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MOTYVACIJA

Kas yra motyvacija?

 Paprastai ir trumpai, motyvacija – tai vidinių impulsų rinkinys, skatinantis mūsų elgesį. Pats šis terminas

kilęs nuo žodžio „motyvas“, kuris ir apibūdina tuos vidinius impulsus. Jie – tai mūsų troškimai, norai,

poreikiai, kurie priverčia mus elgtis taip, kad pasiektume tai, ko trokštame.

Išorinė motyvacija

 Kaip nesunkiai gali suprasti iš pavadinimo, išorinė motyvacija – tai ta, kuri kyla iš už žmogaus, kaip individo

ribų. Tais atvejais, kai esame motyvuoti iš išorės, mes arba siekiame kažkokio numanomo apdovanojimo,

arba atvirkščiai – stengiamės išvengti numanomos bausmės. Taigi, tarp daugybės galimų pavyzdžių, išorinė

motyvacija galėtų būti geri pažymiai mokykloje, mokytojo pagyrimas.

Vidinė motyvacija

 Įsitraukęs į elgesį, kylantį iš vidinės motyvacijos, žmogus apsidovanoja pats save. Kitaip sakant, dažniausiai

pati veikla žmogui suteikia malonumą ir prasmę – jokių papildomų išorinių apdovanojimų nereikia. Iš vidaus

motyvuotas žmogus eina į sporto klubą, nes jam patinka aktyviai leisti laiką; jis imasi sunkiai įveikiamos

užduoties, nes pats iššūkis jam kelia norą išbandyti savo jėgas.



ATEITIES VAIKAI

 Prasidėjus trečiajam tūkstantmečiui, pasaulį išvydo jauniausia – Z karta. Jai priklauso vaikai,

gimę nuo 2003 metų. Pagal kartų teoriją, Z atstovų daugės iki pat 2023-iųjų. Ši generacija

pasirengusi užkariauti pasaulį. Ji dar vadinama „Google“ karta, nes nuolat ieško informacijos,

domisi naujovėmis ir žino, kur jų rasti. Vaikų laisvalaikis susijęs su kompiuterinėmis

technologijomis. Nuo mažens aprūpinti mobiliaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais ar

žaidimų konsolėmis šios kartos atstovai dar vadinami technonarkomanais.



MOKYMOSI STILIAI
 Mokymosi stilius – tai pamėgtas galvojimo, informacijos apdorojimo ir supratimo būdas. Tyrinėtojai nustatė,

kad mokinių, kurie mokosi savo mėgstamu būdu, mokymosi rezultatai daug geresni. Mokymosi stilius gali
šiek tiek kisti, nes yra veikiamas aplinkos. Taip pat negalima išskirti veiksmingų ir neveiksmingų mokymosi
stilių, nes vieniems asmenims tai tiks, o kitiems ne, be to, dažniausiai asmeniui tinka net keli mokymosi stiliai.

 Skiriami trys pagrindiniai informacijos priėmimo bei tvarkymo būdai: vizualinis, audialinis ir kinestezinis.

 Vizualai (žmonės, kurių vaizdinis informacijos priėmimo ir apdorojimo būdas dominuoja) turi labai gerą
vaizdinę atmintį ir gali joje atkurti net prieš keletą metų matytas scenas, objektus bei veidus. Jiems patinka, kai
informacija pateikiama vaizdžiai: naudojant grafikus, schemas, plakatus, minčių žemėlapius, išryškinant
esminius žodžius.

 Audialai (žmonės, kurie teikia pirmenybę garsinei informacijai) turi gerą girdimąją atmintį ir gali atkurti
situacijas, mintyse „klausydamiesi“ dialogų. Jiems patinka diskusijos, paskaitos, pasisakymai, garso įrašai bei
įvairūs žaidimai žodžiais. Jie mėgsta garsiai skaityti bei klausytis garsiai skaitomų istorijų. Mokydamiesi
audialai garsiai skaito arba „kalbasi su savimi“, aiškiai atskiria ir moduliuoja garsus, idant pabrėžtų mintį. Jų
rankų gestai – akomponuojantys: skaičiuoja punktus lenkdami pirštus, giliai įkvepia prieš pasakydami
pagrindinę mintį ir pan. Jiems patinka, kai instrukcijos pateikiamos žodžiu, akcentuojant veiksmų atlikimo
tvarką, pakartojant ir apibendrinant.

 Kinestetikai (žmonės, kurie pasaulį pažįsta lytėdami ir dalyvaudami) lengvai prisimena įvykius ir gali įvardyti
su jais susijusius jausmus bei pojūčius. Jiems patinka fizinė veikla, modeliavimas, žaidimai lauke, ekskursijos,
mokymasis veikiant (projekto metodas). Kinestetikai įsimena žodžius juos perrašydami ar bent judindami
ranką taip, tarsi rašytų. Kalbėdami jie dažnai tarsi imituoja tai, apie ką pasakoja. Kadangi kinestetikai fiziškai
labai aktyvūs, jiems mokantis būtinos reguliarios pertraukėlės. Tokiems žmonėms patinka, kai užduotys
pateikiamos emocionaliai, demonstruojant realius objektus, naudojant daug gestų ir mimikos elementų.
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OPENBOARD

➢ „OpenBoard“ – nemokama interaktyvi lenta.

