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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ SKATINIMO PAMOKOJE MODELIS 
 
 

                  I. SITUACIJOS ANALIZĖ 
1. Tyrimais nustatyta (Rimkevičienė, Targamadzė, Dereškevičius (2000), Monkevičienė, 

Giedrienė (1995), Rupšienė (1999) ir kt.), kad nuolatinės nesėkmės ir psichologinis diskomfortas 
mokykloje sutrikdo mokinių mokymosi motyvaciją. Tai lemia, kad išryškėja kelios svarbios 
problemos: 

1.1.  lankomumo – ima bėgti iš mokyklos; 
1.2. žema savikontrolė – savo nesėkmes mokykloje mokinys aiškina išorinėmis, 

nepasiduodančiomis jų kontrolei priežastimis, mano, jog viską lemia aplinkybės, todėl neverta 
stengtis, nes nieko pakeisti negali; 

1.3. agresyvumas – teisinių ir dorovinių normų neatitinkanti elgsena, kuri nuteikia aplinkinius 
(mokytojus, draugus) prieš. Tyrimai rodo, kad taip besielgiančiųjų intelektas būna aukštesnis negu 
tai atrodo pagal jų mokymosi rezultatus; 

1.4. nesėkmės sindromas – mokinys mano, kad negali kontroliuoti situacijos, nes nesėkmių 
priežastis – jo paties menki gabumai, o sėkmės – atsitiktinumai. 

Įdomu tai, kad mokinių noras mokytis keičiasi trečioje klasėje: pradedama bodėtis mokinio 
pareigų, uolumas mažėja, mokytojas nebetenka ankstesnio autoriteto. 

Visuomenėje egzistuoja nuomonė, kad nenori mokytis, blogai mokosi žemo intelekto vaikai. 
Tačiau mokslininkų tyrimai rodo, kad mokymosi sėkmė nebūtinai siejasi tik su intelektu. Dalis žemo 
intelekto vaikų sėkmingai mokosi, o nemažai nepažangių mokinių yra pakankamai gabūs. Tad 
mokymosi sėkmę lemia ne tik intelektas, bet ir vaiko poreikiai, vertybinės orientacijos, interesai, 
pažiūros, polinkiai, nuostatos, t. y. tai, kas laikoma mokymosi motyvacija. Be to, tai susiję ir su vaiko 
socialinės aplinkos ypatumais (kaip tėvai (globėjai/rūpintojai), mokytojai, pats vaikas vertina 
mokymąsi). 

Mokymosi motyvacijos mokiniams daugiausia trūksta dėl įvairių priežasčių, dažniausiai tai 
susiję su individualiais mokymosi sunkumais, neigiamu mokinių požiūriu į mokslą bei sumažėjusiu 
pasitikėjimu savo jėgomis, tačiau ir dėl perdėto mokymo turinio akademiškumo, nepatrauklių 
mokymo metodų, kurių vengia atsisakyti konservatyviai nusiteikę pedagogai, neįdomiai parinkto 
mokymo turinio, kuris ir toliau perkraunamas teorinėmis žiniomis ir nėra orientuotas į mokinių 
kūrybiškumo ugdymą ir, žinoma, dėl stereotipiškai pasenusių mokytojo ir mokinio santykių. 
Todėl mokinių skatinimo pamokoje modelis kurtas remiantis teigiamo požiūrio į mokymąsi 
formavimo metodika, t. y. remiamasi filosofijos teiginiu, kad žmogus aktyviai dalyvaudamas kokioje 
nors veikloje iš esmės keičiasi ir pats. 

 
II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.  Kauno šv. Kazimiero progimnazijos (toliau - Mokyklos) mokinių skatinimo pamokoje 
modelis (toliau - Modelis) – mokinių skatinimui pamokoje skirtų nuostatų ir įgyvendinimo būdų 
aprašymas, siekiant didinti mokinių mokymosi motyvaciją. 

