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Šiuolaikiniai vaikai skiriasi nuo ankstesnių kartų. Gimę XIX, technologijų, amžiuje, pradėdami 

naują veiklą jie tikisi greitų rezultatų, įskaitant mokymąsi skambinti pianinu. Susidūręs su sunkumais 

grojant muzikos instrumentu, vaikas dažnai praranda susidomėjimą. Todėl vienas iš svarbiausių 

mokytojo tikslų yra sudominti mokinį ir padaryti taip, kad užsiėmimai būtų patrauklūs. 

Mokymosi motyvacija yra viena iš svarbiausių problemų, kurią mokytojas turi išspręsti (tėvai 

taip pat turi būti įtraukti į šį procesą ). 

Vaikų muzikos mokyklų mokytojai turėtų ne tik mokyti vaikus groti instrumentu, bet ir sudominti juos 

pačiu mokymosi procesu, padaryti tai būtinu poreikiu. Pradedantiesiems sunkiau skambinti pianinu nei 

pavyzdžiui mokytis piešti ar šokti. Šiose meno šakose vaikui lengviau atskleisti savo kūrybiškumą ir 

jis anksčiau gali pamatyti konkrečius savo darbo rezultatus. Galų gale, ne visada talentas ir noras 

ateityje sieti savo gyvenimą su muzika atsiranda pirmaisiais mokymo metais. 

 

Veiksniai, turintys įtakos motyvacinės aplinkos formavimuisi 

 

1. Amžiaus charakteristikų specifiškumas 

Norint suformuoti mokinių motyvaciją mokytis fortepijono klasėje, mokytojas-muzikantas 

privalo žinoti kiekvieno amžiaus tarpsnio ypatybes. 

    Ikimokyklinis laikotarpis motyvacijos požiūriu yra labiausiai klestintis laikotarpis, kuris suteikia 

begalę erdvės mokinio ir mokytojo kūrybiškumui. 

 

Šiam laikotarpiui būdinga: 

Ø Naujų patirčių poreikis; 

Ø Naujos mokymosi veiklos poreikis; 

Ø Poreikis pelnyti suaugusiųjų pagyrimą; 

Ø Poreikis tapti puikiu mokiniu, tapti geresniu. 

 

Pradiniu, ikimokykliniu laikotarpiu mokytojo asmenybė vaidina svarbų vaidmenį. Jo pagarba ir 

autoritetas yra labai svarbūs. 

Dirbant su mažais vaikais, klasėje turėtų būti pozityvi ir neįpareigojanti atmosfera. Pirmajame etape 

vaikas turi atrasti nuostabų ir paslaptingų muzikos pasaulį, jį pamilti. Kadangi pirmoji svarbiausia 

užduotis yra sužadinti norą muzikuoti, pageidautina vesti pamokas žaidimo pavidalu, jis puikiai  

sudomina vaiką. Darbo kabinetai turėtų būti įvairūs ir patrauklūs, kad pamokos eigoje vaiko 

susidomėjimas nemažėtų. 

Pradinės mokyklos laikotarpiu išlieka aktualūs paminėti metodai. Tačiau labai svarbu žinoti, 

kad šiuo laikotarpiu labai padidėja pareigos jausmas, jis nustumia į šoną ir sumažina kognityvinę 

motyvaciją. Šiuo laikotarpiu būtina įtraukti atitinkamas drausminimo priemones ir ugdyti atsakomybės 

jausmą. 

Vidurinių klasių švietimas muzikos mokykloje yra lūžio taškas. Priežastys yra fiziologinis 

(prasideda hormonų svyravimai) ir psichologinis vaikų vystymasis. 

 

Savaip sunkus laikotarpis yra muzikos mokyklos aukštesniųjų klasių mokinių ugdymas. Čia  

atsiranda aktyvios asmenybės personifikacijos procesai ir noras formuoti savo asmeninę erdvę kuri yra 

neprieinama suaugusiems. Bandymai parodyti ir išreikšti save gali sukelti ir protesto veiksmus.  

