
Mikčiojimas – sklandaus kalbėjimo 

sutrikimas, pasireiškiantis artikuliacinio 

aparato įtempimu, nevalingais garsų, 

skiemenų pakartojimais ar tęsimu. 

Dažniausiai vaikai pradeda mikčioti 2-4 

gyvenimo metais. Polinkis mikčioti gali būti 

paveldimas ar įgimtas, o jo pasireiškimą skatina 

įvairios išorinės sąlygos. 

Vaikams būdingas apsunkintas kalbinis 

bendravimas, nepilnavertiškumo pojūtis, 

nuolatinė psichinė trauma dėl nesėkmingų 

bandymų įveikti kalbos trūkumus, emocinė 

įtampa ir baimė ne tik sustiprina mikčiojimą, bet 

ir sąlygoja mikčiojančio mokinio santykių su 

supančia aplinka ypatumus. 

Užsikirtimai paprastai išryškėja 

susijaudinus, kalbant su nepažįstamais, 

neįprastoje situacijoje ir, priešingai, susilpnėja ar 

net išnyksta – ramioje aplinkoje. Dauguma vaikų 

nesunkiai įveikia su emocine įtampa susijusias 

situacijas, pvz., atsakinėjimas prieš klasę, 

netikėtai pateiktas klausimas ir kt. Tačiau 

jautresniems, lengvai pažeidžiamiems  vaikams, 

tos pačios užduotys sukelia gerokai didesnę 

įtampą. 

KUO GALI PADĖTI MOKYTOJAS ? 

 

 Kalbėkite su mokiniu lėtai ir ramiai, bet ne 

per lėtai, kad Jūsų kalba neatrodytų 

nenatūraliai. 

 Kalbėdami su vaiku, išlaikykite  natūralų 

kontaktą akimis. 

  Kai mokinys baigia mintį, palaukite keletą 

sekundžių ir tik tada pradėkite kalbėti. 

 Jūsų lėta, rami, sklandi kalba bus daug 

efektyvesnė už bet kokią kritiką ar patarimus, 

kaip „įkvėpk“, „neskubėk“, „nesijaudink“, 

„pabandyk dar kartą lėtai “ ir pan. 

 Mikčiojantis mokinys klasėje turėtų atlikti 

žodines užduotis, netgi jei jam reikėtų 

specialios pagalbos, tačiau būtina įvertinti 

situaciją, ar mokiniui tai ne per sunku. Jei jis 

akivaizdžiai fiziškai ar psichologiškai negali 

to daryti, neverskite. 

 Pasikalbėkite su vaiku apie reikalavimus 

žodinėms pratyboms klasėje, sužinokite, 

kokia jo nuomonė, kuo galima jam padėti. 

 Jei klasei pateikėte klausimus, pasistenkite, 

kad mikčiojančiam vaikui jie būtų lengvesni. 

 Iš pradžių, kol vaikas pripras, užduokite jam 

tokį klausimą, į kurį jis galėtų atsakyti keliais 

žodžiais. 

 Visai klasei atsakinėjant, mikčiojantį vaiką 

kvieskite anksčiau, kad jis, laukdamas savo 

eilės, išvengtų įtampos ir baimės. 

 Užduodami klasei klausimus, į kuriuos bus 

atsakinėjama žodžiu, garantuokite, kad        

1) visi turės pakankamai laiko atsakyti į 

klausimą, 2) jums svarbu, kad atsakinėdami 

vaikai viską gerai apgalvotų ir neskubėtų. 

 Klausinėjimas abėcėlės tvarka ar iš eilės 

pagal suolus mikčiojantiesiems sukelia vis 

didėjančią įtampą ir kalbos baimę, todėl yra 

nepriimtinas. 

 Drąsinkite mokinį sakyti tai, ko jis nori, 

netgi, jei jis ir užsikerta. Parodykite, kad jūs 

vertinate tai, ką jis sako, o ne tai, kaip kalba. 

 Atidžiai klausykitės mokinio, kad jam 

nereikėtų skubėti išsakyti savo minčių. 

Nekritikuokite, nepertraukite vaiko kalbos, 

neužduokite daug klausimų. 

 Pagirkite jį ne už sklandžią kalbą, o už įdomų 

pastebėjimą, pasakojimą ir pan. 



 Parodykite vaikui, kad priimate jį tokį, koks 

yra. 

 Išsiaiškinkite, kaip kiti mokiniai reaguoja į 

mikčiojantį klasės draugą. Patarkite jiems, 

kaip bendrauti, kad mikčiojantis draugas 

nesijaustų atstumtas. 

 Paskatinkite mokinius siekti gerų kalbėjimo 

manierų (ypač bendraujant su mikčiojančiu): 

nepertraukti pokalbio, nepabaigti pašnekovo 

minčių, įdėmiai klausyti. 

 Padėkite mokiniui atrasti savyje gabumų 

kažkuriai sričiai, parekomenduokite lankyti 

muzikos mokyklą, meno, technikos būrelius, 

sportuoti, žaisti šachmatais ir pan., t.y. 

gyventi aktyvų ir įdomų gyvenimą. Tai ne tik 

padės jam tvirčiau jaustis, bet ir susirasti 

draugų, o vėliau – siekti mėgstamos 

profesijos. 

 

Elkitės su mikčiojančiu mokiniu taip, kaip 

norite, kad kiti elgtųsi su Jumis: klausykite 

jo, gerbkite jį, būkite kantrūs ir dėmesingi. 

Jis Jums atsidėkos tuo pačiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Medžiagą parengė Jonavos Raimundo Samulevičiaus 

progimnazijos logopedė Irena Mikšienė, remtasi 

SPPC specialistų ruoštomis rekomendacijomis, 

mikčiojimo problemų klubo bukletu „Mikčiojantis 

vaikas mokykloje“ 
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