3. Modelio veikla grindžiama bendradarbiavimu tarp mokytojo ir mokinio. 
4. Modelis parengtas įgyvendinant Mokyklos išorės vertinimo (2011 m. sausio 17-21 d.) 

ataskaitoje pateiktus tobulintinus aspektus, 2019-2020 m. m. progimnazijos Strateginį ir veiklos 
veiklos planus, apima pradinį ir pagrindinį ugdymą. 
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5. Pagrindinės vartojamos sąvokos: 
modelis – kieno nors pavyzdys, pagal kurį dirbama; 
motyvacija – psichofiziologinis procesas, reguliuojantis asmenybės veiklą ir santykius su 

aplinka motyvų kaitos pagrindu. Jeigu norima dėl kurių nors priežasčių keisti mokinių elgesį ar 
veiklą, reikia keisti motyvaciją. Jeigu norima sužinoti priežastis, dėl ko pakito mokinių veikla ar 
elgesys, reikia sužinoti motyvaciją; 

motyvacija – sąvoka, aprėpianti keletą terminų, kurie nusako įtaką individų elgesio veržlumui 
ir kryptingumui. Tai poreikiai, interesai, vertybės, pažiūros, siekiai ir polinkiai. Motyvacija reikalinga 
poreikiams patenkinti. Poreikis yra individo būsena, nervinė psichinė įtampa, kurią sukelia jo 
egzistavimui būtinų dalykų stygius, trūkumas. Įtampa, emocinis nepasitenkinimas pašalinami tik 
patenkinus poreikį. (Psichologijos žodynas, 1993); 

poreikis – biologinio, materialinio, kultūrinio ar dvasinio trūkumo emocinis išgyvenimas ir 
siekimas jį pašalinti; 

skatinimas – auklėjimo metodas, kai pastiprinama veiklos ir elgesio motyvacija. Juo 
palaikomos vaiko pastangos kreipti savo veiklą pozityvia linkme. 

 
III. MODELIO PASKIRTIS IR TIKSLAS 

6. Modelio paskirtis – konkrečių tarpusavyje susijusių aktyvinimo priemonių ir būdų visuma, 
naudojama mokinių suinteresuotumui, aktyvumui didinti. 

7. Modelio tikslas – mokinių motyvacijos skatinimo pamokoje galimybių didinimas, siekiant 
didinti ugdymo veiksmingumą ir kokybę. 
 

IV. MODELIO STRUKTŪRA 
8. Mokinių skatinimo pamokoje modelį sudaro 8 tarpusavyje sąveikaujantys elementai, 

kuriuos mokytojas, organizuodamas ugdymo procesą, gali kryptingai, veiksmingai keisti (žr. 1 
priedą): 

8.1. klasių mikroklimatas; 
8.2. mokinių pažangos siekiai; 
8.3. klasės valdymas; 
8.4. mokymo nuostatos ir būdai; 
8.5. pamokos struktūros kokybė; 
8.6. mokymo ir gyvenimo ryšys; 
8.7. išmokimo stebėjimas; 
8.8. vertinimas kaip ugdymas. 
9. Kiekvieną iš elementų sudaro numatyti konkretūs būdai bei nuostatos, kuriomis mokytojas 

vadovaujasi organizuodamas ugdymo procesą ir kurie lemia mokinių mokymosi motyvacijos kaitą: 
9.1. Klasių mikroklimatas: 
9.1.1. mokinių saugumas pamokoje; 
9.1.2. mokytojams rūpi kaip jaučiasi mokinys pamokoje; 
9.1.3. mokytojai skatina mokinius klausti, reikšti savo nuomonę; 
9.1.4. kiekviena klasė turi taisykles, dėl kurių visi susitarę; 
9.1.5. mokiniai gerbia vieni kitus, pasitiki vieni kitais; 
9.1.6. mokytojai išklauso kiekvieno mokinio nuomonę; 
9.1.7. mokytojams svarbi kiekvieno mokinio nuomonė; 
9.1.8. mokytojai skatina mokinius reikšti savo nuomonę, analizuoti, spręsti problemas; 
9.1.9. mokiniai drąsiai reiškia savo nuomonę; 
9.1.10. vyrauja tarpusavio pagarba; 
9.1.11. santykiai tarp mokinių ir mokytojų yra geri; 
9.1.12. mokiniai gerbia vieni kitus ir mokytojus; 
9.1.13. santykiai tarp mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) yra geri; 
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9.1.14. pagalbos silpniau besimokantiems teikimas; 
9.1.15. mokiniai padeda vieni kitiems; 
9.1.16. mokytojai teikia pagalbą silpniau besimokantiems po pamokų; 
9.1.17. mokytojai rūpinasi, kad mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, būtų laiku 

