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VDU KLASIKINIO UGDYMO MOKYKLA



Tyrimo tikslas

• Išsiaiškinti kokie kriterijai padidintų SUP poreikių mokinių mokymosi 
motyvaciją mokytis



Motyvacija 

• Motyvacija yra vienas veiksnių, galinčių nulemti ne tik moksleivių mokymosi sėkmę, bet 
ir padėti jiems ugdytis saugumo, prieraišumo, nusiteikimo siekti daugiau bei kitas 
nuostatas (Barkauskaitė, Motiejūnienė, 2004)

• Mokymo(si) metodų pritaikymas teigiamai lemia ne tik pamokos kokybę, bet ir mokinių 
emocinę savijautą, sužadina jų susidomėjimą. SUP turintys vaikai dar ikimokykliniame 
amžiuje ima suprasti, kad kai kurie dalykai jiems nesiseka. Jie išmoksta sakyti: „Aš 
nemoku“, „Man neišeina“. Tad mokykloje ypač svarbu išlaisvinti SUP mokinius iš 
„išmokto bejėgiškumo“ komplekso. Pajutę sėkmę, mokiniai ima siekti vis daugiau – 
didėja mokymosi motyvacija. 



Respondentai

• 1-10 klasių mokiniai, turintys vidutinių ir didelių SUP

• Mokykloje yra 36 mokiniai, turintys vidutinių ar didelių SUP

• Tyrime dalyvavo 26 SUP turintys mokiniai



Mokytis man:

3
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8

patinka kartais patinka, kartais ne nepatinka



Mokykloje man patinka:
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8
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Sužinoti naujų dalykų  mokytojai klasės draugai 



Mokykloje man nepatinka:
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mokytis namų darbai mokytojai klasės draugai aplinka



Kai nesuprantu, mokytis man padeda:
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mokytojai klasės draugai šeimos nariai niekas



Kai užduotis būna sunki:

7

5
10

4

tikiu kad pasiseks ją atlikti bandau rasti atsakymus nesistengiu jos įveikti prašau pagalbos



Savo mokymosi rezultatais:

2

15

5

4

visada patenkintas kartais patenkintas nepatenkintas nežinau



Labiausiai nusiviliu kai:

8

12

6

gaunu blogą įvertinimą nesuprantu užduoties negaunu pagalbos



Man pateiktos užduotys:

12

10

3
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per sunkios ne visada suprantamos visada suprantamos lengvos



Geriausiai man sekasi kai padeda:

7

11

5
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mokytoja spec. pedagogas mokytojo padėjėjas klasės draugai



Mokytoja atsižvelgia į mano mokymosi sunkumus:

5

4

6

12

pateikia man pritaikytas užduotis sumažina užduočių kiekį
dažniau prie manęs prieina leidžia naudotis papildomomis priemonėmis



Mano mokymosi rezultatai būtų geresni jei:

4

5

12

5

daugiau mokyčiaus geriau suprasčiau pamoką būtų lengvesnės užduotys daugiau padėtų mokytojai



Kokios pamokos tau patinka:

• Muzika, dailė, fizinis lavinimas, istorija, geografija.

Kokios pamokos nepatinka: 
• Matematika, lietuvių kalba, fizika, anglų kalba.



Išvados

• SUP mokiniams patinka mokytis tada, kai jie supranta jiems pateiktas 
užduotis;

• Labiausiai nusivilia, kai užduotys yra per sunkios;

• Geriausiai mokytis sekasi, kai padeda spec. Pedagogas, logopedas ir mokytojo 
padėjėjas;

• Geriau sekasi kai pamokoje mokytojas skiria daugiau dėmesio



Rekomendacijos 

• Pamokose mokiniams skirti daugiau individualaus dėmesio.

• Parengti supaprastintas užduotis.

• Mažinti užduočių kiekį pamokose



„Ne visus galima išmokyti visko, bet kiekvieną galima 
išmokyti ko nors“, - tegul tai būna kiekvieno mokytojo moto.
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