siekia neadekvatumo tikslo arba, kitaip sakant, yra pasyvus, mokytojai ne visada 

turi galimybę daryti įtaką, nes jie praleidžia daug pamokų ir, pirmai progai pasitaikius, meta 

mokyklą. Įtakoti tokius mokinius nėra lengva, bet įmanoma. Nepavarkite jį geranoriškai 

skatinti kažką daryti. Įtikinkite, kad nieko nemėgindamas daryti, jis negali patikrinti savo 

galimybių. Priminkite jam patirtas sėkmes. Kartais, kad toks vaikas patirtų sėkmę, galite 

pritaikyti jam užduotis pagal jo interesus ir galimybes. Tik nenumokite į jį ranka kaip į 

beviltišką. 

 Padrąsinkite mokinį. Siekite bendradarbiauti su mokiniu. Pasitikėjimą reikia užsitarnauti. 

 

Vietoj apibendrinimo 

Ko nedaryti? 

 Nebūkite per daug susirūpinę savo prestižu ir autoritetu. 

 Susilaikykite nuo priekabiavimo ir barimo, tai tik paskatins prastai besielgiančius vaikus siekti 

daugiau dėmesio. 

 Neprašykite vaiko nieko pažadėti; jis tik pasinaudos pažadu, kad išsisuktų iš nemalonios 

situacijos be jokių ketinimų šį pažadą įvykdyti. 

 Venkite apdovanojimo už gerą elgesį; tai tik paskatins vaikus tikėtis apdovanojimų. 

 Susilaikykite nuo vaikų kaltinimo. 

 Netaikykite sau ir mokiniams skirtingų standartų. 

 Nenaudokite grasinimų. 



 Nebūkite kerštingi. 

 

Ką daryti?  

 Visuomet stenkitės iš pradžių suprasti vaiko netinkamo elgesio tikslą. 

 Aiškiai įvardinkite, kokio elgesio tikitės iš vaikų. 

 Susikoncentruokite į vaiko dabartinį elgesį, o ne praeitį. 

 Kai vaikai netinkamai elgiasi ir trukdo klasės darbą, sudarykite galimybę – likti ir netrukdyti 

arba išeiti iš pamokos. 

 Remkitės pozityvumu ir venkite negatyvumo. 

 Kurkite pasitikintį santykį su mokiniais. 

 Kalbėkite apie netinkamą vaiko elgesį tik tuomet, kai nei jūs, nei mokinys nėra emociškai 

susijaudinęs. 

 Naudokite logines pasekmes, o ne bausmes. 

 Elkitės su vaikais nuosekliai. 

 Bendrai planuokite tikslus ir problemų sprendimus. 

 Leiskite vaikams prisiimti vis didesnę atsakomybę už savo pačių elgesį ir mokymąsi. 

 Naudokitės visa klase nustatant ir įgyvendinant taisykles. 

 Būkite nuoširdus, bet tvirtas su mokiniais. 

 Parodykite, kad priimate vaikus, bet ne jų netinkamą elgesį. 

 Padėkite vaikams atsakingai ugdyti savarankiškumą. 

 Įsitikinkite, kad vaikai supranta ribas. Tai padeda išvengti ginčių ir sumažina nesusipratimus, 

leidžia jums ramiai išsisakyti apie tai, kaip jūs jaučiatės dėl kito žmogaus elgesio, sudaro 

sąlygas geresniam bendradarbiavimui. 

 

 

 


