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Ar motyvacija svarbi siekiant geresnių 
rezultatų? 



Kokius pojūčius Tau kelia mokymasis? 



Ar mokytojai moko mokytis? 



 
Kiekvienas mokytojas per  pamokas 

daugiausiai dėmesio skiria:  
  

 



Kas labiausiai slopina norą mokytis? 



Dėl kokių priežasčių labiausiai nori 
mokytis? 



Kaip sieki asmeninės pažangos? 



Namų darbus atlieku: 



Kaip sprendžiu iškilusius mokymosi 
sunkumus? 



Kaip mokausi? 



Ką reikėtų daryti, kad mokinių 
noras mokytis didėtų?    

 • Paskatinti už pažymių didėjimą. 

• Pamokas vesti kitose patalpose, labai neįdomu 
kai visada į tą pačią klasę einam. 

• Užduoti mažiau namų darbų. 

• Įdomiai pateikti mokymosi medžiagą. 

• Dėstyti įdomesniais būdais. 

• Mokslus daugiau grįsti praktikos pagrindu, nes 
tiek daug teorijos kiek yra dabar, niekam nėra 
nei įdomu, nei smagu   

 

 



• daryti daugiau paskaitų apie profesijas ir 
išsilavinusius žmones. Sudominti įdomiais faktais   

• Daugiau klasėje daryti grupinių darbų, mokytis 
naudojant žaidimus ir įdomią veiklą.   

• paaiškinti kodėl yra gerai mokytis, ir kad be 
išsilavinimo bus sunku gyventi, susirasti gerą darbą 

• Įvairinti pamokas, kaip pvz : vietoj žodinės 
informacijos pateikti vaizdinę, reiktų labai įdomiai 
pasakoti, jog pats mokinys susidomėtų pamoka   



• Kuo įdomiau pravesti pamoką. Duoti įdomių 
užduočių   

• Manau reikia vesti įdomiau pamokas, nes tai daug 
priklauso. Neduoti tiek daug sunkaus krūvio, 
galvoti įdomesnių užduočių atlikimo būdų. 

•  Daugiau motyvacijos iš mokytojų pusės   

• Pirmiausia, mokytojai turėtų pagirti silpnesnius 
mokinius, nors jie gavo nedidelį pažymį. 
Nežeminti mokinių, kurie gavo mažą pažymį.   

• Užduoti mažiau namų darbų, daryti įdomesnes 
pamokas, per pamoką turėti daugiau užsiėmimų 
be rašymo ir skaitymo. Pvz: minčių lietus, 
nuomonės klausymas, minčių įrodymas kitiems. 

 

 



• Jei mokiniai susirūpina tik pasibaigiant 
trimestrui ir turi neigiamą pažymį, tai 
mokytojai neturėtų jų perleisti ir netempti į 
kitus mokslo metus. Jei jie pasiliks antrais 
metais, tai patys pradės mokytis.  

•  Duoti pinigų už 10 = 1€  

 

 



 
Kaip mokytojai gali padėti mokytis? 

  
 • Gali konsultuoti po pamokų.  

• Aiškinti tiek kartų kol suprasim, teikti 
konsultacijas   

• Prieiti prie mokinio ir paklausti ar jis ko 
nesupranta ir ar reikia pagalbos,  

• Paskatinti.   

• Reikia gražių ir jaunų mokytojų   

 


