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galimybės

 niekas neplanuoja mokytojams užkrauti vaikų su specialiaisiais 
poreikiais

1. Parengtame įstatymo įgyvendinimo priemonių plane numatoma nuo 
2021 m. steigti mokinio padėjėjų, švietimo pagalbos specialistų 
etatus, vykdyti kitas priemones, kurios bendrosios paskirties mokyklose 
užtikrintų sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 
Tam 2021–2024 m. iš valstybės biudžeto reikėtų skirti apie 173 mln. 
eurų. Kasmet nuo 2021 m. reikalinga suma būtų daugiau nei 28 mln. 
eurų.

2. Numatyta, kad klasėje, kurioje yra didelių ar labai didelių specialiųjų 
ugdymosi poreikių turintys mokiniai, dirbs du mokytojai kartu su 
švietimo pagalbos specialistais. Įteisinama ir mokinio padėjėjo 
pareigybė. Nustatoma, kad specialiąją pedagoginę pagalbą teiktų tik 
asmenys, įgiję aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

3. Sukūrus tinkamas sąlygas bendrosiose mokyklose, mažės specialiųjų 
mokyklų poreikis. Numatoma, kad dalis jų galėtų tapti regioniniais 
švietimo pagalbos centrais, teikiančiais konsultacijas, metodinę 
pagalbą viso regiono bendrosios paskirties mokykloms



galimybės

 požiūrį į specialiųjų poreikių turinčius vaikus 

reikia pradėti formuoti jau nuo darželio.

 Kai kalbame apie papildomas priemones, kaip 

integruoti vaikus, tai jau yra nuo liepos 1 d. 

priimtas asmeninio asistento įstatymas

 rasis mokinių padėjėjai, kurie skirs individualų 

dėmesį vaikams, turintiems specialiųjų poreikių

 Visgi yra ir bus tokių neįgaliųjų, kurie bendro 

lavinimo mokyklose mokytis nenori, todėl 

pasirinkimo galimybė – būtina.

 iniciatyvos turi imtis ir pačios mokyklos. Kiekviena 

mokykla gali imtis tam tikros lyderystės



Mokyklos lygmeniu klasės Individualiu

Lėšos 

(Pedagogo profesinės galios auginimas, mokytojo padėjėjų kompetencijos, 

infrastruktūra fizinę negalią turintiems mokiniams, erdvės emocijų ir elgesio 

sunkumams, bei įvairiapusiams raidos sutrikimų turintiems mokiniams-

sensomotorinės stimuliacijos kabinetai, sensomotorinio nusiraminimo 

priemonių įsigijimas, įvairiausių ugdomųjų/tiriamųjų priemonių įsigijimas )

Planuojama įgyti gebėjimus naudojant STEAM programą

Mokytojo kvalifikacijos 

būtinybė/bendradarbiavimas

Klasės valdymas

Klasės komplektacijos Prevencinių programų vykdymas/ 

klasės valandėlės/susirinkimai

stebėjimas

Sutartys Klasės bendruomenės telkimas Ugdymo veiklos taikymas

Metodologinis lankstumas

Nuostatos

Bendruomeniškumo puoselėjimas (informaciniai, švietėjiški renginiai, 

pozityvios tėvystės mokymai, patyčių prevencijos renginiai)

Bendradarbiavimas su 

specialistais/Dalyvavimas 

supervizijose

Bendradarbiavimas

Pagalba

VGK kompetencijų stiprinimas

Krizių sprendimo komanda/mediatorius

Prevencinės programos/neformalaus ugdymo galimybės



NUOSTATOS

PAGALBOS, ŠVIETIMO, SĖKMĖS

KAS YRA SPECIALIŲJŲ,YPATINGŲ POREIKIŲ VAIKAS? 

Tai vaikas, 

kuriam dėl išskirtinių gabumų,

įgimtų ar įgytų sutrikimų, 

nepalankių aplinkos veiksnių reikalinga

savita pagalba ar paslaugos ugdymo procese.

KOKIU TIKSLU YRA ĮVERTINAMI VAIKO SUP?

Vaiko SUP įvertinami tam, kad vaikui būtų nustatyta

pagalbos ir paslaugų reikmė, siekiant sudaryti jam optimalias 

ugdymo ir ugdymosi sąlygas.

Tik įvertinus SUP galima vaikui rekomenduoti pritaikyti esamą tinkamai/kūrybiškai ugdymo programą 

ir  specialistų pagalbą.

