
NETINKAMAS VAIKŲ ELGESYS IR JO TIKSLAI 

          Galima kalbėti apie teisingus ir klaidingus mokinių elgesio tikslus. Kaip vaikas elgiasi, 

priklauso nuo jo savigarbos lygio arba menkavertiškumo jausmo. 

     Teisingi elgesio tikslai: 

1. Susisieti su kitais – priklausyti klasei, mokyklai ar kitai svarbiai socialinei grupei, užimti 

tinkamą vietą joje ir bendradarbiauti su kitais. 

2. Jaustis sugebančiu – pasitikėti savimi, būti nepriklausomu, savarankišku. 

3. Būti svarbiu – dalyvauti, būti reikalingu, aryti įtaką, padėti. 

4. Būti drąsiu – išdrįsti, nepasiduoti, būti atkakliu.    

      

NETINKAMO/KLAIDINGO ELGESIO TIKSLAS 

Blogai elgiasi pasitikėjimą savimi praradę mokiniai. Tam, kad mokytojas galėtų padėti vaikui, 

jis pirmiausiai turi suprasti vaiko elgesį iš psichologinio požiūrio taško. T.y. mokytojas turi suprasti 

savo netinkamai besielgiančių moksleivių privačią logiką. Privati logika susideda iš asmeninių 

įsitikinimų bei ketinimų. Ji apima žmogaus trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus bei priežastis ar 

racionalizacijas pateisinančias elgesį. Taigi, kiekvienas mokinio netinkamas elgesys turi savo tikslą. 

Jį išsiaiškinę ir įsisąmoninę, mokytojai gali jį koreguoti. 

Vienas iš būdų, kaip atpažinti vaiko tikslą yra orientacija pagal savo savijautą, kitas – vaiko 

reakcijos į mokytojo veiksmus stebėjimas: 

 

Jei mokinys: 

 

Jo tikslas: 

 

Nustoja netinkamai elgtis, o paskui pradeda vėl 

kartoti, 

 

Gauti dėmesio 

 

Konfrontuoja arba ignoruoja autoritetus, 

 

Demonstruoti galią 

 

Tampa žiaurus, kerštingas, suktas, 

 

Kerštauti  

 

Atsisako dalyvauti ar bendradarbiauti, 

 

Išreikšti bejėgiškumą 

 

           Pirmas tikslas – dėmesys. Kai mokiniai siekia tikslo, jie būna triukšmingi, nenuilstantys, daug 

kalba, mėgsta pasirodyti, būna linkę kiršinti, erzinti kitus. Jie gali tinginiauti, nori, kad jiems 

patarnautų. Kai kurie pataikauja. Tokiu elgesiu mokiniai tarsi sako: „Aš esu svarbus tik tuomet, kai 

mane pastebi arba man tarnauja. Aš nesu ypatingas, bet tik, sukeldamas sumaištį, neliksiu 

nepastebėtas ir pelnysiu stokojamą dėmesį”. Dėmesio siekiančiam elgesiui būdinga: 

1. Dėmesio siekiantis vaikas negali išbūti tokioje situacijoje, kai yra ignoruojamas. 

2. Mokytojai paprastai reaguoja į tokį elgesį barimais ir draudimais. 

3. Mokytojai turėtų vengti šių spąstų, nes tokiu būdu jie tiesiog sustiprina netinkamą elgesį. 

4. Reikia ignoruoti netinkamą elgesį ir paskatinti/pastebėti tinkamą elgesį. 



           Antras tikslas – jėga. Siekdami šio tikslo, mokiniai būna agresyvūs, įžūlūs, akiplėšos, 

užsispyrę, neigia, prieštarauja, ginčijasi, kovoja su autoritetais. Jie atsisako atlikti užduotis, dykinėja, 

meluoja, nepaklūsta, bando būti „bosais”. Paprastai, demonstruodami jėgą, mokiniai šaukia, kad 

negali elgtis kaip nori, nervuojasi. Tokiu elgesiu tarsi sakoma: „Aš svarbus tik tuomet, kai valdau, tik 

tuomet, kai tu darai, ko aš noriu. Gal aš ir nelaimėsiu, bet parodysiu žmonėms, kad jie negali manęs 

sustabdyti, negali priversti mane daryti taip, kaip jie nori”. Jėgos siekiančiam elgesiui būdinga: 

1. Mokytojams yra labai sunku susilaikyti, kai mokiniai pradeda galios žaidimus. 

2. Tokios kovos, net tuomet jeigu mokytojai laimi, tiesiog gimdo daugiau priešiškumo. 

3. Vienas iš būdų išvengti kovos dėl galios – padaryti taip, kad moksleivis, kuris kelia 

neramumus turėtų konfrontuoti su visa klase. 

