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Kodėl vaikams, kurie turi mokymosi sunkumų ar dažnai 

susiduria su sunkumais, reikia išlikti motyvuotiems? 

Pasvarstykite, jei kiekvieną dieną jums atlikti tam tikras užduotis darbe reikėtų 

be proto daug pastangų, o vietoj paskatinimo nuolat girdėtumėte neigiamus atsiliepimus. 

Nuolat būtų kartojama, ko nepadarėte ar ką padarėte ne taip, ne iki galo. Ką tai padarytų jūsų 

pasitikėjimui savimi ir savigarbai? Kas priverstų jus toliau stengtis tobulėti? 

Daugelis vaikų, turinčių mokymosi sunkumų, turi neigiamos patirties namuose, 

darželyje, mokykloje ir visur kitur. Pagalvokite apie vaiką, kuris pamiršta namų darbus ir už 

tai visada yra komentuojamas kitų vaikų akivaizdoje arba vaikas, kuris retai užbaigia 

darbelius. Tos patirtys ir nusistatymai gali nuvilti ir nugalėti jo norą mokytis. 

Taigi, kas verčia vaikus, turinčius mokymosi sunkumų ar susiduriančiais su sunkumais, 

toliau tobulinti? 

Atsakymas yra MOTYVACIJA. 

Motyvacijos svarba 

Motyvacija yra jūsų atlikto veiksmo variklis. Tai jėga, verčianti treniruotis ilgas valandas, 

išbandyti įvairiausius variantus ar nemiegoti visą naktį, kad mokslo projektas būtų dar 

geresnis. Paprastai tai yra paskata. Priverčiant komandą ar žmones, kurie žavisi tam tikru 

dalyku, sunkiai padirbėti, žinant, jog tai darbas vedantis prie norimo rezultato. Taip pat viską 

papildo teigiami atsiliepimai ir suteikia motyvacijos taip padirbėti kitą kartą. 

Tai taip pat gali paskatinti ir vaikus toliau bandyti, nepasiduoti. Paskata - turėti teigiamos 

patirties ir rezultatų, gali išlaikyti jų norą darbuotis nepaisant kliūčių. Galimybė ir žinojimas, 

jog gali tai padaryti, yra svarbiausia vaikams, turintiems mokymosi sunkumų ar tiesiog 

kartais susiduriant su sunkumais. 

Motyvacija ir vaikai su mokymosi sunkumais ar dažnai patiriantys sunkumus. 

Kas skatina vaikus kažką daryti? Dažnai tai yra sėkmės tikimybė arba bent jau patobulėjimas, 

kad jiems jau daugiau pavyksta. Kuo daugiau vaikai jaučiasi kompetentingi atlikdami 

užduotį, tuo didesnė tikimybė, kad jie mėgaujasi veikla ir nori geriau ją atlikti. Sėkmė ugdo 

motyvaciją, o tai lemia dar didesnę sėkmę. Tačiau vaikai, turintys mokymosi sunkumų ar 

dažnai susiduriantys su sunkumais,  paprastai patiria daugiau nesėkmių nei jų bendraamžiai. 

Jie susiduria su daugiau iššūkių. Nepaisant sunkaus darbo, tobulėjimas ir sėkmė gali ateiti 

lėčiau ar rečiau.  
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Jei vaikas mokosi atlikti užduotį, bet vis tiek nesiseka, kitą kartą jis gali būti motyvuotas 

stengtis labiau ir geriau. Bet jei akcentuojame, jog jis atlieka užduotį blogai, jis gali pradėti 

nebesistengti. Laikui bėgant vaikas gali pradėti numatyti blogą rezultatą dėl visko, ką daro. 

Tai gali priversti jį lengvai pasiduoti, o ne išbandyti viską ir įveikti iššūkius. Tačiau suradus 

vaikui motyvacijos bandyti dar kartą, jis gali atkakliai stengtis. Palaipsniui išmokus, kad ir 

sunkiai patirti sėkmę, vaikas norės tokio elgesio modelio laikytis, net jei iš karto ir nepavyks 

kažko padaryti. Ir tai gali sukurti atsparumą motyvacijos praradimui nepasisekus. 

Kaip padėti savo vaikui rasti motyvacijos? 

Vaikams, turintiems mokymosi sunkumų ar dažnai susiduriantiems su sunkumais, reikia 

motyvacijos bandyti dar kartą. Tačiau be stiprios sėkmės istorijos jūsų vaikui gali prireikti 

daugiau jūsų paskatinimo. Štai keletas būdų, kaip padėti savo vaikui išlikti motyvuotam: 

 Padėkite jam jaustis sėkmingu. Sėkmės jausmas neapsiriboja projekto pabaiga. Su 

šiek tiek pagalbos iš pradžių jūsų vaikas gali patirti teigiamų akimirkų. Pvz., jei jis 

turi padaryti darbelį, galite jam padėti nupiešdami kontūrus, ar padėti atlikti 

sunkiausią jūsų vaikui darbelio dalį. Ši papildoma parama gali padėti vaikui jaustis 

labiau įsitraukusiam į darbelio darymą, kadangi jis prisidėjo prie darbelio, darė tai, 

kas jam sekasi. Tai taip pat gali sukurti pasitikėjimą savimi, kai jis dirba. Taigi, net jei 

rezultatas nėra pats geriausias ir jis neatliko pats visko, tačiau tas sėkmės jausmas tai 

darant, gali padėti jam priartėti prie kito darbelio. 

