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Mokyti ar bendradarbiauti? 

 Vaiko mokymosi rezultatai priklauso ne tik nuo 

mokytojo sugebėjimo aiškiai išdėstyti medžiagą, bet 

ir nuo mokinio psichologinės savijautos mokykloje. 

 Vienas svarbiausių aspektų – pasitikėjimu bei 

pagarba grįsti mokinių bei mokytojų santykiai. 



Mokinių nurodomos kaip labiausiai 

vertinamos mokytojų savybės: 

Optimizmas 

Geranoriškumas  

Noras padėti 

Lankstumas 
 

 



Mokinių nurodomos kaip labiausiai 

vertinamos mokytojų savybės: 

Sąžiningumas 

Pagarba 

Taktiškumas 

Reiklumas sau ir 

kitiems 

 
 

 



Mokinių nurodomos kaip labiausiai 

vertinamos mokytojų savybės: 

Humoro jausmas 

Dėstymas su 

užsidegimu 

Sugebėjimas aiškiai 

pateikti medžiagą 
 

 



Ką turi žinoti pedagogas  

Paauglys stebi suaugusius ir 

mokosi 

Kai mokinys trukdo pamoką, jis 

turi tam priežastį 

Paaugliai dar tik mokosi tinkamų 

bendravimo įgūdžių 

 

 



Mokytojų daromos klaidos, 

bendraujant su mokiniais: 

Savo statuso 
akcentavimas 

Griežtas tonas 

Mokinių lyginimas 

“Etikėčių 
klijavimas” 
 

 

 

 

 



Mokytojų daromos klaidos, 

bendraujant su mokiniais: 

 

Įtarumas 

Priekabumas 

Monotoniškas 

dėstymas 
 

 

 

 

 



Mokytojų daromos klaidos, 

bendraujant su mokiniais: 

 

Pažymių mažinimas už 
elgesį 

Savo dalyko 
išaukštinimas 

Darbas su pavieniais 
mokiniais 

 

 

 

 

 



Būdai, kaip suartėti su mokiniu: 

Būkite supratingi 

Klausykitės mokinių 

Leiskite jiems turėti savo nuomonę 

 



Būdai, kaip suartėti su mokiniu: 

Būkite atviri 

Kreipkitės į mokinį 

vardu 

Atkreipkite dėmesį į 

mokinio asmenybę 



Būdai, kaip suartėti su mokiniu: 

Padėkite mokytis 

iš klaidų, o ne 

bauskite 

Pastebėkite, kai 

mokinys ką nors 

padaro gerai 

 

 

 



Būdai, kaip suartėti su mokiniu: 

Prisiminkite, kad 
netinkamas yra 
poelgis, o ne pats 
vaikas 

Būkite prieinami 

Suderinkite 
draugiškumą ir 
dalykiškumą  
 

 

 



Būdai, kaip suartėti su mokiniu: 

Būkite nuoširdūs 

Jeigu suklydote – 

pripažinkite 

Tesėkite pažadus 
 

 

 



Metodai, padedantys 

bendradarbiauti: 

Skirtingų mokymo 

priemonių derinimas 

Abipusių lūkesčių 

išsakymas 

Bendras taisyklių bei 

pasekmių sistemos 

sudarymas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodai, padedantys 

bendradarbiauti: 

Svarbių sprendimų 

priėmimas kartu 

Galimybė 

pasikonsultuoti 

Vienkartinė teisė 

nepasiruošti pamokai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodai, padedantys 

bendradarbiauti: 

Diskusijos 

“Pasiūlymų 

dėžutė” 

Laiškai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prisiminkite... 

“Mokytojas pats turi būti toks, kokį 

nori išugdyti auklėtinį.” V. Dalis 
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