
VAIZDO ŽAIDIMAI MOKYMO/SI MOTYVACIJAI KELTI (PLIUSAI IR MINUSAI) 

          Įvairios teorijos aiškina individualų žmogaus dalyvavimą mokymosi procese, kas 

turi įtakos sėkmingam mokymuisi. Humanistinės teorijos atstovas Maslow teigia, kad 

pirmiausia reikia  atsakyti į klausimą – kokios turi būti aplinkos sąlygos, kad jos paskatintų   

žmones pasirinkti aukštas vertybes ir padėtų visuomenei tapti geresnei.  

Orientacija į pasiekimus, karjerą, sėkmę mokyklos suole yra pagrindinės 

tendencijos, kuriomis remiasi mokymas ir ugdymas. Aukšti pasiekimų standartai, dideli 

mokymosi krūviai sąlygoja mokymosi perkrovas ir stresines būsenas, į kurias patenka visų 

mokymo(si) pakopų mokiniai. Sunkumai, su kuriais jie susiduria, neretai kelia baimės jausmą, 

nenorą mokytis, motyvacijos praradimą. Sanacore motyvacijai kelti siūlo diferencijuoti veiklą, 

skatinti mokinių savarankiškumą, atsakomybę. Linnenbrink, Patrich kelti mokinių savigarbą ir 

savęs veiksmingumą. Rupšienė kalba apie dėmesio į mokymąsi svarbą. Gage, Berliner siūlo 

atkreipti dėmesį į pastiprinimo būtinybę. 

Vienas iš tokių veiksnių yra ir technologijomis praturtinta mokymosi aplinka – 

vaizdo ir mokomieji žaidimai, teigia Prenski, Plass, Pope, Devitt, Gee, O`Keefe ir kt..   

          Gee teigia, kad vaikai pradeda matyti mokyklą kaip įstaigą, nesutampančią su jų kultūra. 

Įvedant daugiau technologijų ir jų išnaudojimo į mokyklas, tai galima pakeisti. Mokslininkai 

Masačiusetso technologijos institute pradėjo projektą, kuris vienija mokslininkus, mokytojus, 

žaidimų dizainerius ir kitus asmenis, susidomėjusius kurti ir naudoti kompiuterinius žaidimus 

klasėje.  

 

1. Mokymosi motyvacija 

 

Išsiaiškinti, kas geriausiai motyvuoja mokinius, yra nuolatinė problema visoje 

švietimo sistemoje( Linnenbrink ir Pintrich). 

Motyvacija paprastai yra apibrėžiama kaip vidinė sąlyga, kuri kelia interesus ir padeda siekti 

tikslų. Mokytojai domisi tuo, kas motyvuoja mokinius, nes motyvacija veikia akademinę 

sėkmę, taip pat skatina mokymąsi visą gyvenimą (Sanacore). Nenoras mokytis turi būti 

paverstas noru sužinoti. Kiekvienoje klasėje yra nemotyvuotų, nenoriai besimokančių mokinių, 

kurie nebaigia, o kartais net vengia užduočių. Vienas bendras požymis tarp nenoriai 

besimokančiųjų, yra jų suvokimas apie save, žinomas kaip savęs veiksmingumas (Sanacore, 

2008). Jei jų  savęs veiksmingumas yra mažas, tada ir jų mokymosi motyvacija bus maža. 

 Motyvacijos sąvoka apibūdinama skirtingai. Vienokią versiją turi psichologai, 

kitokią edukologai. Tačiau jų tikslas vienodas - surasti būdų, kaip motyvuoti mokinius.  



Požiūris į mokymąsi nulemia mokymosi rezultatyvumą ir sėkmę. Tačiau neigiamas požiūris į 

mokymąsi, nenoras mokytis gali pasireikšti įvairiai: vienas mokinys, kad ir nenorėdamas 

mokytis, stengiasi ir stropiai lanko mokyklą, kovodamas su savo nenoru; kitas ima praleidinėti 

pamokas, neatlikinėti namų darbų, nepaisyti mokytojo užduočių. Nesėkmės moksle ir 

mokymosi motyvacija – abipusiai įtakojantis vienas kitą veiksniai. Kuo silpnesnė motyvacija, 

tuo sunkiau sekasi mokytis; kuo sunkiau sekasi mokymasis, tuo silpnesnė motyvacija.  

