
SKATINIMO SISTEMOS
POZITYVAUS ELGESIO PALAIKYMO IR INTERVENCIJŲ SISTEMA



Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą
(toliau – PEPIS) palaikančių mokyklų tikslas – sukurti
pozityvią mokymosi aplinką,  skatinti tinkamą mokinių
elgesį, padėti mokiniams, turintiems elgesio problemų,

įsitraukti į ugdymosi procesą ir patirti sėkmę.

PEPIS skatinimo sistema padeda atpažinti bei skatinti
mokinių tinkamą elgesį.

PEPIS mokyklos palaiko ir skatina mokinius tinkamai
elgtis. 



     ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

Ar dabartinis mokinių elgesys mokykloje yra
priimtinas?
Ar, mokinių nuomone, teigiamas mokinių elgesys
yra sistemingai skatinamas?
Ar mokytojai ir mokyklos darbuotojai skatina
mokinių tinkamą elgesį?  Kaip?

Ar visos mokinių grupės yra paskatinamos už
tinkamą elgesį (pvz., mokiniai, turintys
specialiųjų ugdymosi poreikių)?

SKATINIMO SISTEMOS POREIKIO PAGRINDIMAS
MOKYKLOJE



JEI Į VISUS KLAUSIMUS ATSAKĖTE „TAIP“ - SVEIKINAME, JŪSŲ
MOKYKLA ATITINKA VIENĄ IŠ PEPIS POŽYMIŲ. 

JEI NE Į VISUS KLAUSIMUS PAVYKO ATSAKYTI „TAIP“  - TUOMET
SKATYKITE TOLIAU. 



5 PEPIS
SKATINIMO
MOKYKLOJE
PRINCIPAI

Įsipareigojimas ir logika.

Sprendimai grindžiami duomenimis.

Tinkamo elgesio atpažinimas mokykloje.

Mokytojai ir mokyklos darbuotojai
atpažįsta mokinių tinkamą elgesį.

Mokiniai atpažįsta kitų mokinių tinkamą
elgesį. 



1 PRINCIPAS.

Mokyklos bendruomenė įsipareigoja dirbant su
mokinių netinkamu elgesiu taikyti moksliškai
pagrįstas metodikas.

PEPIS logika – mokoma elgesio, kurio tikimasi.
Atpažinti ir įvardinti  tinkamą elgesį yra vienas iš
būdų mokyti tinkamo elgesio.

Įsipareigojimas ir logika. 

Taip! Aš norėjau,

kad tu būtent taip

pasielgtum!



Sprendimai grindžiami duomenimis.2 PRINCIPAS.

Mokyklos mikroklimatą vertina pagal jau taikomus arba PEPIS
įrankius (anketos, klausimynai ir kt.).

Mokyklos susikuria ar tobulina jau esamą duomenų (pvz., tinkamo
elgesio) fiksavimo sistemą.

Duomenys grupuojami pagal mokinių amžių, 
elgesį ir kitus požymius. 



3 PRINCIPAS.

mokyklos administracija inicijuoja ir pabrėžia pozityvią
mokyklos aplinką, sistemingai reikšdama padėką
mokytojams bei mokiniams;
mokyklos administracija sistemingai planuoja datas,
kuomet bus teikiamos padėkos, apdovanojimai,
organizuojami renginiai skirti pozityviam elgesiui skatinti;
mokinių apdovanojimas gali vykti  individualiu, grupės,
klasės ar mokyklos lygiu.

Požymiai:

Tinkamo elgesio atpažinimas mokykloje.

Veiksmingai tinkamo elgesio atpažinimo sistemai vadovauja mokyklos
administracija.



bendra kalba – kalbos kodai (sakinio pradžios
formulavimas). Pvz.: „Matau, kad esi susijaudinęs, bet
džiugu, kad su manimi kalbi“;
įvardinamas ir paskatinamas tinkamas mokinių
elgesys;
veiksminga kalba mokykloje palengvina bendravimą,
skatina nuosekliai taikyti bendros kalbos kodus.

PEPIS mokykloms būdinga:

Sėkminga atpažinimo sistema priklauso nuo tinkamo elgesio įvardijimo ir
paskatinimo.

4 PRINCIPAS.
Mokytojai ir mokyklos darbuotojai atpažįsta
mokinių tinkamą elgesį.



5 PRINCIPAS. Mokiniai atpažįsta kitų mokinių tinkamą elgesį.

Mokyklos socialinis klimatas priklauso nuo to,
kaip mokytojai ir mokyklos darbuotojai padeda
mokiniams priimti vieniems kitus (mūsų skirtumai,
mūsų panašumai);

PEPIS mokyklos siekia, kad mokiniai išmoktų
prisiimti atsakomybę už savo elgesį.



Kokios praktikos jau veikia mokykloje?
 
 

Kaip dažnai atpažįstamos ir
paskatinamos mokytojų veiklos, teigiamos

charakterio savybės?

 Pamačiau - pasakiau.

Suklydo -
parodžiau kaip

reikia.



TOLYGUS
DĖMESIO
PASKIRSTYMAS

TINKAMO ELGESIO MOKYMUI.

NETINKAMO ELGESIO KEITIMUI.

TINKAMO ELGESIO ATPAŽINIMUI
IR PALAIKYMUI.



apdovanojimai turi įtakos mokinio pradiniam ir nuolatiniam elgesio pokyčiui;
apdovanojimai neslopina mokinio vidinės motyvacijos;
apdovanojimai gali būti būti taikomi netinkamai.

Apdovanojimas yra pagrindinis pozityvios mokyklos kultūros kūrimo bruožas: 

Apdovanojimas - numatomas pozityvus renginys/įvykis/prizas.



NETINKAMAI NAUDOJAMI
APDOVANOJIMAI

apdovanojimas įteikiamas dalimis
arba ne tas, kuris buvo pažadėtas;
taisyklės/sąlygos apdovanojimui
gauti tampa psichologiniu spaudimu
mokiniui.

Apdovanojimai netinkamai naudojami,
kai:



ženkliukais, trofėjais, medaliais,
lipdukais;

taškais ar įvertinimo balais;

garbės lentoje  iškabintomis pažangos
diagramomis.

UŽ TINKAMĄ ELGESĮ MOKINIAI
GALI BŪTI PASKATINAMI:



SKATINKIME  VAIKUS –
PASTEBĖKIME JŲ

 GERĄSIAS SAVYBES IR JAS
ĮVARDINKIME
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