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    2.4.1 Mokymosi motyvacija 
  

Tema   2.4. Mokymosi kokybė 
Sritis  Ugdymas  ir  mokymasis 



Rodiklio paaiškinimas:  
   

2.4.1. Mokymosi motyvacija 
 

“Noro mokytis, aktyvumo ir pasitikėjimo 
savo jėgomis lygis. Atsakomybė už savo 
mokymąsi: lankomumas, namų darbų 

atlikimas. Mokinių įsitraukimo per 
pamoką lygis” 



PASIRINKTI  VERTINIMO  
METODAI: 

 
•  dokumentų analizė 
•  anketavimas 
 

 



VERTINIMO   ŠALTINIAI: 
 
 
  

•   anketos  mokytojams   
•   anketos  mokiniams 



Apklausoje dalyvavo 229 mokiniai 



Ar jauti atsakomybę už savo mokymąsi 

(visada lankai pamokas, nevėluoji, atlieki namų darbus)?

56%

41%

3%

taip, jaučiu didelę atsakomybę ne visada ne, jokios atsakomybės nejaučiu



Įvertink savo norą mokytis:

41%

56%

3%

noriu mokytis, nes man tai svarbu ir įdomu

nors noro mokytis nėra, bet mokausi, nes reikia

mokytis nenoriu ir manau, kad ir be mokslo galima gyventi



Įvertink savo aktyvumą pamokose:

17%

66%

17%

esu visada aktyvus pamokose, nebijau paklausti mokytojo, diskutuoju, įsigilinu į

temą

ne visada aktyvus

dažniausiai esu pasyvus stebėtojas pamokose



Tavo objektyvus požiūris į save kaip į mokinį:

40%

57%

3%

aš esu motyvuotas mokinys

aš tas mokinys, kuriam trūksta motyvacijos

aš nemotyvuotas mokinys
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Kurie iš šių tėvų veiksmų skatina tave mokytis? 

(galimi keli atsakymų variantai)
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MOKYTOJŲ APKLAUSA 
DĖL MOKINIŲ 

MOKYMOSI 
MOTYVACIJOS 

Apklausoje dalyvavo 44 mokytojai 



Ar veiksminga gimnazijoje sukurta mokinių motyvacijos problemų sprendimo 

sistema?

11%

84%

5%

taip greičiau taip, negu ne greičiau ne, negu taip



Kurie iš šių Jūsų veiksmų skatina ugdytinių norą mokytis?
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Ar Jūsų mokiniai jaučia atsakomybę už savo mokymąsi?

2%

78%

20%

taip greičiau taip, negu ne greičiau ne, negu taip



Skatinti mokinių motyvaciją mokytojams padeda:  
 
• Metodų įvairovė pamokose 
• Aiškūs vertinimo kriterijai 
• Kaupiamasis (formuojamasis) vertinimas, pliusų ir minusų sistema, 

kaupiamojo fondo pažymiai už aktyvumą, iniciatyvumą, pažangą. 
• Aktualus, įveikiamas ugdymo turinys  
• Užduočių diferencijavimas ir individualizavimas 
• Mokinių individualių galimybių ir mokymosi stiliaus ypatumų 

panaudojimas mokymosi tikslams  
• Su gyvenimu susijusios, savarankiškos, įdomios užduotys 
• Netradicinės, kūrybinės užduotys 
• Probleminių užduočių panaudojimas 
• Praktinės užduotys, filmų peržiūra, duomenų paieška internete, darbas 

kompiuterių klasėje 
 
 



Skatinti mokinių motyvaciją mokytojams padeda:  
 
• Įdomi, intriguojanti pamokos pradžia arba pabaiga 
• Aktyvios diskusijos metodas  
• Mokinių dalyvavimas įvairiuose konkursuose, projektuose, akcijose, 

olimpiadose, konferencijose, parodose, kultūriniuose renginiuose ir kt. 
• Personalizavimas, žodinis skatinimas, pagyrimas, apdovanojimas, laiškas 

tėvams 
• Geri, paremti bendradarbiavimu, santykiai su mokiniais 
• Konsultacijos 
• Individualus mokymosi rezultatų bei pažangos aptarimas su mokiniu 
 
 



MOKINIŲ APKLAUSOS REZULTATŲ 
DĖL MOKYMOSI MOTYVACIJOS 

LYGINAMOJI ANALIZĖ 
 

Apklausos vyko 2009-05-06 ir 
2016-05-09 

 



