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3 klasė
1. Tobulėjimo motyvai (85 %)

2. Pažinimo motyvai (82 %)

3. Mokinio pozicija (79 %)

4. Komunikaciniai motyvai (77 %)

5. Sėkmės motyvai (70 %)

6. Pritarimo motyvai (69 %)

7. Emociniai motyvai (51 %)

Bendras vidurkis 73,2 %



4 klasė
1. Pažintiniai motyvai (87 %)

2. Mokinio pozicija (77 %)

3. Tobulėjimo motyvai (73 %) 

4. Sėkmės motyvai (67 %)

5. Komunikaciniai motyvai (42 %)

6. Emociniai motyvai (38 %)

7. Pritarimo motyvai (17 %)

Bendras vidurkis 57,2 %



3-4 kl. apibendrinimas
• Panašu, kad 4 kl. mokymosi motyvacija žemesnė, bet tai galima 

aiškinti ir socialiniu pageidaujamumu

• Svarbiausi tobulėjimo ir pažintiniai motyvai

• Mažiausiai svarbūs pritarimo ir emociniai motyvai



Rekomendacijos 3-4 kl.

• Stengtis motyvuoti vaikus meistriškumu, saviveiksmingumu



5 klasė

1. Mokinio pozicija (74,4 %)

2. Pažintiniai motyvai (73,3 %)

3. Tobulėjimo motyvai (68,9 %)

4. Profesiniai motyvai (67,7 %)

5. Emociniai motyvai (62,2 %)

6. Komunikaciniai motyvai (60 % )

7. Sėkmės motyvai (56,6 %)

8. Pritarimo motyvai (52,2 %)

Bendras vidurkis: 65,5 %



6 klasė

1. Tobulėjimo motyvai (66,6 %)

2. Mokinio pozicija, pažintiniai motyvai, profesiniai motyvai (64,44 %)

3. Emociniai motyvai (63,3 %)

4. Komunikaciniai motyvai (62,2 %)

5. Sėkmės motyvai (55,5 %)

6. Pritarimo motyvai (44,4 %)

Bendras vidurkis: 60,6 %



7 klasė

1. Emociniai motyvai (75,5 %)

2. Komunikaciniai motyvai (70 %)

3. Profesiniai motyvai (68,8 %)

4. Pritarimo motyvai (67,7 %)

5. Tobulėjimo motyvai (66,6 % )

6. Pažintiniai motyvai (64,4 %)

7. Mokinio pozicija (62,2 %)

8. Sėkmės motyvai (60 %)

Bendras vidurkis: 66,9 %



8 klasė

1. Tobulėjimo motyvai (71,1 %)

2. Pritarimo motyvai (70 %)

3. Mokinio pozicija (68,6 %)

4. Profesiniai motyvai (66,6 %), Pažintiniai motyvai (66,6 %) 

5. Emociniai motyvai (63,3 %)

6. Komunikaciniai motyvai (62,2 %)

7. Sėkmės motyvai (54,4 %)

Bendras vidurkis: 65,3 %



5-8 kl. motyvacijos apibendrinimas
• 5-6 kl. Mažiau svarbūs pažymiai ir suaugusiųjų įvertinimai, bausmės 

nei 7-8 kl.

• 5-6 kl. Daugiau svarbūs pažintiniai motyvai nei 7-8 kl.

• Visose klasėse žema motyvacija patirti sėkmės pojūtį, pirmauti

• Profesinė motyvacija vidutiniškai aktuali

• Emocinis motyvas – vienas mažiau svarbių veiksnių (išskyrus 7 kl.)

• Komunikacinis motyvas reikšmingiausias 7 kl.

• Mokinio pozicijos motyvas reikšmingas visose klasėse (išskyrus 7 kl.)



Rekomendacijos
• Vidinės motyvacijos (bendraamžių įtakos ir geros savijautos mokantis) 

reikšmingumas 7 kl. Galimai susijęs su aukštesniais mokinių 
akademiniais pasiekimais. Kiti tyrimai (Gherasima, Maireana, Butnaru, 
2012) taip pat rodo vidinės motyvacijos ir akademinių pasiekimų 
sąsajas. 

• Rekomenduojama atsižvelgti į paauglystės raidos stadijai būdingus 
vidinius motyvatorius, tokius kaip emociniai, komunikaciniai motyvai.

• Mokinio pareiga, išoriniai paskatinimai neturėtų būti pagrindiniai 
motyvatoriai. Jie nekompensuoja vidinės motyvacijos deficito (Lepper, 
Corpus, Iyengar, 2005).
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