Kad teikti sisteminę pagalbą, reikia 

kuo greičiau pastebėti vaiko poreikį 

ir laiku suteikti pagalbą



Pirmieji mokytojo žingsniai

1. Stebėjimas 

2. Tiksliai įvardinam aiškią problemą (kiti vaikai, per sunkios užduotys, mokytojas, problemos šeimoje, 
režimas, mityba)

3. Išsiaiškinam, kas ją kelia, palaiko.

Ar tai vyksta: 

1. Tuo pačiu dienos metu? 

2. Per tam tikrą pamoką? 

3. Per tam tikro tipo užduotis (rašymo, skaitymo, savarankiško darbo metu)? 

4. Kai mokinys apsuptas tam tikrų vaikų? 

5. Per poilsio ar kitą nestruktūruotą laiką? 

6. Kai mokinys pervargęs, susierzinęs? 

7. Kai užduotys nuobodžios/per sunkios/nesuprantamos?

NUSTATOME IR ĮVERTINAME AR TAI SPECIALUSIS POREIKIS

TAI GALI BŪTI IR ADAPTACIJOS PROBLEMA



4. Įvardiname, kas atsitinka, kai mokinys taip pasielgia:

 Gali nebedaryti užduoties?

 Gauna bendraamžių dėmesį?

 Gali pasielgti, kaip jam norisi?

 Kažkas už jį tuomet padaro užduotį?

 Pamato, kaip mokytojas supyksta, susierzina?

 Išbalansuoja klasę?

 Gauna teigiamą paskatinimą iš mokytojo?

NUSTATOME IR ĮVERTINAME PROBLEMĄ

Registruoti, rašytis įvykius (pasižymėti ir kiek dažnai tai kartojasi, kiek 

tai trunka).



 Mokinio stebėjimo ir vertinimo ypatumai:

1. Mokymosi patirtis

2. Socialiniai gebėjimai

3. Įgūdžiai, gebėjimai ir mokymosi ypatybės

4. Asmeninės savybės (šias mokinio savybes reikėtų vertinti įvairiose veiklose)

5. Mokinio būsena:

fizinė (motorinis išsivystymas); • sensorinė (rega, klausa ir kt.); • somatinė (įvairios ligos: širdies 

ydos, inkstų nepakankamumas, bronchinė astma ir kt.); neurologinė (įvairios neurologinės ligos –

hidrocefalija, epilepsija ir kt.); • emocinė; • psichologinė.

6. Kalbos ir komunikacijos ypatumai

7. Pažinimo procesų išsivystymo lygis

8. Laisvalaikis, interesai, pomėgiai

9. Kiti informacijos šaltiniai.



9. Kiti informacijos šaltiniai. (klausimai padedantys rinkti informaciją)

ar jam patinka klasėje, mokykloje?

• kas labiausiai patinka?

• kuo labiausiai domisi?

• kaip jaučiasi įvairiose veiklose (žaisdamas, mokydamasis)?

• kas jam nepatinka, ko nenorėtų, kad tai būtų, vyktų?

• ko siekia, ko norėtų išmokti?

• apie ką svajoja?

• kas kelia nerimą? Kodėl?

• kas sunku? Nuo ko tai priklauso?

• ar reikia pagalbos, kokios?

• ar aš galiu kaip nors tau padėti?

• ar mano veiksmai per pamoką kelia 

tau keblumų? (pvz., skaitymo problemų turintys vaikai nenorės skaityti prieš klasę ar rašyti ant lentos);

• kaip, tavo manymu, mes galėtume  pasiekti... (tokius ir tokius) dalyko  tikslus



Mokytojas, vertindamas mokinio stebėjimo dienoraštį 

ir analizuodamas surinktą apie mokinį informaciją, 

turi ieškoti atsakymų į klausimus: Kokiais metodais jį 

galima išmokyti geriausiai? TAIKYTI METODAI

 Neišlaiko dėmesio...dėmesį sukaupia 5 min (užduotis trunka 10 min), po to 

pradeda triukšmauti.....poreikis išlaikyti užduotyje 10 min

Užduotys 2 x 5 min., pertaukėlė

Sėdėjimo klasėje pozicija

 Daro daug skaitymo klaidų, puslapyje 15 klaidų...po to meta knygą, 

nervinasi, palenda po stalu

 Ketvirtą pamoką būna labai dirglus, nereaguoja į pastabas (pertraukos 

metu labai išsinervina su kitais vaikais)



Informacijos apie mokinį apibendrinimas

STIPRYBĖS SILPNYBĖS POREIKIAI

Pvz., geba nuoširdžiai 

bendrauti su 

bendraamžiais..