4. Mokytojai gali išvengti kovos dėl galios paprasčiausiai atsisakę vaidinti autoriteto vaidmenį. 

5. Kartais mokinių galios troškimą galima nukreipti. 

          Trečias netinkamo elgesio tikslas – kerštas. Siekdami šito tikslo, mokiniai būna brutalūs, įtūžę, 

įširdę, užsidarę, žodžiais ir veiksmais skriaudžia bendraamžius, mokytojus, visus niekina. Jie yra 

įsitikinę, kad kiti jų nemėgsta. Jų elgesys tarsi byloja: „Aš esu nemylimas. Aš neturiu jėgos, bet aš 

galiu būti svarbus, kai įskaudinu kitus taip, kaip kiti įskaudina mane”. Keršto siekiančiam elgesiui 

būdinga: 

1. Keršto troškimas dažnai glaudžiai įsisijęs su galios siekimu. 

2. Kerštas yra dažnas motyvas vaiko, kuris įsitikinęs savo teisumu ir mano, kad gali daryti viską, 

ko užsigeidžia. 

3. Jie jaučia poreikį įskaudinti kitus, nes patys jaučiasi įskaudinti. 

4. Vaikai, kurie jaučiasi įskaudinti ar nemėgstami labai aiškiai suvokia, ko siekia. 

5. Yra didelė tikimybė, kad bendraklasiai atsiribos nuo kerštaujančio vaiko ir bus mokytojo 

pusėje. 

6. Mokytojai gali būti linkę priimti tokią situaciją dėl savo pačių asmeninių nesėkmių dirbant su 

tokiais vaikais. 

7. Netgi, kai pasitikėjimas įgautas, jie gali bandyti visus išbandyti pasielgdami kaip nors 

šokiruojančiai. 

           Ketvirtas tikslas – pasyvumas arba neadekvatumas (bejėgiškumas). Tokie mokiniai nieko 

neveikia, gali ištisai spoksoti pro langą, nieko net nebando pradėti daryti. Jei ką nors ir pradeda daryti, 

tai su pirma nesėkme pasiduoda, nes jaučiasi bejėgiai, kvailesni už kitus. Jie traukiasi, izoliuojasi nuo 

kitų. Dažniausiai tai švelnūs, kuklūs vaikai, kurie niekam „nekelia problemų”. Tokiu elgesiu sakoma: 

„Aš nieko negaliu padaryti gerai, todėl iš viso nieko nedarysiu. Aš esu geras, palikite mane ramybėje. 

Pasiduodu. Nereikalaukite iš manęs nieko”.  

            Bejėgiškumas pasireiškia tuomet, kai visa yra išbandyta – dėmesio ir galios siekis ar kerštas. 

Ir nei vienas būdas vaikui neleidžia pasijusti „pliusu”. 

             Mokiniai, kurie demonstruoja bejėgiškumą, daro tai dėl vienos iš šių priežasčių: 

1. Jie yra ypatingai ambicingi. Tai turbūt dažniausia priežastis pasiduoti. Šių vaikų neviltis kyla 

iš to, kad jie negali kažko taip gerai, kaip jie įsivaizduoja, kad tai turi būti atlikta. Šiems 

vaikams reikia padėti pamatyti, kaip jie patys save žlugdo. Jie turi išmokti stengtis net ir  

tuomet, kai kas nors kitas pasiekia daugiau nei jie. 



2. Jie yra ypatingai linkę lyginti save su kitais. Šie vaikai yra įsitikinę, jog jie neturi jokių šansų 

prilygti kitiems. Deja, tėvai ir mokytojai šį jausmą tik labiau skatina lygindami juos su kitais 

klasės ar šeimos vaikais. 

3. Jie per daug jautriai reaguoja į spaudimą (įtampą). Moksleiviai, kurie yra labai jautrūs kitų 

spaudimui jaučia, kad jie negali kažko atlikti taip gerai kaip iš jų tikimasi. Tad jie atsisako 

bandymų atitikti aplinkinių lūkesčius. Tokiems vaikams reikia pasakyti, kad su jais yra viskas 

gerai ir nuimti dalį spaudimo būtent mažiau kritiškiems jų atvejų. 

 

Suaugusiam svarbu suprasti, kad tokie mokinių elgesio tikslai dažnai būna nesąmoningi. Todėl 

mes negalime sakyti, kad vaikas savo elgesiu nori atkreipti dėmesį ar nori atkeršyti, nes tokie 

pasakymai suponuoja vaikų sąmoningas intencijas. 

 


