
 

IT nauda specialiųjų poreikių mokinių mokymui(si). Kitų šalių patirtys  

(psichologės Astos Dagytės parengto straipsnio „Vaizdo žaidimai mokymo/si 

motyvacijai kelti (pliusai ir minusai)“ tęsinys) 

          Mokinys, kuriam dažnai nesiseka mokytis, netenka noro mokytis, silpnėja jo 

mokymosi motyvacija. Daug  mokslininkų rašo apie priežastis, kurios lemia mokinių nenorą 

mokytis, nenorą eiti į mokyklą, pamokų praleidinėjimą ir pan. Rupšienė, tyrinėdama 

pradinukų mokymosi motyvaciją, nustatė, jog „ I klasėje, po pirmo pusmečio net 12 proc. 

mokinių nenori eiti į mokyklą, III – 27 proc., IV – 32 proc. Mokykla, kaip institucija, nėra 

tobula. Joje egzistuoja nemažai veiksnių, slopinančių mokinių norą mokytis. Tai mokyklinių 

programų ir mokymo turinio trūkumai: mokymo turinys nutolęs nuo vaiko gyvenimo 

interesų ir problemų, nemokėjimas pritaikyti ugdymo turinį, skirtingų gebėjimų, polinkių 

vaikams, rūpintis gabesniais mokiniais, daugiau dėmesio skirti silpnesniesiems“.  

 Edukologai teigia, kad mokykla turi sukurti tokią aplinką, kurioje visi siekia įgyti žinių, 

įgūdžių, supratimo. Mokinių pasiekimai, pasiekimų kaita įvardijama kaip problema, kurią 

nagrinėja ne tik mokytojai, siekdami išsiaiškinti mokinių pasiekimus, problemą tiria ir 

Lietuvos bei užsienio pedagogai ir mokslininkai. Šiandien mokyklų mokymo turinys per 

daug akademiškas, pritaikomas ne įvairių sugebėjimų mokiniams. Mokiniai, linkę į 

praktinę veiklą. dažnai patiria nesėkmes, nebemato prasmės stengtis ir praranda 

mokymosi motyvaciją.  

 

Specialiųjų poreikių mokinių grupės įgūdžių ugdymas pasitelkiant 

 informacines technologijas 

Vaizdo žaidimai buvo naudojami kuriant programas, kurios padėtų ugdyti 

socialinius įgūdžius. 

„Vaikų ir paauglių, kurie yra labai atsilikę arba kurie turi sunkių vystymosi problemų, tokių 

kaip autizmas, atvejų tyrimai, kaip tie, kuriuos atliko Demarest, yra įtikinami. Demarest  

stebėjo jos pačios autizmu sergantį  7-erių metų sūnų. Pranešama, kad nors jis turėjo rimtų 

kalbos ir supratimo sutrikimų, socialinių ir emocinių sunkumų, vaizdo žaidimus žaisti buvo 

vienintelė veikla, kur jis galėjo tobulėti. Tai didino jo ego ir taip pat turėjo savęs raminimo  

poveikį.“ Griffiths (2002, p. 3) . Vaizdo žaidimai naudingi su sąlyga, kad vaizdo modeliai, 

greitis ir siužetas tinkami padėti vaikams jų pagrindiniams įgūdžiams vystytis. Terapinė 

nauda buvo stebima kalbos, matematikos, skaitymo ir socialiniams įgūdžiams. 

Kalbos įgūdžiai: vaizdo žaidimų žaidimas galėtų palengvinti aptarimą ir dalijimąsi, 

supratimą, atsakymus į klausimus ir  diskusijų temų radimą. 
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Pagrindiniai matematikos įgūdžiai: vaizdo žaidimų žaidimas skatina pagrindinius 

matematikos įgūdžius, vaikai mokosi suprasti vaizdo žaidimų rezultatus. 

Pagrindiniai skaitymo įgūdžiai: vaizdo žaidimai personažo dialogai spausdinami ant ekrano 

(„Play“, „Quit“, „Go“, „Stop“, „Load“ ir t.t.) skatina skaityti. 

Socialiniai įgūdžiai: vaizdo žaidimai kelia interesą kalbėti ir žaisti su kitais vaikais, teigia 

Griffiths. 