Pvz., nepasitiki savo 

jėgomis, stokoja valios, 

greitai pavargsta, tada 

pyksta ir negirdi 

reikalavimų





Elgesio dažnumo registravimas 15 min. intervalais

Laikas Nevykdo 

nurodymų

Nelieka 

nurodytoje 

vietoje

Griebia, mėto 

daiktus

Trenkia, spiria, 

stumdosi

8:00 - 8:15 III II IIII II

8:15 - 8:30 III IIII I I

8:30 - 8:45 II I IIII IIII

9:00 - 9:15 II III IIII II



Savirefleksijos klausimai

Įtvirtinimo klausimai ir užduotys

• kaip jūs stebite mokinį ir įvertinate, norėdami jį kuo geriau pažinti?

• nuo ko pradedate, kokius žingsnius išskiriate?

• ar dažnai kreipiatės pagalbos?



Mokyklos  komandos parama mokytojui ir mokiniui (VGK)

Mokytojo informacija:

1. Mokinio stipriosios ir silpnosios pusės

2. Taikyti metodai

3. Tėvų pagalba ir bendradarbiavimas

4. Konsultavimasis su specialistais



Mokytojas ir/ar kiti mokyklos bendruomenės nariai pastebi ar sužino apie netinkamą mokinio/mokinių elgesį

1 ŽINGSNIS: Mokytojo pagalba

Mokytojas
» Stabdo netinkamą elgesį
» Aiškinasi problemos priežastis
» Padeda spręsti konfliktą/us

Pagalbos priemonės veikia
» Stebi elgesio pokyčius
» Taiko pozityvaus pastiprinimo būdus

ARBA
Mokytojo pagalbos priemonės neveikia Reikia 
papildomos pagalbos

2 ŽINGSNIS: Nukreipimas į mokyklos Vaiko gerovės komisiją

NETINKAMO ELGESIO PROBLEMŲ SPRENDIMO EIGA

VGK posėdis:
» komisijos pirmininkas
» mokytojas (-ai)
» švietimo pagalbos specialistai
» mokinio tėvai, mokinys

Įvertinama
» Turima informacija
» Taikytų priemonių efektyvumas/ neefektyvumas
» Šeimos įsitraukimas bei galimas poveikis

Apibrėžiama problema

Problemai spręsti pakanka ugdymo įstaigos resursų
» Rekomenduojama švietimo pagalba
» Parengiamas elgesio korekcijos planas
» Stebima pažanga
» Įvertinami pasiekimai

Problemai spręsti nepakanka ugdymo įstaigos resursų
» Informuojamos teisinės ir
pagalbos tarnybos
» Pasitelkiami pagalbos specialistai

4 Žingsnis: Problemų prevencijos planavimas ir įgyvendinimas

3 ŽINGSNIS: Bendradarbiavimas su pagalbos tarnybomis

» Teikia informaciją, informuoja bendruomenės narius ir koordinuoja pagalbos procesą (sudaro 
sąlygas tyrimams, renginiams ir pasitarimams ir kt.)
» Vykdo pagalbos tarnybų specialistų
rekomendacijas
» Vertina problemos/ų sprendimo pažangą

Pagalbos tarnyba
» Teikia informacinę, ekspertinę (atlieka tyrimus, įvertina problemas ir priežastis) bei konsultacinę (individualiai 
ir grupėms) pagalbą.
» Teikia rekomendacijas ugdymo įstaigos VGK ir bendruomenei
» Stebi ir prižiūri problemos/ų 
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Mokinio situacijos analizė(kokia
ji ir kodėl?)

Į pagalbos mokiniui komandą įtraukti asmenys:

Specialusis peda-gogas

Logopedas

Socialinis pedagogas

Psichologas

Matematikos, lietuvių kalbos,
užsienio kalbų mo-kytojas

Tėvai

Mokyklos vadovai(direktorius,
pavaduotojai)

Kita:
(galima įvardyti para- mos 
tarnybas, centrus, žinybas ir kt.). 
Čia galima įvardyti ir reika-lingus 
materialiuosius išteklius

2 lentelė. 
Pagalbos mokiniui planas



Psichologo 
vertinimas

• Stebėjimas/apklausa

• Kognityviniai įgūdžiai:

