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• Dėl naujųjų technologijų mokinių motyvacija 
tampa silpnesnė 



Apie ką kalbėsime? 

1. Produktyvią klasės aplinką kuriančios 
mokytojų savybės 

 

2. Mokinių motyvacijos praradimas 

 

3. Mažos motyvacijos mokinių motyvavimas 

 

4. Apibendrinimas 



 

 

 

• Mokytojo darbas – atsakingas darbas su 
vaikais 

 

• Muzikinė mokymosi patirtis vaiko atmintyje 
išlieka visą gyvenimą 
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Produktyvią klasės aplinką kuriančios 

mokytojų savybės 
 • Besąlygiška meilė vaikui 

 

• Pozityvumas ir geranoriškumas 

 

• Psichologijos žinių taikymas 
– Padeda suprasti vaikų individualumą 

– Padeda improvizuoti 

 

• Taktiškumas bendraujant su mokinių tėvais 
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– Paskatinimas 

– Mokytojo taktas ir jautrumas 

– Pastangos išlaikyti mokinių dėmesį 

– Mokinių saviraiškos klasėje skatinimas 



Maslow piramidė 

• alternatyvus požiūris į klasės atmosferos 
tobulinimą 



Maslow piramidė 

 



Apibendrinimas 

• Pozityvią klasės aplinką padeda kurti: 

– Besąlygiška meilė vaikui 

– Nuoširdus bendravimas 

– Domėjimasis mokinių vidiniu pasauliu ir 
vertybėmis 

– Vaikų psichologijos žinių taikymas 

 



Apibendrinimas  

• Dirbant su mažos motyvacijos mokiniais, 
mokytojui gali padėti: 

– Mokinio perspektyvos suvokimas 

– Atsižvelgimas į vaiko individualią raidą 

– Mokinių savarankiškumo ir kūrybiškumo skatinimas 

– Paskatinimas 

– Jautresnis požiūris į klaidas 

– Aktyvus ir įdomus pamokos vedimas 

– Humanistinis požiūris į vaikų poreikius 



 

 

 

 Ačiū už dėmesį!   


