
KELETAS BŪDŲ, PADĖSIANČIŲ VAIKUI 

SĖKMINGAI MOKYTIS 

Svarbiausi mokytojai vaikui yra tėvai. Kai šeima įsitraukia į vaiko mokymosi 

procesą, gerėja jo savijauta ir motyvacija. Daug tyrimų rodo, kad vaiko pažangumas, 

drausmingumas didėja tėvams besirūpinant jų mokyklinėmis problemomis. Ir tai tik labai 

maža dalimi susiję su tuo,  uždirbate daug ar mažai, esate neišsilavinę ar labai išsilavinę. 

Yra daug būdų, kaip galima padėti vaikams mokytis namuose, o taip pat ir mokykloje. 

Žemiau pateikiu sąrašą idėjų, kurios, tikiu, pravers: 

1. Bendraukite su mokytojais. Drąsiai eikite į mokyklą ir susipažinkite su vaikui 

dėstančiais mokytojais, nelaukdami tėvų susirinkimo. Leiskite jiems žinoti, kad Jums 

rūpi vaiko pasiekimai. Paprašykite, kad Jus informuotų per elektroninį dienyną, 

klasės vadovą ar kitokiu būdu, jei tik atsiras kokių nors problemų (pamiršta paruošti 

namų darbus, nesilaiko drausmės, krenta pažangumas, prastėja motyvacija ar 

pan.). 

2. Lankykitės tėvų susirinkimuose. Kiekvienoje gimnazijos klasėje per mokslo 

metus organizuojami du ar daugiau tėvų susirinkimai. Raskite laiko juose dalyvauti 

net tada, kai gėda dėl vaiko mokymosi rezultatų ar elgesio. Gali būti, kad sulauksite 

patarimų, kaip galima tai keisti tinkama linkme. Būtinai dalyvaukite net ir kai dėl 

vaiko mokymosi ar elgesio nekyla jokių problemų, tik tokiu būdu klasės vadovo 

pateikiama informacija Jus pasieks tiesiogiai ir neiškreipta.  

3. Nuolat stebėkite vaiko pažangumą. Domėkitės atžalos rezultatais elektroniniame 

dienyne, klauskite mokytojų, kaip jam sekasi palyginus su kitais klasės mokiniais. 

Jei Jūsų vaiko pažangumas prastėja, pasitarkite su mokytojais, klasės vadovu, kaip 

galite padėti. Svarbu ne laukti, o reaguoti iškart.  

4. Pasirūpinkite, kad Jūsų vaikas atliktų namų darbus. Paaiškinkite, kokia, Jūsų 

manymu, yra mokymosi prasmė ir kaip svarbu kasdien atlikti namų darbus, kad 

įtvirtintų per pamoką gautas žinias ar įgytus gebėjimus. Padėkite savo vaikui 

nusistatyti pastovų namų darbų ruošimo laiką, pasirūpinkite tam tinkama vieta 

namuose, kurioje nebūtų dėmesį blaškančių daiktų ar pan. (pvz., televizoriaus, 

telefono ar kt.). Jei auginate kelis vaikus, o rašomasis stalas yra tik vienas, 

pasirūpinkite, kad kiekvienas vaikas turėtų pakankamai laiko namų darbams atlikti. 

Tokiu atveju, žinoma, geriausia, kai ruošiasi pamokoms skirtingu laiku. Domėkitės, 

kas užduota, ar viskas aišku, ar tikrai viską atlieka iki galo, būkite visada pasiekiami, 

jei vaikas norės su Jumis pasitarti.  

5. Suraskite, kas galėtų padėti vaikui ruošti namų darbus. Jeigu Jums pačiam 

sunku padėti atlikti vaikui namų darbus ar įgyvendinti mokyklinį projektą, paieškokite 

kas galėtų padėti. Gal tai bus vyresnėje klasėje besimokantis mokinys, netoliese 

gyvenantis studentas ar pan. 

6. Apribokite TV žiūrėjimą, kompiuterinius žaidimus ir naudojimąsi internetu. 

Leiskite naudotis išvardintomis privilegijomis tik tada, kai atliks namų darbus. 



7. Skatinkite vaiką skaityti. Svarbiausias dalykas, lemiantis vaiko sėkmę mokykloje ir 

gyvenime yra skaitymas. Skaitykite patys ir rodykite, kaip šaunu yra skaityti. Taip 

pat galite namuose nusistatyti skaitymo laiką, kai visi šeimos nariai tuo pačiu metu 

skaito tai, kas jiems aktualu.  

8. Klauskite apie tai, ką išmoko mokykloje, o ne kokį pažymį gavo. Pasakodamas 

apie tai, ką mokėsi, vaikas dar kartą pasikartos informaciją ir pajus, ką dar turėtų 

pasitikslinti ar pan.  

9. Kartu suraskite būdus, kurie geriausiai padeda išmokti.  Galite kartu su vaiku 

internete surasti ir atlikti mokymosi stiliaus nustatymo klausimyną. Tai padės 

nuspręsti, ar jis geriausiai įsisavina mokomąją medžiagą, kai ją girdi, kai mato 

pavaizduotą grafikais, lentelėmis, piešiniais, ar kai gali pats atlikti praktinius 

pratimus ar pan. Žemiau pateikiama Išmokimo piramidė, kurioje pavaizduota, kokiu 

būdu išmokstama daugiausiai. 

 

10. Papasakokite vaikui apie mokymosi reikšmę. Papasakokite apie dalykus, kurių 

išmokote mokykloje ir sėkmingai taikote savo gyvenime. Sudarykite sąlygas vaikui 

pajusti, kaip tai, ką išmoksta, praverčia jam pačiam, planuojant naujo daikto ar 

skanumyno pirkimą, pramogų pasirinkimą. Pasikalbėkite su vaiku apie sėkmingus ir 

nesėkmingus Jūsų bendraamžių pavyzdžius. 
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