1. Dėmesio koncentracija

2. Testuojama trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis

3. Loginiai ir argumentacijos gebėjimai

4. Kaip pavyksta apdoroti bei suvokti garsinę ir vizualinę informaciją

5. Užduočių atlikimo greitis

6. Nerimas

7. Planavimas

8. Savirefleksija

9. Impulsų kontrolė

10. Bendravimo įgūdžiai



Rekomendacijos mokytojams ir tėvams
Dėmesio koncentracija 

• KLASĖS APLINKA

• REŽIMAS/STRUKTŪRA;

• PAMOKA, PATRAUKIANTI DĖMESĮ;

• MOKINIAI PADEDA MOKINIAMS

• Mokytojo pozityvaus elgesio 
kompetencijos

• Dėmesio lavinimo pratimai

• Elgesio korekcijos grupė

• Būrelis

• REŽIMAS/DIENOTVARKĖ

• Pagalba ruošiant pamokas

• Elgesio planas

• Savivertė



REŽIMAS

 Režimo turėjimas padeda vaikams susiorientuoti ir gali būti puiki pagalba 
užkertanti kelią problemoms.

▪Pristatyti dienos, pamokos planą, tiksliai įvardinti pamokos tikslus ir veiklas;

 („Pamoka baigsis, kai bus padaryti visi šie žingsniai“. Kiekvieną žingsnį atlikus, 
jį galima nubraukti. Namų darbus skelbti tuo pačiu metu.)

▪Mokyti vaikus, ką daryti, kai jie baigia darbą (piešti, skaityti, rašyti, daryti namų darbus ir 
t.t.);

▪Daryti pertraukėles arba keisti veiklas, EST vaikai greit pavargsta ir praranda dėmesį.

1. 

psl. 15

2.

Pratybų 5 psl.,

1, 2, 3 užd.

3.

Dialogas

10 min. 4. ŽAIDIMAS!



PAMOKA, PATRAUKIANTI DĖMESĮ

 Medžiagą pristatyti skirtingais kanalais: vaizdu, garsu, judesiu;

 Mokyti faktų, kitos medžiagos per praktinį patyrimą;

 Kuo daugiau informacijos vaizduoti grafiškai, įsiminimo žemėlapiais, suskirstant!

 Naudoti įsiminimo strategijas, analogijas;

 Pasistengti, kad svarbiausi dalykai būtų įdomiausi, juos pasakyti kitu tonu, užrašyti;

 Pamokoje sudaryti kuo daugiau galimybių vaikams atsakinėti, reaguoti;

 Mažinti mintinį mokymąsi;

 Naudoti gestus, kai kalbama;

 Kuo mažiau akimirkų pamokoje, kai mokiniams reikia laukti 

 Specialūs žaisliukai, kai jie susierzina, padeda (tol, kol tai netrukdo kitiems).

 Naudoti atraminę medžiagą, atmintines.



MOKINYS MOKO MOKINĮ

 DS mokinys lengviau mokosi, kai jį moko kitas  mokinys (kuris taip elgdamasis taip pat įgyja 

vertingų kompetencijų: pagilina savo žinias, mokosi mokyti);

 Renkantis mokinį, kuris pamokytų DS vaiką, svarbu rinktis gerai besielgiantį, sąžiningą ir dorą 

vaiką;

 vaikai natūraliai nemoka bendradarbiauti; bet ką darant svarbu apmokyti, pateikti aiškias 

taisykles;

 Mokant dirbti grupėse, pradėti nuo mažų grupių.



PATARIMAI TAM TIKROMS PAMOKOS DALIMS SPRĘSTI

1.Suskaidyti vieną ilgą užduotį į mažesnes dalis;

2.Suskirsčius užduotį į reikiamus atlikti žingsnelius, kiekvieną jų padarius pažymėti kaip atliktą;

3.Riboti užduočių kiekį lape, paliekant tik kelias užduotis (uždengti nereikalingas, padarius kopijas iškirpti reikalingas ir
pan.);

4.Užduotys turi būti aiškiai atspausdintos, neperkrautos;

5.Skirti papildomai laiko užduočiai atlikti (tyrimai rodo, kad šie vaikai mąsto lėčiau);

6.Naudoti laikmatį;

7.Daryti pertraukas, turėti omeny, kad vientisas ilgas laiko tarpas EST vaikams yra per sunkus ištverti;

8.Leisti rašyti ir didžiosiomis raidėmis, jei nori (pradinukams);

9.Duoti užpildyti diagramą, leisti dirbti pagal diagramą, žemėlapį; kai įmanoma, schematizuoti;

10.Leisti DS mokiniams užduotis atlikti prie kompiuterio arba įrašyti atsakymus diktofone;

11.Jei tik įmanoma, pataisyti DS mokinio užduotis iškart jas jam atlikus. Tyrimais įrodyta, kad mokiniai daugiau išmoksta, 
jei gauna grįžtamąjį ryšį iš karto;

12.Naudoti teksto žymeklius ar kitokias priemones, išryškinančias mokiniui svarbiausius dalykus;

13.Kiek įmanoma mažinti rašymo užduočių kiekį, pakeičiant jas kitomis, pvz.: diagramomis ar pan.