Ar Jūs jaučiate atsakomybę už savo mokymąsi? 
(visada lankote pamokas, atliekate namų 
darbus) 
Taip, jaučiu didelę atsakomybę 

 56%     2009 

 56%     2016 

Ne visada 

 42%     2009 

 41%      2016 

Ne, jokios atsakomybės nejaučiu 

 2%       2009 

 3%       2016 

 



Įvertinkite savo norą mokytis: 
Noriu mokytis, nes man tai svarbu ir įdomu 

 41%   2009 

 41%   2016 

Nors noro mokytis nėra, bet mokausi, nes reikia 

 56%   2009 

 56%   2016 

Mokytis nenoriu ir manau, kad ir be mokslo galima 
gyventi 

 3%   2009 

 3%   2016 

 



Įvertinkite savo aktyvumą pamokose: 
Esu visada aktyvus pamokose, nebijau paklausti 

mokytojo, diskutuoju, įsigilinu į temą 

 13%   2009 

 17%   2016 

Ne visada aktyvus 

 70%   2009 

 66%   2016 

Dažniausiai esu pasyvus stebėtojas pamokose 

 17%   2009 

 17%   2016 

 



Jūsų objektyvus požiūris į save kaip 
į mokinį: 
Aš esu motyvuotas mokinys 

 51%    2009 

 40%   2016 

Aš tas mokinys, kuriam trūksta motyvacijos 

 45%   2009 

 57%   2016 

Aš nemotyvuotas mokinys 

 4%    2009 

 3%    2016 

 



2015-2016 m.m.  

GILUMINIO  AUDITO   
IŠVADOS:  



1.   

95 proc. mokytojų teigia, kad 
gimnazijoje sukurta veiksminga 
mokinių motyvacijos problemų 
sprendimo sistema. 



2. 

79 % apklaustų mokytojų ir 56 % 
gimnazistų teigia, kad mokiniai jaučia 
poreikį mokytis ir prisiima atsakomybę 
už savo mokymąsi. 



3. 

77 proc. gimnazijos mokytojų įsitikinę, kad 
ugdytinių norą mokytis labiausiai lemia 
pamokose naudojami įvairūs mokymo 
metodai, 70 proc. mano, kad labai svarbi 
motyvuojant mokinius  yra aiški vertinimo 
sistema. 



5. 

40 proc. apklaustų gimnazistų mano esą  
motyvuoti mokiniai ir 57 proc. teigia, kad  
jiems motyvacijos trūksta. 

4. 

Mokytojų naudojamų įvairių mokymo metodų 
svarbą pabrėžia 63 proc. gimnazistų, tačiau dar 
daugiau mokinių, t.y. 68 proc., teigia, kad juos 
mokytis skatina gaunami geri įvertinimai. 



6. 

Lyginant 2009 m. ir 2016 m. mokinių apklausos 
rezultatus matyti, kad mokinių požiūris į 
mokymąsi  nepakito: daugiausia, t.y. 56 proc., 
gimnazistų teigė, kad mokosi, nes reikia, 41 
proc. gimnazijos mokinių sakė, jog suvokia 
mokymosi svarbą ir nori mokytis. 



7. 
 

69 proc. mokinių nuomone, svarbiausia paskata 
mokytis – noras nenuvilti tėvų. 



Atsižvelgdami į atliktą duomenų 
analizę, priėjome prie išvados, kad 
vertinant rodiklį „Mokymosi 
motyvacija“ mūsų gimnazija atitinka 
3 lygį.  



REKOMENDACIJOS: 



1. Gimnazijos pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams 
padėti gimnazistams suprasti ne pažymio, o žinių, gebėjimų 
svarbą tolesniame gyvenime ir siekiant karjeros. 

2. Gimnazijoje sukurta gera darbo su gabiais mokiniais 
sistema, tačiau būtina didesnį dėmesį skirti tiems 
mokiniams, kurie patys pripažįsta, kad kartais mokymosi 
motyvacijos jiems trūksta. 

3. Siekiant geresnės gimnazistų mokymosi motyvacijos, 
tobulinti geros pamokos organizavimo vadybą: įvairinti 
pamokos formą bei taikyti įvairesnius ir tinkamus mokymo 
metodus, planuoti klasės erdves, derinti pamokos 
uždavinius su vertinimu, diferencijuoti ugdymo procesą. 



Giluminio  audito  
 išvados  ir  rekomendacijos  

pristatytos 
Mokytojų  tarybos  posėdyje 

2016-10-24 