suteikta pagalba; 
9.1.18. mokinių pasitikėjimo savimi palaikymas; 
9.1.19. mokytojai pastebi kiekvieno mokinio sėkmę; 
9.1.20. mokytojai ugdymo procese į mokymąsi įtraukia kiekvieną mokinį; 
9.1.21. mokykloje organizuojami renginiai, kuriuose mokiniai gali atskleisti 

savo gebėjimus. 
9.2. Mokinių pažangos siekiai: 
9.2.1. ugdymo integravimas į mokomuosius dalykus, neformalųjį švietimą; 
9.2.2. mokykloje nuosekliai vykdoma dalykų integracija, padedanti mokinio asmenybei 

tobulėti visapusiškai; 
9.2.3. mokykla kuria programas ir dalyvauja programose, projektuose, akcijose, kad tenkintų 

mokinio asmenybės ugdymo lūkesčius; 
9.2.4. plati dalykų modulių ir neformalaus švietimo būrelių pasiūla; 
9.2.5. sudaromos sąlygos pasilyginti esamus mokymosi pasiekimus ir lūkesčius; 
9.2.6. mokykloje sistemingai vykdoma mokinių, jų tėvų apklausa apie lūkesčių 

tenkinimą; 
9.2.7. sistemingai vykdoma žinių ir gebėjimų patikra; 
9.2.8. mokytojai nuolat aptaria mokinių pasiekimus su mokiniais ir jų tėvais; 
9.2.9. tikėjimas kiekvieno mokinio asmeninio tobulėjimo galimybe; 
9.2.10. mokytojai tiki, kad kiekvienas mokinys gali padaryti pažangą, mokantis 

jo dalyko; 
9.2.11. mokytojai pasako, ko jie tikisi iš mokinio; 
9.2.12. tėvai pasako, ko jie tikisi iš mokinio; 
9.2.13. mokytojai su mokiniais aptaria mokymosi pažangą, pataria, kaip jie galėtų geriau 

mokytis. 
9.3. Klasės valdymas: 
9.3.1. mokinių idėjų ir iniciatyvų skatinimas ir palaikymas; 
9.3.2. mokytojai nuolat skatina mokinius reikšti savo nuomonę, kritiškai 

mąstyti; 
9.3.3. mokiniai skatinami ne tik tobulėti, bet ir būti atsakingais už savo elgesį ir 

pažangumą; 
9.3.4. mokiniai nebijo kreiptis į mokytojus su pasiūlymais, o problemas sprendžia kartu; 
9.3.5. aiškindami naujus dalykus mokytojai remiasi mokinių turimomis žiniomis; 
9.3.6. susitarimai dėl darbo organizavimo pamokoje; 
9.3.7. mokslo metų pradžioje susitarta dėl darbo tvarkos pamokoje; 
9.3.8. mokiniai žino ir supranta, kas netoleruotina pamokoje, žino, ko jie gali tikėtis už 

nepageidaujamą elgesį; 
9.3.9. susitarimai skatina aktyvumą pamokoje, ugdo pagarbą ir toleranciją kito 

nuomonei; 
9.3.10. taisyklės ir reikalavimai yra konkretūs ir suprantami; 
9.3.11. mokinių įtraukimas į aktyvią veiklą pamokoje; 
9.3.12. į ugdymo procesą įtraukiami atskiri mokiniai, jų grupės ir visa klasė; 
9.3.13. mokiniams leidžiama patiems pasirinkti, kaip jie ieškos informacijos, ją analizuos ir 

pristatys, pademonstruos įgytas kompetencijas; 
9.3.14. numatomos diferencijuotos veiklos; 
9.3.15. mokiniai geba naudotis mokymosi aplinka; 
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9.3.16. racionalus laiko panaudojimas; 
9.3.17. pamokos laikas racionaliai ir veiksmingai panaudojamas mokiniams ugdyti pagal 

konkrečios klasės ir mokinio darbo tempą; 
9.3.18. mokytojas geba išlaikyti mokinių dėmesį visą pamoką. 
9.4.Mokymo nuostatos ir būdai: 
9.4.1. prasminga tinkamo lygio ugdomoji veikla; 
9.4.2. mokytojai gerai žino savo mokinius ir atsižvelgdami į konkrečią klasę tinkamai parenka 