Šiuo laikotarpiu labai svarbu individualiai atsižvelgti į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes.  

 

2. Koncertinė ir konkursinė veikla 

         Teigiamą poveikį motyvacijai mokytis turi mokinio dalyvavimas koncertinėje veikloje, ir kaip 

atlikėjo, ir kaip klausytojo. Svarbu yra įtraukti vaikus į aktyvią koncertinę veiklą.  

Kuo sėkmingiau vaikas pasirodo scenoje, galbūt prieš giminaičius gimtadienio vakarėlyje, tuo labiau 

jis rodo susidomėjimą šia veikla. Tai vadinama "scenos terapija". Jis jaučia pripažinimą, kurio jam 

trūksta įprastame gyvenime.  



Didėjant krūviui ir užsiėmimų sunkumui mokiniai palaipsniui pripranta prie susidariusių aplinkybių ir 

prisitaiko.  

 

Pasiruošimas renginiams skatina jaunojo atlikėjo vertybes, tokias kaip darbštumas, noras tobulėti, 

atsakomybės jausmas. Tokiu būdu galime padidinti mokinių savigarbą ir praturtinti jų patirtį. 

Dalyvavimai konkursuose yra ypač svarbūs kūrybinės veiklos plėtrai. Sėkmingas pasirodymas 

scenoje suteikia pasitikėjimo savimi, leidžia atsiskleisti saviraiškai ir yra puiki galimybė pasirodyti 

klausytojams.  

 

Mokinių supažindinimas su koncertinėmis veiklomis, dalyvavimas konkursuose suaktyvina jų 

ugdymo procesą. Vienija juos su tėvais, mokytojais ir kitais muzikos mokyklos mokiniais. Pratina prie 

scenos ir skatina asmeninių savybių, tokių kaip - pasitikėjimo savimi, atsidavimo, kantrybės ir 

dėmesio formavimąsi. 

Pasiruošimas ir dalyvavimas konkursuose teigiamai motyvuoja ugdytinių norą tobulinti 

muzikinius gebėjimus. Siūlau paklausyti Darinos Čepiolkinos pasirodymą. 

Video Darinos  

3. Muzikavimas ansamblyje  

Vienas iš mokinių motyvacijos skatinimo būdų yra muzikavimas ansamblyje. Kolektyvinis 

skambinimas sužavi ir suteikia impulsą greitam kūrinio išmokimui, prisideda prie palankios 

pedagoginės atmosferos, užsiėmimų formavimo, bei sėkmingo muzikos kūrinio atlikimo. Patyręs 

pasirodymo džiaugsmą kartu su draugu, mokinys ima tvirčiau jaustis kaip atlikėjas – solistas. 

 

4. Norint motyvuoti mokinį, svarbu sukurti sąlygas lydinčias į sėkmę. 

Mokytojas turėtų stengtis užtikrinti, kad pats mokinys kuo greičiau matytų mokymosi rezultatus - 

išmoktų groti, aktyviai dalyvautų klasės ir mokyklos koncertiniame gyvenime, dalyvautų konkursuose. 

Klasių susirinkimai, konkursai, teminiai koncertai, muzikiniai vakarai namuose leidžia mokiniui 

pajusti, kad jis stengiasi ne veltui. Čia  labai svarbi savivertė. Ji susijusi su savigarba, ambicijomis ir 

savimeile. Jei mokinys yra gabus ir gali pasirodyti tam tikroje veikloje, jo socialinis statusas kitų 

mokinių akyse didėja, ir jis jaučiasi labiau pasitikintis tarp savo bendraamžių.  

Prie vidinės motyvacijos stiprėjimo prisideda ir pasitikėjimas savimi. Mokytojo užduotis yra išlaikyti 

tokias sąlygas lydinčias į sėkmę visą mokymosi laikotarpį. 

 

5.  Tėvų interesai 

         Kita motyvacija yra tėvų susidomėjimas. Sėkmingam, papildomam, vaiko švietimui ir auklėjimui 

būtinas ugdymo komponentas yra mokytojo ir mokinio tėvų partnerystė. Sąmoningo požiūrio į 

auklėjimą formavimas, taip pat orientacija į vaiko sėkmę.  