 Didžiausią dėmesį skirkite pastangoms, o ne rezultatams. Jei jūsų vaikas pats padarė 

darbelį, pasidžiaukite ne tik atliktu darbeliu. Yra daugiau naudingų būdų, kaip jį 

pagirti. Paklauskite jo, kurią darbelio dalį jam patiko labiausiai daryti. Ar jis viską 

pats atliko? Domėkitės ir džiaukitės jo pasirinkimais darbelyje (pvz.: tu pats 

nusprendei nupiešti čia saulę, kaip tu šauniai nupiešei saulės spindulius. Naudojaisi 

žirklėmis, man labai tai patinka ir pan.). 

 Aptarkite užduotį, jei vaikui blogai sekasi. Apmąstymas ir aptarimas su vaiku 

nepavykusios užduoties. Kalbėkite su vaiku, kaip jis suprato tą užduotį, kokius būdus 

naudojo jai atlikti ir  bandykite ieškoti kitų užduoties atlikimo kelių, tai gali padėti 

jam galvoti kitus būdus, kai kažkas nepavyksta. Tokie bandymai motyvuoja išbandyti 

naują požiūrį. 

 Puoselėti mąstymo augimą. Jei jūsų vaikas bando, bet nepavyksta, venkite klausti, kas 

liko nepadaryta ir padaryti tai už vaiką. Iš anksto aptarkite, jog yra kitos užduotys, 
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kurias jis gali atlikti. Taip pat aptarkite, ką reikėtų padaryti kitą kartą, jog pavyktų. Tai 

gali padėti jam toliau judėti į priekį, užuot įsikibus į vieną užduotį ar dalį užduoties. 

 Dėmesys „kitam kartui“. Suraskite su vaiku dalykus, kuriuos atlikti jis išmoko ne iš 

kart, tik po daug kartų bandymo (svarbu pabrėžti, ne tik, jog jis daug kartų tai darė, 

bet jog po daug bandymų jam pavyko). Tai gali įteigti įsitikinimą, kad su praktika tau 

sekasi geriau. Šis mąstymas daug labiau motyvuoja nei „fiksuota mąstysena“, 

įsitikinimas, kad jei nebūsi iš prigimties puikus, niekada nebūsi puikus. 

 Išleiskite savo vaiką iš savo komforto zonos. Kai vaikai patiria nesėkmę, jie gali 

prarasti motyvaciją išbandyti naujus dalykus. Tačiau rizikuodami ir bandydami naujus 

dalykus vaikai gali atskleisti naujas savo stiprybes ir pomėgius. Štai kodėl svarbu 

pabrėžti, kad reikia išbandyti dalykus, kurie iš pradžių gali būti sunkūs. Tarkime, jūsų 

vaikas pradeda mokytis dainelę. Jis mokosi kaip ir visi vaikai, bet jei jis yra įpratęs 

patirti nesėkmę, mokantis eilėraščius ar dainas anksčiau, jis gali pradėti vengti šio 

mokymosi. Tokiu atveju galite pasakyti: „Aš žinau, kad pradžioje sunku. Bet 

įsivaizduok, kaip puikiai jausis, kai galėsi su visais padainuoti “. Tai gali jam priminti 

paskatinimą toliau stengtis. 

 Pripažinkite sėkmę. Nesvarbu, kaip jūsų vaikas elgiasi, raskite ką nors, ką galite 

pasakyti, teigiama ir svarbu, jog tai būtų tiesa. Pavyzdžiai: „Tu puikiai pats 

apsirengei“ arba „Tavo skaičiai gražėja“ arba „Puiku, kad paprašei auklėtojos 

pagalbos“. 

Suprantama, jog ne visada lengva rasti sau motyvacijos ir padėti ją rasti vaikui, kai sunku, 

tačiau atlyginimas gali būti didžiulis. Sužinokite, kaip padėti savo vaikui, jei jis kartais 

jaučiasi nugalėtas. Sužinokite apie tai, kaip pagirti, kurie gali kelti pasitikėjimą savimi. Tam 

reikia domėtis vaiku, stebėti jį, pamatyti, kurie jūsų žodžiai vaiką motyvuoja, o gal reikia ne 

žodžiu, tik šilto tėvų apkabinimo, kai nepasiseka. Kiekvienas vaikas unikalus ir tuo žavus 😊 

Pagrindinės mintys 

Motyvacija gali paskatinti vaikus tęsti bandymus net susidūrus su kliūtimis. 

Ieškodami būdų, kaip padėti vaikui jaustis sėkmingu, galite jį išlaikyti motyvuotą. 

Susitelkimas į veiksmus, kuriuos reikia atlikti kitą kartą, ugdo „augimo mąstyseną“, kuri gali 

motyvuoti jūsų vaiką bandyti dar kartą. 