14.Leisti mokiniui rinktis, kokias užduotis jis atliks, ar kurias pirmiausia atliks.

Rašymas



PATARIMAI TAM TIKROMS PAMOKOS DALIMS SPRĘSTI

1. Kai įmanoma, skaityti choru;

2.Knygas savarankiškam skaitymui parinkti pagal 5 pirštų taisyklę: mokinys skaito vieną knygos puslapį, jei 

jame daugiau nei 5 žodžiai, kuriuos jam sunku perskaityti, knyga jam per sunki; (Kitas būdas: jei perskaito iš 

eilės 20 žodžių be klaidų, knyga tinkama).

3.Skaityti mintyse jiems gali būti per sunku, leisti kažkur skaityti tyliai;

4.Paaiškinti nežinomus žodžius;

5.Nors mokinys negali pats perskaityti savo lygio knygos, jis tikrai turi turėti galimybę kūrinį išgirsti, 

diskutuoti apie jį kartu su visais;

6.Netaisyti kiekvienos skaitymo klaidos, geriau, sunkesnius žodžius kartu perskaityti;

7.Naudoti žymeklius, juosteles ir t.t.;

8.Mokytojas skaito –mokinys piešia tai, ką girdi;

9.Knygos su paveikslėliais;

10.Matematikoje skaitymo užduotis perskaityti, vizualizuoti, paaiškinti.

Skaitymas



Pratimai fizinei veiklai gerinti



 Mokyti naudotis įsivertinimo lenteles(kur pažymi pvz.: ar susitvarkė stalą, nusirašė namų darbus, susidėjo 

knygas, atidavė visus reikiamus darbus ir pan.);

 Daryti periodiškus stalo, spintelės, kuprinės patikrinimus, padėti ir mokyti susitvarkyti, suskirstyti 

knygas, sąsiuvinius ir t.t.;

 Mokyti užsirašyti reikiamus dalykus, mokyti naudotis mokinio darbo kalendoriumi;

 Padėti mokiniams sustruktūruoti kaip atlikti ilgos trukmės užduotis, projektus (be pagalbos jie gali būti 

net nepradėti atlikti); atlikus kiekvieną žingsnį pastebėti, įvertinti.

MOKYMAS MOKYTIS, ORGANIZUOTAI VEIKTI

Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad visą korekcijos planą aptarti su 

mokiniu ir su tėvais



DS vaikams svarbiausia išmokti šiuos gebėjimus:

 dalyvauti ir likti užduotyje;

 Sulaukti savo eilės;

 Dalintis;

 Bendradarbiauti;

 Padėti;

 Priimti kitus;

 Ignoruoti provokacijas;

 Spręsti problemas

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ MOKYMAS



Elgesio valdymo pagrindai/mokytojo pozityvaus elgesio 

kompetencijos

 Klasės taisyklės

 Įtraukimas į pamoką

 Paskatinimai

 Pagyrimai

 Efektyvus drausminimas



Elgesio valdymo pagrindai

 Įtraukimas į pamoką

1. Nuolat tikrinti ar mokinys kartu dirba su klase, siekti akių kontakto (prieiti, parodyti, atversti puslapį, 

pasukti kėdę į tinkamą poziciją ir t.t.)

2. Pamokos metu uždavinėti klausimus (galima prašyti, kad trumpus atsakymus atsakytų choru visa klasė, 

nes EST vaikams reikia daugiau laiko suformuluoti atsakymą)

3. Įtraukti aktyvų atsakinėjimą į pamoką

4. Pasitelkti EST mokinį kaip mokytojo asistentą.



Elgesio valdymo pagrindai

 Paskatinimai

Nelaukite, kol mokinys gaus 10, kad jį būtų galima 

pagirti.

Pastebėkite mažus dalykis

Tu šiandien 

atsinešei 

sąsiuvinį Tu išlaukei 

savo eilės 

atsakyti



KOKS TAS TINKAMAS PAGYRIMAS?
Vertinamos: pastangos, vertybės, geras 
elgesys, motyvacija.

