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ŠABLON PAVYZDŽIAI AUKL JAMOSIOS – UGDOMOSIOS VEIKLOS
PALENGVINIMUI.

Psichologiniai bei praktiniai patarimai aukl+tojui
Klas s aukl tojas turi žinoti, kokios yra teigiamojo savojo Aš vaizdo sudedamosios dalys.
„AŠ“ VAIZDO ATMINTIN/ AUKL/TOJUI:
•

Aš esu. Tai mano asmenyb s teigiamos savyb s, stiprieji bruožai, mano jausmai. Aš
žinau, kad nesu tobulas. Žinau, kokias neigiamas savybes ir ydas turiu. Suprantu, k7
jos man reiškia. Ieškau, kaip galiu jas kompensuoti.

•

Aš galiu. Tai mano mok jimai ir geb jimai, socialiniai ir bendravimo g9džiai. Tai
man leidžia b9ti nepriklausomam, savarankiškam, pasitikin:iam.

•

Aš priklausau. Tai mano supratimas ir jausmas, kad aš priklausau klasei, mokyklai
ar kitai svarbiai organizacinei grupei, užimu joje tinkam7 viet7 ir bendradarbiauju su
kitais.

•

Aš esu reikalingas. Tai mano žinojimas, kad esu reikalingas klas s bendruomenei,
darau jiems tak7, galiu pad ti.

•

Aš tikiu. Tai mano nuostatos ir tik jimai. Tai mano dr7sa veikti, siekti, nepasiduoti,
b9ti atkakliam.
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NETINKAMO UGDYTINIO ELGESIO KOREGAVIMAS
Netinkamas elgesys

Kai mokinys siekia d mesio

Kai mokinys demonstruoja j g

Kai mokinys siekia keršto

Kai mokinys atsiriboja

Koregavimas
Nedera tildyti, moralizuoti, kalbin ti gražiuoju.
Reikia pasielgti kaip nors netik tai. Ignoruoti
netinkam7 elges ir pasteb ti ger7.
Toks mokinys gali pad ti tvarkyti reikalus bei
dokumentus
(stendas,
metraštis,
ar
pan.)
mokykloje/klas je, viešai skelbti klasei pranešimus.
Tinka kita, ta:iau kuo labiau matoma veikla.
Ne rodin ti savo pranašumo, nešaukti, negrasinti
nuobaudomis, nesivelti gin:7 ar kov7.
Reikia elgtis priešingai negu norisi, nesuteikti
mokiniui lauktos reakcijos.
Atskirais atvejais yra veiksmingi individual9s
pokalbiai, kuriA metu galima paprašyti netrukdyti
vesti pamokA.
Svarbu tok vaik7 traukti veikl7, teikti pasirinkimo
alternatyvas. Jis gal tA b9ti kokios nors naudingos
veiklos vadovu, renginio administratoriumi, pad j ju,
tarpininku, klas s susirinkimA pirmininku ir pan.
Nedera „atsilyginti“ už žeidimus, neatsakyti kerštu
vaiko keršt7.
Reikia pranešti apie tok elges administracijai,
t vams.
Galima prašyti, kad kiti klas s mokiniai vengtA
prasiženg lio.
Galima tokiam mokiniui pasi9lyti tam tikr7 laik7
elgtis priešingai ir nusprBsti, ar kiti j m gsta.
Sudaryti tokias situacijas, kuriose klas s draugai
pamatytA ger7sias jo savybes.
Svarbu neatstumti tokio mokinio, juo r9pintis r
globoti, dr7sinti, patraukti savo pusB.
Atskiru atveju gali labai pad ti psichologas.
Toks mokinys yra jautri asmenyb , tod l reikia jam
leisti pasijusti svarbiam. Jis gal tA pad ti mokiniams,
kuriems nesiseka mokytis, patarti bendraamžiams
klausimais, kuriuos jis išmano. Jis gali supažindinti
naujokus su mokykla, pad ti nuskriaustiems ir pan.
Reikia tikinti tok ugdytin , kad nem gindamas jis
nepatikrins savo galimybiA.
B9tina nepasiduoti ir tik ti vaiku.
Formuoti nuostat7, kad nieko nedaryti yra blogiau,
negu daryti blogai. Darydami klaidA, vis tiek šio to
išmokstame.
Atskiru atveju gali labai pad ti psichologas.
Vaikui galima pasi9lyti mokyti jaunesnius, kuriems
pras:iau sekasi, verta tok mokin traukti sportinB,
kult9rinB veikl7, kurioje n ra rungtyniavimo.
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NEMALONIOS INFORMACIJOS PRANEŠIMO
PASIRENGIMO ETAPAI
•