Informacinės technologijos  pamokose gali būti naudingos skatinant ir keliant mokymosi 

motyvaciją. Mokiniams patinka veikla, susijusi su informacinėmis technologijomis, nes jie yra 

susipažinę su jomis,  teigia Prensky. Kadangi mokiniai teigiamai reaguoja į informacines 

technologijas, ir tai juos motyvuoja, mokytojai turėtų dėti pastangas kurti veiklas, apimančias 

tam tikrų formų informacinių technologijų įrankius. 

 

2. Vaizdo ir mokomieji žaidimai 

 

Vaizdo žaidimai turi didelį teigiamą potencialą ne tik pramogoms, bet ir spręsti 

konkrečią problemą ar mokyti tam tikrų įgūdžių. 

Dauguma pranešimų populiarioje spaudoje vaizdo žaidimus apibūdina kaip 

turinčius neigiamas pasekmes: žaidimų priklausomybės, padidėjęs agresyvumas, įvairūs 

medicininiai ir psichosocialiniai sutrikimai. Tačiau jau yra atlikta nemažai tyrimų, rodančių ir 

teigiamą vaizdo žaidimų naudą. Jau 1980-ųjų pradžioje atlikti tyrimai parodė, kad žaidžiant 

kompiuterinius žaidimus (nepriklausomai nuo žanro) sumažėjo reakcijos laikas, pagerėjo rankų 

judesių koordinavimas ir padidėjo žaidėjų savigarba. 

Vaizdo žaidimai kaip švietimo priemonės vaikams ir paaugliams kelia nemenką 

susidomėjimą, jiems patinka toks požiūris į mokymą(si). Tačiau svarbu įvertinti, kiek vaizdo 

žaidimų technologijos turi įtakos vaikų ugdymui, nes atrodo, kad labai mažai žaidimų 

komercinėje rinkoje turi mokomąją vertę. 

Kai kurie faktai rodo, kad svarbūs įgūdžiai gali būti įgyjami ar sustiprinti vaizdo 

žaidimų pagalba. Pavyzdžiui, erdviniai vizualiniai gebėjimai (sukti ir manipuliuoti dvimačius 

ir trimačius objektus) gerėja žaidžiant vaizdo žaidimus. Vaizdo žaidimai taip pat daugiau 

veiksmingi vaikams, kurie turi palyginti prastas žinias, jie gali būti naudingi ir erdviniams 

įgūdžiams lavinti. Jau daugiau nei 20 metų tyrėjai naudoja vaizdo žaidimus kaip priemones 

tiriant asmenis. Daugelis iš šių priežasčių leidžia teigti, kad vaizdo žaidimai gali būti naudingi.  



Pavyzdžiui:  

*  Vaizdo žaidimais gali būti naudojami kaip tyrimų ir / arba matavimo įrankiai. Be to, kaip 

mokslinių tyrimų priemonės, jie turi didelę įvairovę. 

*  Vaizdo žaidimai yra patrauklūs daugeliui asmenų nepaisant jų demografinių rodiklių (pvz.: 

amžius, lytis, tautybė, išsilavinimas). 

* Vaizdo žaidimai gali padėti vaikams, nustatant tikslus, gilinant įgūdžius, teikiant grįžtamąjį 

ryšį, pastiprinimą ir stebint teigiamo elgesio pokytį. 

*  Vaizdo žaidimai gali būti naudingi, nes jie leidžia tyrėjui matuoti našumą labai plačių ir 

įvairių užduočių, kurios gali būti lengvai pakeičiamos, standartizuojamos ir suprantamos. 

*  Vaizdo žaidimai gali būti naudojami, kai reikia pasiekti ir išlaikyti asmens nedalomą dėmesį 

ilgą laiką. Dėl susidomėjimo ir įspūdžių jie atrodo kaip naujoviškas mokymosi būdas.  

