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Kas yra mikčiojimas?
Mikčiojimas - kalbos padargų spazmai.  Jis dažniausiai pasireiškia antraisiais – 

penktaisiais gyvenimo metais, intensyviai vystantis vaiko kalbai. Dažniausi mikčiojimo 
požymiai yra garsų, skiemenų pakartojimai, garsų tęsimas, tylos pauzės, kurias lydi 
fizinė  įtampa  kalbos  aparate.  Mikčiojimas  yra  sunkus  ir  varginantis  kalbėjimo 
sklandumo sutrikimas.

Mikčiojimo priežastys:
Nepaisant ilgamečių mokslininkų pastangų atskleisti mikčiojimo priežastis, jos iki 

šios  nėra  aiškios.  Manoma,  kad  vaikas  gali  turėti  įgimtą  polinkį  kalbos 
nesklandumams. Jei šeimoje yra kitų mikčiojančių, tikimybė, kad vaikas gali turėti šią 
problemą yra net penkis kartus didesnė nei tose šeimose, kur nemikčioja nė vienas iš 
tėvų. Atlikti tyrimai rodo, kad mikčiojimą sukelia daugelio veiksnių (neurofiziologinių, 
psichologinių, genetinių ir socialinių) sąveika. 

Mikčiojimo pradžioje didelę reikšmę vaiko kalbos raidai turi tėvų ir kitų artimųjų 
elgesys.

Mokytojas, nežinantis, kaip elgtis su mikčiojančiu mokiniu, gali prisidėti prie vaiko 
nepilnavertiškumo  jausmo  stiprinimo.  Nenorėdamas  trukdyti  pamokos,  mokinys 
atsakinėja raštu arba klausinėjamas po pamokų. Taip mikčiojantysis išskiriamas iš 
kitų,  akcentuojamas jo  nesklandus kalbėjimas.  Kartais,  kai  vaikui  tenka  atsakinėti 
prieš klasę, jis jaudinasi, neįstengia pradėti kalbėti, mokytojui gali pasirodyti, kad šis  
mokinys neišmokęs pamokos. 

Mokytojas turi rasti progą pakalbėti su mokiniais, kad šie, draugui atsakinėjant, 
kantriai išklausytų. Mikčiojančiam žymiai lengviau atsakinėti, naudojantis vaizdinėmis 
priemonėmis.  Mokytojas  turi  įtraukti  mikčiojantį  mokinį  į  bendrą  klasės  gyvenimą, 
skatinti  dalyvauti  įvairioje  veikloje,  skirti  įsipareigojimus.  Tai  padės  ugdyti 
pilnavertiškumo  jausmą.  Mikčiojantiems  galima  patarti  dalyvauti  dainavimo 
būreliuose. Dainuojant kalbos padarguose nebūna spazmų, mikčiojimas susilpnėja ar 
net išnyksta, be to, lavėja kvėpavimas. 

Bendraujat  su  mikčiojančiu  vaiku,  labai  svarbu  sulėtinti  savo  kalbos  tempą. 
Vaikas nevalingai perims jūsų kalbėseną ir greitakalbė pamažu dings. Kai vaikas nori 



greitai  pasakyti,  jaudinasi,  paimkite  jį  už  rankos,  apkabinkite  ir  nuraminkite. 
Prisilietimas, geras žodis visuomet ramina, teikia pasitikėjimo savimi. 
Jei visi klasės mokiniai moka palaukti savo eilės pokalbio metu, kalba lėtai, vaikas 
pamažu pradeda imituoti tokį kalbėjimo būdą ir nejaučia „laiko spaudimo.“ 

Siūlomi šie patarimai mokytojui: 

• Palaikyti nuolatinius ryšius su logopedu;
• Skatinti draugų atitinkamas nuostatas;
• Įvertinti vaiko individualias galimybes ir savybes;
• Palaikyti ryšį su mikčiojančiojo ir kitų vaikų tėvais;
• Kalbėtis su vaiku individualiai apie jo kalbėjimą;
• Skirti daugiau laiko vaiko kalbai.
• Padėti pradėti atsakinėti;
• Mokyti rišliai pasakoti planuojant pasisakymą;
• Klausimus pateikti aiškiai ir nuosekliai;
• Naudoti daug vaizdinės medžiagos;
• Tobulinti garsaus skaitymo techniką;                                   Taip vaikas vaizduoja mikčiojimą

• Mokyti planuoti perskaitytą tekstą; 
• Mokyti pasakoti pagal planą;                                  
• Priminti kalbėjimo taisykles;
• Įtraukti į įvairią veiklą.
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