veiklas pamokoje; 
9.4.3. užduotys atitinka mokinių galimybes; 
9.4.4. pamokoje taikomi ugdymo metodai, atitinkantys ugdymo tikslus, mokinių amžių, patirtį 

ir galimybes; 
9.4.5. veiksmingai naudojami skatinimai, drąsinimai; 
9.4.6. pirmumas teikiamas paskatinimams, o ne bausmėms; 
9.4.7. mokytojai žodžiu nuolat skatina mokinius išsakyti savo nuomonę, klausti, aktyviai 

dalyvauti pamokoje; 
9.4.8. kontrolės formos yra išsamiai apibrėžiamos, jos yra bendros visoje mokykloje ir su jomis 

yra susipažinusi visa mokyklos bendruomenė; 
9.4.9. įvairių motyvaciją skatinančiu strategijų taikymas; 
9.4.10. mokytojai ugdomosios veiklos formas (strategijas, būdus, metodus, užduotis) tinkamai 

pritaiko mokinių mokymosi motyvams skatinti ir jų aktyvumui palaikyti; 
9.4.11. mokytojai derina individualų, grupių ir visos klasės mokymąsi; 
9.4.12. mokytojai taiko per pamokas įvairias ugdomosios veiklos formas (organizuoja darbą 

grupėmis, skiria diferencijuotų ir individualių užduočių, integruoja įvairius dalykus ir kt.); 
9.4.13. atsižvelgimas į mokinių mokymosi poreikius, stilius; 
9.4.14. mokykloje atliekama mokinių poreikių analizė; 
9.4.15. mokytojai skiria pakankamai dėmesio mokinių mokymosi poreikiams, juos tiria, taiko 

įvairius mokymosi stilius; 
9.4.16. patraukli mokymuisi aplinka; 
9.4.17. sudaroma saugi aplinka, kurioje vyraujantis tikėjimas ir pasitikėjimas kiekvienu 

mokiniu sudaro galimybes tobulėti; 
9.4.18. mokiniai geba naudotis mokymosi aplinka. 
9.5. Pamokos struktūros kokybė: 
9.5.1. ugdymo metodų atitikimas mokinių amžiui, patirčiai ir galimybėms; 
9.5.2. parenkami ugdymo metodai atitinka iškeltus pamokos uždavinius; 
9.5.3. ugdymo metodai atitinka mokinių amžiaus tarpsnį; 
9.5.4. ugdymo metodai diferencijuojami pagal mokinių patirtį ir galimybes; 
9.5.5. parinkti mokymo metodai skatina mokymąsi; 
9.5.6. parinkti mokymo metodai atitinka mokymo(-si) stilius ir palaiko mokinių aktyvų 

mokymąsi; 
9.5.7. užduočių skyrimo pagrįstumas; 
9.5.8. užduotys orientuotos į pamokos tikslų realizavimą; 
9.5.9. užduotys atitinka mokinių amžių, jos diferencijuojamos pagal mokinių galimybes; 
9.5.10. mokiniams leidžiama pasirinkti užduotis pagal gebėjimus; 
9.5.11. aiški vertinimo tvarka; 
9.5.12. naudojama vieninga pažangos stebėjimo tvarka; 
9.5.13. mokyklos bendruomenė yra susitarusi dėl vertinimo tvarkos; 
9.5.14. mokiniams žinomi kontrolinių darbų tvarkaraščiai, jie žinomi ir tėvams; 
9.5.15. pamokoje taikomi įvairūs vertinimo metodai; 
9.5.16. mokytojai pamokos metu primena vertinimo kriterijus; 
9.5.17. pamokos uždavinių apibrėžimas; 
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9.5.18. uždaviniai yra konkretūs ir aiškūs mokiniams; 
9.5.19. uždaviniai orientuoti į rezultatą; 
9.5.20. uždaviniuose aiškūs vertinimo kriterijai; 
9.5.21. uždaviniuose atsispindi mokinių galimybės (diferencijavimo aspektas). 
9.6. Mokymo ir gyvenimo ryšys: 
9.6.1. ugdymo turinio susiejimas su mokinių patirtimi, interesais, polinkiais; 
9.6.2. mokytojai ugdymo turinį parenka pagal mokinių poreikius; 
9.6.3. ugdymo turinys susietas su gyvenimo procesais; 
9.6.4. skatinamas mokinių klausinėjimas, siejant mokymą(-si) su gyvenimu; 
9.6.5. žinių taikymas praktikoje; 
9.6.6. ugdymo procesas organizuojamas taip, kad mokiniai žinias taikytų praktiškai atlikdami 