* Vaizdo žaidimai, įvesdami interaktyvumo elementus į mokymosi procesą, skatina mokymąsi. 

*  Vaizdo žaidimai taip pat leidžia dalyviams išbandyti naujoves, patenkinti smalsumą ir patirti 

iššūkius. Tai gali paskatinti mokymąsi. 

* Vaizdo žaidimai supažindina vaikus su šiuolaikinėmis technologijomis. Tai gali padėti įveikti 

technofobiją (būklė gerai žinoma tarp daugelio suaugusiųjų). Su laiku ji taip pat gali padėti 

pašalinti lyčių disbalansą IT naudojime ( vyrai linkę daugiau vartoti IT). 

*  Vaizdo žaidimai gali padėti lavinti IT įgūdžius. 

* Vaizdo žaidimai gali veikti kaip situacijos modeliavimas (imitavimas). Tai leidžia dalyviams 

dalyvauti išskirtinėse veiklose ir sunaikinti ar net gi mirti be realių pasekmių. 

* Vaizdo žaidimai gali padėti paaugliams regresuoti į vaikystę žaidžiant (dėl galimybės 

sustabdyti realybę žaidimų metu). 

Randama ir trūkumų tiriant vaizdo žaidimus švietimo kontekste. 

Pavyzdžiui: 

*  Vaizdo žaidimai gali sukelti dalyvių susijaudinimą ir todėl gali atsirasti komplikuoti 

kintamieji. 

* Vaizdo žaidimų technologijos sparčiai keičiasi, vaizdo žaidimai yra nuolat modernizuojami, 

todėl sunku įvertinti poveikį švietimui įvairiais tyrimais. 

*  Vaizdo žaidimų patirtis ir praktika gali padėti dalyviui gerai pasirodyti žaidžiant žaidimus ir 

taip  iškreipti tyrimų rezultatus. 

Nepaisant trūkumų, akivaizdu, kad vaizdo žaidimai (tinkamame kontekste) yra naudingi 

švietimo pagalbai. 

 

 



3.  Motyvacijos skatinimas pasitelkiant vaizdo žaidimus 

 

Kai paaugliai būna pikti ir smurtaujantys, dažniausiai dėl to būna kaltinami filmai, 

TV ir vaizdo žaidimai. Kai kurie suaugusieji mano, kad filmai, TV ir vaizdo žaidimai daro blogą 

įtaka vaikams ir kaltina šias medijas dėl įvairių problemų. 

Bet medija nebūtinai sukelia smurtą, sako Gee, žaidimai iš tiesų gali padaryti daug 

gero. Daugėja mokslininkų, kurie sutinka su Gee. Jei naudojami teisingai, vaizdo ir 

kompiuteriniai žaidimai turi potencialą įkvėpti mokytis. Ir jie gali padėti žaidėjams gerinti 

koordinaciją ir vizualinius įgūdžius. Gee teigia, kad geras vaizdo žaidimas yra sunkus, įdomus 

ir sudėtingas. Žaidimas paprastai trunka nuo 50 iki 60 valandų intensyvios koncentracijos. Net 

vaikai, kurie negali išsėdėti pamokoje, gali praleisti valandas bandydami pereiti vaizdo ar 

kompiuterinį žaidimą. Vaikai, kuriems yra diagnozuotas dėmesio sutrikimas, gali sutelkti 

dėmesį į vieną žaidimą 9 valandoms. Žaidimas padeda sutelkti dėmesį taip, kaip mokykla 

negali. Pritraukiančioji galia žaidimuose gali slypėti jų interaktyvume. Žaidėjai ne tik sėdi ir 

žiūri, jie dalyvauja veiksme ir sprendžia problemas. Kai kurie vaizdo žaidimai leidžia žaidėjams 

atlikti pakeitimus pačiam žaidimui, atveriant daug naujų galimybių.  

