
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man reikalinga 

tavo pagalba,  

Aš mikčioju... 

Kaip galėčiau 

tau padėti? 
Man lengviau, jei kalbėdamas žinau, 

jog nebūtina skubėti, todėl prašau: 

• duokite man laiko pagalvoti, 

• duokite man laiko pasakyti, 

• būkite kantrūs ir nepradėkite 

žvilgčioti į laikrodį, 

• nepertraukinėkite bandydami už 

mane pabaigti mano sakinius. 

palaikykite su manimi įprastinį 

akių kontaktą, 

 sutelkite dėmesį į tai, ką sakau, o ne į 

tai, kaip sakau, 

nerodykite nuobodulio ir nepradėkite 

tarpusavyje kalbėtis, 

nerodykite sumišimo, nenuleiskite akių. 

 

Man lengviau, jei kalbėdamas žinau, jog 

manęs tikrai klausotės, todėl prašau: 

vos įžengus į namus neužgriūti 

klausimų lavina;  

domėtis mano diena apskritai, o ne 

vien tuo, kaip sekėsi kalbėti, 

padėkite laikytis dienotvarkės, 

reguliariai maitintis ir gerai 

išsimiegoti. 

Po sunkios darbo dienos mokykloje 

man reikia laiko nusiraminti ir 

atsipalaiduoti, todėl prašau: 

palaikykite su manimi įprastinį 

akių kontaktą, 

sutelkite dėmesį į tai, ką sakau, o ne į 

tai, kaip sakau, 

nerodykite nuobodulio ir nepradėkite 

tarpusavyje kalbėtis, 

nerodykite sumišimo, nenuleiskite 

akių. 

 

Man lengviau, jei kalbėdamas žinau, jog 

manęs tikrai klausotės, todėl prašau: 

Paprastai aš mažiau mikčioju, kai 

pasitikiu savimi, todėl prašau: 

drąsinkite mane kalbėti; 

pasakykite, kam esu gabus. 

 

MIKČIOJIMAS. KAIP GALIMA PADĖTI? 



 suteikite man galimybę skambinti ir 

atsiliepti, taip pat naudotis balso paštu, jei to 

noriu, 

 padėkite man susikaupti, palaikydami akių 

kontaktą. 
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Kalbėjimas telefonu man kelia 

baimę, todėl prašau: 

Man kur kas geriau kalbėti kad ir mikčiojant, 

negu visai nekalbėti, todėl prašau 

 skatinkite name kalbėti įvairiose situacijose, 

 skatinkite pratintis tarti sunkius žodžius,  

 nekalbėkite už mane. 

Mikčiojančiam gyvenime reikia drąsos 

ir atkaklumo, todėl prašau skatinti 

mane: 

 atvirai ir nuoširdžiai kalbėti apie 

savo mikčiojimą, 

nesivaržyti; 

 atsisakyti gudrybių mikčiojimui 

paslėpti. 

 

Man būdingas ne vien mikčiojimas, 

todėl prašau: 

 nepravardžiuokite manęs, 

 žiūrėkite į mane kaip į bet kurį žmogų, 

turintį savo stiprybių ir silpnybių, 

 suteikite man tokių pat galimybių, kaip ir 

kitiems,  

 nemanykite, kad esu mažiau protingas vien 

dėl to, kad mikčioju 

Man dažnai mokykloje būna sunku 

kalbėti, todėl prašau: 

neužduokite klausimų, į kuriuos turiu tuojau pat 

atsakyti, 

pasiteiraukite, kaip man būtų priimtiniausia 

dalyvauti pamokoje, 

kai reikia skaityti garsiai, paklauskite, ar nenoriu 

pradėti skaityti pirmas, 

kai reikia skaityti garsiai, paklauskite, ar 

nenorėčiau garsiai skaityti su kuo nors drauge? 

 

Daugeliui žmonių pavyksta išmokti valdyti 

mikčiojimą. Tai sunkus, didžiulių pastangų ir 

savitvardos reikalaujantis darbas, todėl 

prašau: 

 palaikyti mano pastangas nugalėti mikčiojimą, 

 priminkite kas kartą kalbant pasitelkti išmoktų kalbėjimo 

metodų, 

 skatinkite išsikelti nedidelių, pasiekiamų tikslų motyvacijai 

palaikyti, 

 skatinkite didžiuotis savimi tokiu, koks esu. 

 

Parengta pagal knygą „Pasikalbėkime apie 

mikčiojimą?“, 2018. 

Vadovas draugams, artimiesiems, specialistams. 
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