  Mokykloje vaikai dalijasi aistra žaisti vaizdo žaidimus. Mokslininkai naudojo 

vaizdo žaidimus mokymosi negales turintiems vaikams padėti vystyti jų erdvinius 

gebėjimus, problemų sprendimo pratimams ir matematiniams gebėjimams.  

Mokslininkai siūlo naudoti kompiuterines technologijas pasiekimams gerinti ir stiprinti 

motyvaciją tarp neįgaliųjų. 

Yra dar keletas tyrimų, kurie nagrinėja, ar vaizdo žaidimai gali padėti kitoms 

specialiųjų poreikių grupėms - vaikams su emocijų ir dėmesio sutrikimais. „ Kappes bandė 

sumažinti impulsyvumą  įkalintų nepilnamečių (amžius nuo 15 iki 18 metų), teikiant arba 

biologinio atgalinio ryšio arba vaizdo žaidimų patirtis. Impulsyvumo balai pagerėjo taikant 

abi sąlygas.  Clarke taip pat naudojo vaizdo žaidimus padėti paaugliams išmokti save 

kontroliuoti. Po eksperimentinio tyrimo dalyviai tapo daugiau entuziastingi ir suinteresuoti 

pasiekti rezultatus.“ (Griffiths ,2002, p. 5). 

Vaizdo žaidimai ir dėmesio deficito sutrikimai 

Pradedant nuo mokslinių tyrimų, kuriuose lėktuvo piloto dėmesingumas 

išlaikomas per ilgus skrydžius, panašus principas buvo sukurtas siekiant padėti dėmesio 

deficitą turintiems vaikams likti susitelkusiais.  Pope tyrimui pasirinko daug „Sony 

Playstation“ žaidimų ir išbandė su 22 mergaitėmis ir berniukais  9 - 13 metų amžiaus, kurie 

turėjo dėmesio deficito sutrikimus. Po 41 valandos sesijos grupė parodė didelį dėmesio 

sutelkimo pagerėjimą, taip pat sumažėjo impulsyvumas ir hiperaktyvumas. Tėvai taip pat 

pritarė, kad jų vaikai daro pažangą mokykloje. 

Mokslininkai įspėja, kad „neteisingi vaizdo žaidimai“ gali būti žalingi 

vaikams, turintiems dėmesio sutrikimų. Pavyzdžiui, „šaudyklės“ žaidimai gali turėti 

neigiamą poveikį vaikams, kurie jau turi prastą dėmesį ir impulsyvumą. Jie taip pat teigia, 

kad technika yra priedas prie medikamentinės terapijos, o ne pakaitalas jai. 

Vaizdo žaidimai ir lėtinės ligos, reabilitacija 

Keletas žaidimų buvo sukurti specialiai vaikams, sergantiems lėtinėmis 

ligomis. Vienas iš geriausiai pasitvirtinusių yra švietimo žaidimas, vadinamas „Packy ir 

Marlon“. Šis žaidimas buvo sukurtas pagerinti lavinant savipagalbos įgūdžius vaikams ir 
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paaugliams, sergantiems diabetu. Žaidėjai prisiima simbolių vaidmenį, tai rodo gerą diabeto 

priežiūros praktiką. „Packy Marlon“ dabar prieinama per „Click Health“ 

(Www.clickhealth.com), kartu su dviem papildomais su sveikata susijusiais programinės 

įrangos produktais „Bronkie į Bronchiasaurus“ (astmos savarankiškas valdymas) ir „Rex 

Ronan“ (rūkymo prevencija). Tyrimui naudojant „Packy ir Marlon“, nuo 8 iki 16 metų 

amžiaus buvo skiriamas gydymas ar kontrolinė grupė. Visiems dalyviams buvo suteikta 

„Super Nintendo“ žaidimo sistema. Gydymo grupei buvo suteikta „Packy Marlon“ 

programinė įranga, o kontrolinės grupės tiriamieji gavo pramoginį vaizdo žaidimą. Be 

daugiau bendravimo su tėvais ir pagerintos savipagalbos, gydymo grupė parodė reikšmingai 

sumažėjusių skubių medikų vizitų skaičių. 

Yra keletas atvejų, apibūdinančių vaizdo žaidimų naudojimą reabilitacijai. 