tam tikras užduotis, projektus ir kt.; 
9.6.7. pamokos, užduotys, namų darbai parenkami pagal mokinių gabumus ir polinkius; 
9.6.8. parenkamos užduotys skatinančios atsakymų sprendimus rasti šeimose, bendruomenėje 

ar kitose socialinėse erdvėse. 
9.7. Išmokimo stebėjimas: 
9.7.1. kiekvieno mokinio matymas; 
9.7.2. mokymasis organizuojamas taip, kad atitiktų mokinio patirtį, sugebėjimus, polinkius; 
9.7.3. mokytojai informuoja tėvus (globėju/rūpintojus) apie mokinių mokymąsi, pasiekimus; 
9.7.4. mokytojai rūpinasi, kad, mokiniams turintiems mokymosi sunkumų, 

būtų suteikta pagalba; 
9.7.5. pabrėžiama ir fiksuojama kiekvieno mokinio asmeninė pažanga; 
9.7.6. taisomos klaidos; 
9.7.7. mokytojai sistemingai taiso ir analizuoja daromas klaidas; 
9.7.8. tinkamai ir nuosekliai tikrinama, kiek suprato, ką išmoko; 
9.7.9. mokytojai derina kontrolinių darbų grafikus; 
9.7.10. mokytojai nuolat tikrina ir vertina mokinių pažangą bei pasiekimus; 
9.7.11. iš mokytojų rašomų vertinimų mokiniai supranta, ką jiems reikia dar 

išmokti ar pakartoti; 
9.7.12. patikrinimas vyksta pagal mokyklos vertinimo tvarkos reikalavimus; 
9.7.13. grįžimas prie nesuprastų, neišmoktų dalykų; 
9.7.14. mokymosi metu skatinama klausti, nagrinėti; 
9.7.15. mokinys konsultuojamas pamokos metu; 
9.7.16. organizuojamos konsultacijos po pamokų. 
9.8. Vertinimas kaip ugdymas: 
9.8.1. savęs vertinimo skatinimas; 
9.8.2. mokytojas pamokoje taiko savęs vertinimo metodus; 
9.8.3. mokiniai skatinami įsivertinti pagal tuos pačius vertinimo kriterijus; 
9.8.4. taikomas ne tik pasiekimų, bet ir savijautos pamokoje įsivertinimas; 
9.8.5. mokymas įvardinti savo mokymosi sunkumus; 
9.8.6. mokinys analizuoja savo mokymąsi, geba matyti savo pažangą; 
9.8.7. mokytojas sudaro sąlygas mokiniui pažinti save, gebėti pasirinkti (uždavinius, veiklas) 

pagal gebėjimus; 
9.8.8. mokiniui sudaromos sąlygos ieškoti nesėkmių, priežasčių kodėl gautas vienoks ar kitoks 

pažymys; 
9.8.9. pagyrimų, paskatinimų pagrįstumas ir dažnumas; 
9.8.10. mokytojas pastebi kiekvieną mokinį, pagiria, paskatina; 
9.8.11. mokytojas aptaria su mokiniu jo mokymosi sėkmes ir nesėkmes, pažangą ir pasiekimus; 
9.8.12. mokytojas parodo, paaiškina mokiniui kaip tam tikrą užduotį, veiklą padaryti geriau; 
9.8.13. mokinys nekritikuojamas, o parodoma problemos sprendimo būdai; 
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9.8.14. vertinimo kriterijų aiškumas. 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

10. Mokinių skatinimo pamokoje modelis įgyvendinamas: 
10.1. organizuojant mokytojų apskrito stalo diskusijas, skatinant dalintis gerąja darbo patirtimi; 
10.2. stebint ir analizuojant pamokas bei neformaliojo švietimo veiklas; 
10.3. atliekant mokinių apklausas. 
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