
 

 

Kad ir kokie sunkumai jus užgriūtų, 

nerodykite savo liūdesio ir 

sutrikimo, priešingai – stenkitės 

savyje uždegti visus žibintus. 

 

Omramas Mikaelis Aivanovas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEVĖŽIO SPORTO VIDURINĖ MOKYKLA 

Liepų al. 2 ,  LT – 35141 Panevėžys 

 

Svetlana  Gorienė – socialinė pedagogė 

Tel. 865044343 

El.paštas sgoriene@gmail.com 

 

 

 

 

 

Padėkite savo 
vaikams atrasti 

norą mokytis 
 

 

 

 

Parengė mokyklos socialinė pedagogė S.Gorienė 

 

 



KAS SKATINA NORĄ MOKYTIS 

1. Mokymosi prasmės suvokimas: kam to reikia? 

2. Tikslo išsikėlimas. Planavimas, kaip žingsnis 

po žingsnio jis bus pasiektas. 

3. Gebėjimas susikoncentruoti į tikslą ir 

kontroliuoti veiksmų eigą. 

4. Pasitikėjimas savo jėgomis. Supratimas, kad 

rezultatai priklauso tik nuo manęs. 

5. Atkaklumas. Pasiryžimas pabaigti tai, ką 

pradėjai. 

 

 

 

 

 

PATARIMAI TĖVAMS: 

 IŠMOKYKITE PLANUOTI 

 

Skatinkite vaikus susidaryti detalų dienos 

planą. Įpratinkite pamokas ruošti tuo pačiu 

metu. 

 

 GERBKITE PRIVAČIĄ ERDVĘ 

 

Svarbiausia, kad pats vaikas suprastų, jog 

žinios keičia jo gyvenimą ir jį patį, o ne jums 

to reikia. 

 

 PADĖKITE SUPRASTI NESĖKMIŲ 

PRIEŽASTIS 

Nuo tėvų priklauso, kaip atžala vertina savo 

laimėjimų ir klaidų priežastis. Tėvų užduotis - 

paaiškinti, kad sėkmę pirmiausiai lemia mūsų 

pastangos. Kartu reikėtų mokyti jaunuolį 

lankstumo: neverta kaskart daryti to, kas 

nesiseka, taip pat. Tegul ieško naujų sprendinių 

bei strategijų. Jeigu jis pats aptiks sąsają tarp 

rezultato ir savo pasirinko būdo jo siekti, geriau 

pažins save ir savo galimybes. 

 

 

 

 PADĖKITE ĮVEIKTI KONTROLINIŲ 

DARBŲ, EGZAMINŲ, PATIKRŲ BAIMES 

 

Tėvai dažniausiai jaudinasi dėl balų ir labai 

dažnai manipuliuoja vaiko kaltės jausmu 

("Mes tiek pinigų išleidome papildomoms 

pamokoms“). Visa tai nedidina noro ruoštis 

įvairioms patikroms. Šis noras kyla tada, kai 

vaikas orientuojamas į mokymosi turinį, o ne į 

pažymį.  

 

 PADĖKITE SUSIVOKTI 

Ateina laikas apsispręsti, ką darys vaikas 

toliau, baigęs mokyklą. Jam nelengva 

susigaudyti savo troškimuose ir prioritetuose, 

jis dar silpnai pažįsta save. Padėkite jam 

susivokti, įsitraukite į ateities planavimą. 

Daugelis jaunuolių nežino, ką jie nori daryti 

toliau, kokią specialybę studijuoti. Jeigu 

atžala manys, kad profesiją turi rinktis kartą 

ir visiems laikams, jo nerimas, abejonės dar 

labiau išaugs. Laikas, kai žmogus visą 

gyvenimą dirbo tą patį darbą, jau praeityje. 

Palaikykite savo vaiką morališkai: tegu 

ramiai ir su pasitikėjimu padaro savo pirmąjį 

pasirinkimą. Žinant, kokio tikslo yra 

siekiama, atsiras ir motyvacija mokymuisi. 

 