➢ „OpenBoard“ yra paprasta naudoti, skirta visų pirma naudoti mokykloje ir universitetuose. „OpenBoard“ 
galima naudoti tiek su interaktyviosiomis lentomis, tiek naudojant projektorių. „OpenBoard“ galima 
naudoti „MacOS“, „Windows“ ir „Linux“ operacinėse sistemose.

➢ „OpenBoard“ lentą galite parsisiųsti adresu: https://openboard.ch/download.en.html

 „OpenBoard“ lentos privalumai:

✓ galimybė pasirinkti lapo tipą (langeliai, linijos, baltas lapas);

✓ galimybė naudoti matematikos prietaisus (matlankis, liniuotė, kampainis; skriestuvas);

✓ galimybė įsikelti medžiagą (paveikslėlius);

✓ galimybė išsaugoti atliktus veiksmus;

✓ galimybė įrašyti, kaip video, lentoje atliekamus veiksmus;

✓ galimybė rašyti ant ekrano;

✓ kt.

➢ „OpenBoard“ lentos trūkumas:

✓ Įsijungus lentą, nesimato kitų kompiuterio langų.

https://openboard.ch/download.en.html




GRAFINĖ PLANŠETĖ

 Grafinė planšetė – kompiuterinio tipo įvesties įrenginys, leidžiantis 

naudotojui piešti, braižyti ar rašyti panašiu būdu, kaip tai 

daroma pieštuku ant popieriaus lapo. Tai plokščias įrenginys su 

lietimui, temperatūrai arba šviesai jautriu paviršiumi, ant kurio vaizdai 

piešiami šviesplunksne, specialiu rašikliu, vadinamu stiliumi, arba 

ranka (priklausomai nuo įrenginio tipo). Piešinys paprastai nėra 

matomas ant planšetės paviršiaus, o skaitmenine forma perkeliamas į 

kompiuterį ir matomas jo ekrane. 

 Grafinė planšetė naudojama kartu su projektavimo ir piešimo 

programine įranga. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kompiuteris
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pie%C5%A1tukas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Popierius
https://lt.wikipedia.org/wiki/Stilius_(ra%C5%A1iklis)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ekranas


INTERAKTYVUS EKRANAS - LENTA

 Interaktyvūs ekranai šiuo metu jau yra nepakeičiama priemonė švietimo 

sektoriuje. Tai įvesties ir išvesties įrenginys vienu metu. Paprasčiau – tai 

didelis televizorius, kuriame integruota interaktyvumo funkcija, o tai reiškia, 

kad savo kompiuterį galite valdyti ekrano paviršiumi ir tuo pačiu matyti 

vaizdą. Veikia visos programos, kurios veikia kompiuteryje!

 Į interaktyvaus ekrano komplektaciją įeina keletas specialių rašiklių, 

kurių dėka ant ekrano, kaip ant kreidinės lentos, galima žymėtis 

svarbiausius dalykus, rašyti skirtingais storiais, keisti spalvas, o 

prireikus, ranka ar pirštu lengvai nutrinti užrašus.

 Po pamokos, visa ant lentos užrašyta ar pasižymėta informacija keleto 

mygtukų paspaudimu elektroniniu paštu gali būti išsiųsta vienam ar 

grupei žmonių. Taip pat pradėtas aiškintis grafikas gali būti išsaugotas 

ir nagrinėti pratęstas kitą dieną arba užrakintas PIN kodu visiškam 

konfidencialumui.



Pristatome darbą su išmania lenta.

https://youtu.be/1ZiwNs9Igp8

IŠMANIOS LENTOS PRIVALUMAI

https://youtu.be/1ZiwNs9Igp8
https://youtu.be/1ZiwNs9Igp8


IŠVADOS

 Mokiniai geriau įsidėmi medžiagą ne tik todėl, kad ši technologija yra nauja ir
įdomi, bet ir todėl, kad joje pateikiama medžiaga yra aiški, vaizdi.

Šios lentos pagalba galima organizuoti įvairaus tipo pamokas. Ja galima valdyti
kompiuterines programas, atlikti įvairius veiksmus ekrane, klausyti garso įrašus,
stebėti paruoštą užduotį ir ją spręsti, daryti pamokų ar pamokų fragmentų įrašus ir
kita.

 Interneto ar interaktyvios lentos galerijos ištekliai leidžia medžiagą papildyti
vaizdine informacija.

 Mokiniai su džiaugsmu atlieka užduotis lentoje, įtvirtindami pateiktą medžiagą.

 Tinkamai paruošta pamoka su interaktyvia lenta skatina ne tik motyvacijos
neturinčius moksleivius aktyviai dalyvauti pamokoje, pateikiant jiems informaciją
priimtiną, bet ir gabiesiems moksleiviams lengva įterpti sudėtingesnę ar gausesnę

informaciją.