Pavyzdžiui, elektroninis žaidimas buvo naudojamas pagerinti rankos kontrolę 13 metų 

berniukui. Autoriai padarė išvadą, kad žaidimo formatas pritaikomas remiant is vaiko 

motyvacija sėkmingai įsitraukti į žaidimą ir orientuoti dėmesio nukreipimą nuo galimo 

diskomforto, teigia Griffiths (2002). 

Vaizdo žaidimai taip pat buvo naudojami sustiprinti paauglių savęs 

veiksmingumo suvokimą įvairiose prevencijos programose. Naudojant kelionės laiku 

nuotykių žaidimų formatą, informaciją ir galimybes praktiškai aptarti prevencijos praktiką 

buvo teikiama didelės rizikos paaugliams. Žaidimo rezultatas teikė informaciją apie saugų 

lytinį gyvenimą ir stiprino dalyvių suvokimą, gebėjimą sėkmingai diskutuoti ir įgyvendinti 

tokią patirtį su potencialiu partneriu. 

 

Informacinių technologijų taikymas pamokose 

 

Naudojant informacinių technologijų priemones, pagerėja bendravimo ir 

mokymosi įgūdžiai, nes šios priemonės tai skatina, o to pasekmė – užsimezgęs 

interaktyvumas ir greitas grįžtamasis ryšys. Sukuriamas saugus psichologinis komfortas, 

nebūdingas tradicinei mokymosi situacijai. Kaip teigia J. Devitt, išaugusi nepriklausomybė 

verčia mokinį jaustis labiau atsakingu už mokymosi procesą, jis perima mokymosi 

funkcijas.  Mokinio mokymosi motyvacija tampa tiesiogiai proporcinga išaugusiam laisvės 

jausmui ir perauga į vidinę motyvaciją.  Besimokant atsiranda pasitenkinimas.  Atsiranda 

galimybė geriau panaudoti dalyko medžiagą ir galimybė pritaikyti ją mokinių poreikiams, 

polinkiams ir mokymosi tempui.  Lankstesnė mokymosi turinio bei naudojimo pasiūla ir 

kiekis (hipertekstai).   Atsiranda geresni praktiniai įgūdžiai.  Teigiamai veikia mokymo(si) 
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procesą ir ugdymo proceso kokybę, skatina mokymo(si) produktyvumą ir efektyvumą, 

teigiamai veikia mokymo(si) rezultatus, atmosferą klasėje, skatina mokinių aktyvumą 

mokymosi proceso metu bei jų mokymosi motyvaciją, mažina mokinių darbo krūvį, stiprina 

naujos informacijos įsiminimo laipsnį, pagerina metakognityvinius įgūdžius.  

IKT mokymo(si) procese padėtų geriau pasiekti mokyklų  bendrojo ugdymo 

programų ir išsilavinimo standartų iškeltus tikslus ir uždavinius bei padėtų išugdyti 

kūrybišką, aktyvų, kritiškai mąstantį, turintį tvirtus savarankiško darbo įgūdžius ir aukštą 

mokymosi motyvaciją  mokinį, nusiteikusį mokytis ir tobulėti visą gyvenimą, teigia Devitt 

(2013). IKT taikymas pamokose turi įtakos mokymo(si) paradigmoms: transliacinėje - 

pagerėja mokymo(si) procesas ir kokybė, mokomasis dalykas tampa patrauklesnis, žinios 

bei įgūdžiai tampa nuoseklesni bei logiškesni, nes kontroliuojamos individualios žinios bei 

įgūdžiai, išauga efektyvumas dėl atsiradusios galimybės  mokymosi tempui; 

konstruktyvistinėje – pagerėja adaptacija prie individualių mokinio poreikių, mokinys 

perima mokymosi funkcijas ir įgyja praktinio darbo įgūdžius, mokymosi motyvacija perauga 

į vidinę motyvaciją ir pasitenkinimą mokantis, pagerėja mokinių bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžiai, atsiradę greito grįžtamojo ryšio dėka, sukuriama saugi darbo 

aplinka.                                                             

                                                    Parengė Biržų   švietimo pagalbos tarnybos 

                                                    specialusis pedagogas Darius Šepetys 
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