Svarbiausia. Lyginti 

mokinį tik su pačiu 

savimi

Šaunuolis, tu seki nurodymus

Tu tikrai įdėjai daug 

pastangų



KAIP EFEKTYVIAI 
DRAUSMINTI?



KAIP EFEKTYVIAI 
DRAUSMINTI?

1.Pasiekti akių kontakto; 

2. Stovėti šalia mokinio (nešaukti per klasę);

3. Kalbėti konkrečiai ir trumpai; 

4. Sakyti konstatuojančią frazę, ne klausimą („Prašau 

grįžti į vietą/išsitraukti knygas/laikytis taisyklės“);

5. Jei įmanoma, duoti pasirinkimus („Turi pabaigti tą ir 

tą, kurį pirma renkiesi?“);

6. Svarbu, kad mokinys pakartotų, ką turi padaryti;

7. Ženklais ir veiksmais paraginti, kad pradėtų (padėti 

mokiniui pradėti).



PARENKAME KONKRETŲ TIKSLĄ/ elgesio keitimo planą

Parenkant tikslą, įvardinti norimą pasiekti elgesį.

Pavyzdžiai:

▪ Sekti mokytojo nurodymus;

▪ Laikytis klasės taisyklių;

▪ Pabaigti klasės darbą;

▪ Dirbti tyliai;

▪ Pabaigti namų darbus;

▪ Bendrauti su klasiokais be kovos;

▪ Paprašyti pagalbos, kai jos reikia...



Planas

TIKSLAI P A T K P M.pastabos T. pastabos

Pamokos metu vykdau 2 taisykles:

Nr.1 -.dirbu tyliai + -

Nr.3 – kas neaišku keliu ranką - +

Žymėjimo susitarimai: +;-; np

Bendras aptarimas: 
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1. Vienas tikslas vienu metu;

2. Bandant pirmą kartą, parinkti lengvai pasiekiamą tikslą;

3. Kai problema yra mokymosi, tiksle užsibrėžti kažko padarymą, užbaigimą (pvz.: ne „likti 

užduotyje“, o „pabaigti užduotį“);

4. Geriau apdovanoti teigiamą elgesį, negu neigiamo nedarymą;

5. Įtraukti mokinius sudarant tikslus, sudaryti juos SU JAIS;

6. Tikslas realiai pasiekiamas! 

PATARIMAI PARENKANT IR VYKDANT NORIMĄ TIKSLĄ



MOTYVUOJAME ELGESIO POKYČIUS

EST mokiniams svarbus apčiuopiamas, konkretus apdovanojimas.

Tai gali būti:

▪ Tam tikros veiklos;

▪ Privilegijos;

▪ Apdovanojimai;

▪ Taškai, „bonus‘ai“.



išsiaiškinti vaikui svarbius dalykus

 Pokalbis su tėvais 

 Laimės skalė

 Nebaigtų sakinių metodas







Pasekmės

Viena iš galimų pasekmių, pašalinimas nuo veiklos (time-out).

1. Tai gali reikšti:

2. ▪ Negavimas paskatinimo (tam tikrą tikslų laiką);

3. ▪ Patraukimas nuo bendraklasių;

4. ▪ Pašalinimas nuo linksmų užduočių;

5. ▪ Darbų paėmimas;

6. ▪ Priemonių paėmimas;

7. ▪ Pašalinimas iš klasės;

8. Tai turi trukti aiškų, tikslų, iš anksto sutartą laiką. Po jo mokinys grįžta ir be diskusijų dirba toliau.



KAIP APTARTI NETINKAMĄ ELGESĮ

 ▪Kalbėti apie elgesį ir mokiniui, ir mokytojui nurimus, be pašalinių

 (“Pasikalbėsime po pamokos.“);

 ▪Suvokti, kad negalime pakeisti kito elgesio, bet galime pakeisti savo... 

(požiūrį, balsą, kūno kalbą, viltis, strategijas...);

 ▪Kalbant atsipalaiduoti, nuleisti balsą, nesukryžiuoti rankų;

 ▪„Suprantu, kad dabar esi piktas.“; „Matau, kad esi liūdnas.“;

 ▪Vengti klausimo KODĖL? Naudoti KĄ? KAIP? (Ką planuoji daryti? Kaip tai 

paveikė tave?...);

 ▪Išklausyti vaiką, būti dėmesingu;

 ▪Kartu ieškoti sprendimo.