Jei tėvai nerodo susidomėjimo vaiko pianino pamokomis, jam iškyla klausimas - o kodėl turėčiau tuo 

užsiimti? 

 Siekiant efektyvesnio darbo, pageidautina išlaikyti tėvų susidomėjimą mokyti vaiką, ir jei įmanoma, 

sukurti stiprią „mokytojas - mokinys - tėvai“ partnerystę.  

Muzikos mokykloje svarbų vaidmenį turi savarankiški namų darbai. Tai labai svarbus 

savarankiškas darbas namuose, kai šalia nėra mokytojo, niekas aktyviai neskatina mokinio, kai reikia 

prisiversti dirbti. Tai yra didelė kliūtis besimokant muzikos mokykloje. Būtent čia reikalinga tėvų 

motyvacija, kuri ateityje turėtų virsti mokinio asmenine motyvacija. 

Vaikui itin svarbus tėvų dėmesys jo veiklai. Iš esmės, viskas, ką jis daro, jis daro tam, kad būtų 

įvertintas, pagirtas ir pastebėtas tėvų ar kitų suaugusiųjų.  

Glaudus ryšys su tėvais yra asmeninių įgūdžių ugdymo variklis. Muzika yra džiaugsmas, o 

grojimas namuose nėra bausmė, tai pomėgis. Tėvai yra artimiausi žmonės vaikui ir niekas išskyrus 

juos negali padėti mažam žmogui įsisavinti naujo įgūdžio, kuris laikui bėgant gali išsivystyti į rimtą 

pomėgį ar net profesiją. 

 

6. Mokytojo vaidmuo 

Remiantis praktinės veiklos patirtimi, daugiausiai rezultatų duodantis yra bendravimas 

pagrįstas entuziazmu bendrai kūrybinei veiklai. Mokinys ir mokytojas kartu ieško būdų, kaip atlikti 

kūrinį, dalijasi savo asociacijomis atsiradusiomis mokantis, siūlo savo interpretacijas. Mokinys turi 

turėti teisę pareikšti savo nuomonę, atsakyti į klausimus ir paprieštarauti mokytojui. Jei mokytojas ir 



toliau primygtinai reikalauja kopijuoti kūrinį siūlomą mokiniui, tai veda prie "mokymo", kuris gali 

slopinti mokinio individualumą ir sumažinti kognityvinį susidomėjimą.  

 

Remiantis stebėjimais, mokytojo autoritetas auga mokinio akyse, kai mokytojas kalba su juo kaip 

lygus su lygiu, samprotauja ir rimtai klausosi jo samprotavimų.  Šiuo atveju mokinys turi atsakomybės 

jausmą, pasitikėjimą mokytoju ir norą šį pasitikėjimą pateisinti. Taip sukuriamas pagrindas sudominti 

mokinį muzikos pamokomis. 

 

Demotyvaciją gali sukelti mokytojas, kuris remiasi tik sąvokomis "turi", "privalo", "būtina". Esant 

tokiai situacijai, mokinys dažniausiai pradeda vengti užsiėmimų, mokymosi veikla ir rezultatai tampa 

minimalūs. Atsiranda pernelyg didelis išsiblaškymas, greitas nuovargis,  formuojasi atstūmimo ir 

nepasitenkinimo jausmas, judrumo stygius. 

Taigi, sėkmingas moksleivių mokymasis skambinti pianinu gali būti pasiektas, bet tik su sąlyga, kad 

pedagoginiame darbe naudojama gerai apgalvota švietimo veiklos motyvacijos formavimo metodų 

sistema. 

 

Mokinių edukacinės veiklos motyvacija grojant pianinu yra kompleksinė užduotis:  

Dėstomo dalyko pedagoginė ir metodinė medžiaga.  

Glaudus mokytojo mokinio ir tėvų darbas.  

Ir svarbiausia - kūrybinė veikla ir paties mokytojo noras! 

 