Nusiteikimas tokiam pokalbiui,

•

Atsiminti, kad toki7 informacij7 reikia perduoti su didele pagarba pašnekovui,

•

Rasti, už k7 konkretA ugdytin galima pagirti, pasakyti apie j k7 nors gero,

•

Kalb ti savo vardu: „Aš pasteb jau...“, „Manau, kad...“ ir pan.,

•

Nurodyti konkretA poelg arba fakt7 (neturi b9ti apibendrinimA. Pvz. „J9sA s9nus
vis b ga iš pamokA“.),

•

Kalb ti glaustai ir konkre:iai: „Ši7 savaitB J9sA s9nus praleido n pamokA“.,

•

Nenukrypkite nemalonius praeities prisiminimus,

•

Atminti, kad aptariamas konkretus netinkamo elgesio faktas, o ne nagrin jamas
visas mokinio gyvenimas,

•

Svarbu atskirti poelg nuo mokinio asmenyb s. Tai turi atsispind ti kalboje.
Sakyti: „Jis pab go iš pamokA“, o ne „simuliantas“.

•

Duoti laiko pašnekovui sis7moninti informacij7,

•

Susitarti, kokios bendros taktikos ir strategijos laikytis.
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PRAKTINIAI KONFLIKTK SPRENDIMO BLDAI, TINKAMA REAKCIJA M KRITIKN
Kritika
Sprendimo b9das
- Jums ne domu, kad mano vaikas ruošia - Suprantu, kad J9sA vaikas daug laiko ir
pamokas po keturias valandas, mokosi pas pastangA skiria mokymuisi, bet teigiamA
korepetitoriA, o jo pažymiai neger ja.
poslinkiA nesimato. Galvokime, k7 galima
padaryti, kad pad tis pager tA.

-M9sA vaikA nemoko n
kvalifikacijos mokytojas!

Apibendrinti pasakytus nepasitenkinimo
žodžius ir pereiti prie konstruktyvaus
problemos sprendimo.
vienas aukštos - Aš suprantu, kad Jums r9pi, kas ir kaip moko
J9sA vaikus. Mano nuomone, m9sA mokykloje
dirbantys mokytojai yra kompetentingi ir savo
darb7 atlieka gerai.

- Aš jau nieko gero nesitikiu iš šios mokyklos.

Pripažinti, kad gali egzistuoti ir kitokia
nei J9sA nuomon , su kuria turite teisB
nesutikti.
- Prašau patikslinti, kokie yra J9sA l9kes:iai.

Pereiti nuo kritiniA pastabA prie
pozityvaus problemos aptarimo.
„Garo išleidimas“
Geriau pradžioje patyl ti, leisti išsikalb ti.
Aprimus emocijoms, ieškoti bendrA sprendimA.
- Kada baigsis visa ši netvarka klas je ir Pasitikslinti „kas Jums nepatinka m9sA
mokykloje?
klas je/mokykloje?“. Klausimo tonas turi b9ti
dalykiškas ir su tikru susidom jimu, be pyk:io,
sarkazmo ar viršenyb s išraiškos.

Kiti priekaištavimai, kaltinimai

Tikslintis tol, kol aiškiai suprantama, kas
suk l nepasitenkinim7.
Puldamas pašnekovas tikisi gynybos. Kai
randamas b9das sutikti su kaltinimu, pašnekovas
„nuginkluojamas“. Tai nereiškia, kad priekaištai
turi pagrind7 ir pašnekovas yra teisus.
Konstatuojama, kad pašnekovui gali tik
taip atrodyti, jog jis yra teisus. B9tina
sukonkretinti nepasitenkinimo priežast .
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