
4. Netinkamas elgesys (pvz., 

nemandagumas, atsakomybės stoka, 

manipuliacijos) 

* nustatyti aiškias elgesio taisykles ir 

lūkesčius pamokoje. 

* naudoti iš anksto su mokiniu aptartus 

elgesio susitarimus, kuriuose turėtų būti 

numatyta skatinimo ir drausminimo 

sistema. 

* sukurti žodines užuominas, 

padedančias mokiniui pastebėti savo 

netinkamą elgesį. 

* skirti individualų dėmesį (vienu atveju 

ignoruoti netinkamą mokinio elgesį, kitu 

– greitai reaguoti ir stabdyti).  

5. Žema savigarba, nerimas ir save 

žalojantis elgesys 

* numatyti mokiniui darbo vietą klasėje 

(pvz., sėdėti vienam pirmame suole). 

* numatyti mokiniui vietą klasėje, kur jis 

galėtų nusiraminti. 

* mokyti mokinį išsakyti savo jausmus. 

Vaiko poreikių tenkinimas 

mokykloje 

Į mokyklą ateina skirtingų gebėjimų ir 

poreikių mokiniai, todėl nenuostabu, kad 

kai kurie iš jų susiduria su sunkumais. 

Tėvams/globėjams yra gana sunku 

nustatyti, kurios problemos išsispręs 

savaime, o kurioms įveikti reikės 

specialistų pagalbos. Mokytojai, 

pastebėję, kad mokiniui sunku mokytis, 

susikaupti, nusėdėti vienoje vietoje ar 

būti paklusniam, gali kreiptis į pagalbos 

mokiniui specialistus. 

 

Pabaigai 

Labai svarbu mokytojo ir tėvų/globėjų 

glaudus bendradarbiavimas sprendžiant 

elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių 

mokinių problemas mokykloje. Visų 

pirma reikia stengtis gerai pažinti 

mokinius, todėl ypatingas dėmesys 

skiriamas bendravimui su mokinio 

šeima, siekiant tėvams/globėjams 

parodyti, kad tik bendradarbiaujant bus 

pasiekta gerų rezultatų. Konstruojamos 

sąveikos su mokinio šeima, grįstos 

dialogu, pagarba bei pasitikėjimu 

vertinant visų ugdymo proceso dalyvių 

lygiateisį dalyvavimą. Specialistų ir 

šeimos bendradarbiavimo modelio 

struktūrą sudaro kriterijai, sutampantys 

su teoriniu modeliu: pozityvumas, 

pasikeitimas informacija, bendras 

problemos sprendimas, empatija, šeimos 

individualumo pripažinimas, šeimos 

įgalinimas. 
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turintiems  
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Elgesio ir emocijų sutrikimai 

Tai sutrikimai, kuriems būdinga: 

1. pasikartojantis ir nuolatinis kitų teises 

pažeidžiantis elgesys. 

2. agresyvus, provokuojantis ir įžūlus 

elgesys. 

3. nerimas. 

4. įprastos veiklos vengimas. 

5. liūdna nuotaika, nelaimingumas. 

6. irzlumas, padidintas jautrumas. 

7. ankstesnio susidomėjimo praradimas bei 

nuovargis ir įtampa.  

Elgesio sutrikimai nustatomi, kai toks 

elgesys tęsiasi ilgiau, nei 6 mėnesius ir 

neatitinka vaiko amžiaus tarpsniams 

būdingo elgesio.  

 

Šie sunkumai yra nuolatiniai ir žymūs, 

neatitinka raidos etapui būdingo elgesio 

ir trikdo asmens veiklą. 

 

 

 

Kylantys sunkumai ir pagalbos 

galimybės vaikams, turintiems elgesio 

ir emocijų sutrikimus 

1. Santykių užmezgimo ir palaikymo su 

kitais žmonėmis sunkumai 

* mokyti tokiu vaikus 

socialinių/gyvenimiškų įgūdžių. 

* atsižvelgiant į mokinių elgesio bei 

bendravimo ypatumus, parinkti darbo vietą 

klasėje. 

* diferencijuoti ugdymo turinį. 

 

2. Mokymosi sunkumai 

* parinkti užduotis, kurios leistų patirti 

sėkmę. 

* individualiai aptarti vertinimo kriterijus. 

* suteikti mokiniui galimybę įsivertinti 

atliktas užduotis; 

* šeimos palaikymas, mokytojams parengus 

ir vykdant mokinio sunkumų įveikimo planą. 

 

 

 

3. Dėmesio sukaupimo ir išlaikymo 

sunkumai 

* pateikti trumpas bei aiškias instrukcijas, 

užduotis skaidyti dalimis ir skatinti jas 

atlikti. 

* aiškiai struktūruoti aplinką ir mokymą 

(pvz. apibrėžti kiekvienos veiklos vietą, 

padėti susidaryti dienotvarkę). 

 

 