Vaikai, kurie žaidžia kompiuterinius žaidimus, dažnai žino daugiau apie 

kompiuterius, nei jų tėvai. „Vaikai šiandien yra vietiniai kultūroje, kurioje jų tėvai yra tik 

imigrantai“ Gee (2003, p. 3). Per 3 metus, studijuojant vaizdo žaidimų socialinį poveikį, Gee 

matė nemažai jaunų žaidėjų, tampančių informacinių technologijų studentais. 

Ekrano skaitymo: 

Vaizdo žaidimai gali sustiprinti skaitymo įgūdžius. Pavyzdžiui, žaidime „Animal Crossing“ 

žaidėjas tampa veikėju, kuris gyvena mieste, pilname gyvūnų. Žaidime galima nusipirkti namą, 

keliauti iš miesto į miestą, eiti į muziejų ir daryti kitus paprastus dalykus. Tai darant žaidėjas 

rašo pastabas kitiems žaidėjams ir kalbasi su gyvūnais. Kadangi vaikai domisi žaidimu, jie 

dažnai skaito geriau, negu mokykloje, net jei jie ir sako, kad jiems nepatinka skaityti. 

Žaidimai gali įkvėpti naujus interesus. Pažaidus „Age of Mythology“, sako Gee (2003), vaikai 

(kaip jo 8-erių metų sūnus) dažnai susidomi mitologijos tematika, pradeda ieškoti tokios 

tematikos knygų ar susirašinėja diskusijose apie mitologines būtybes internete. Istorija gali 

pavirsti gyva, kai žaidėjas dalyvauja žaidime. 

Net smurto žaidimai turi teigiamą pusę, teigia Gee. „Grand Theft Auto 3 neverčia šaudyti 

žmonių“, sako jis. Kai žaidimas prasideda, jūsų veikėjas ką tik buvo paleistas iš kalėjimo, jums 

reikia išsiaiškinti, kaip užsidirbti pragyvenimui, bet visi turimi pažįstami yra nusikaltėliai. 

Pakeliui jūs galite šaudyti žmones, bet neprivalote to daryti. Žaidimas jums duoda pasirinkimą“, 



teigia Gee. Žaidėjai turi spręsti moralines dilemas, plėtoja socialinius ryšius ir sprendžia 

sudėtingas problemas, kurios gali būti pritaikomos realiame gyvenime, sako jis. „Ar žaidimas 

įtrauktų, jei jis turėtų tik gerus pasirinkimus?“. 

Geresni įgūdžiai: 

Vaizdo žaidimai taip pat gali padėti pagerinti regėjimo įgūdžius. Tai nustatė 

mokslininkai iš Ročesterio universiteto Niujorke. Tyrime, dažnai žaidžiantys žmonės tarp 18 ir 

23 metų amžiaus, greičiau ir geriau stebėjo, kas vyksta aplink juos, nei tie, kurie žaidė ne taip 

dažnai arba tie, kurie iš viso nežaisdavo. Jie galėjo sekti daugiau objektų vienu metu. Ir jie 

galėjo išsirinkti specifinius objektus iš perpildytų scenų/vietų. 

„Pasak Bavelie,  mes neturime omenyje, kad vaikai turėtų žaisti žaidimus vietoj namų darbų 

darymo“. Tačiau Gee tikisi, kad vieną dieną mokytojai žaidimus pradės naudoti savo 

atsiskaitymuose ar namų darbuose. Jau mokslininkai ir kariuomenė naudoja kompiuterinius 

žaidimus simuliuoti tam tikras situacijas ar apmokymams, sako jis. Kodėl mokyklos neturėtų 

daryti to paties? 

Kai kurie vaikai jau lanko švietimo svetaines, kur jie gali sąveikauti su kitais 

vaikais ir padėti spręsti problemas vieni kitiems. Pažvelgus į šviesiąją pusę, vaizdo ir 

kompiuteriniai žaidimai taip pat galėtų padėti suartinti vaikus ir suaugusius. Žaisti žaidimus 

gali būti socialinė veikla, kurios metu vaikai ir suaugusieji mokosi vieni iš kitų.  

 

Apibendrinimas 

 

  Iš analizuotos literatūros matome, kad mokinių mokymosi motyvacija linkusi 

mažėti, dėl įvairiausių socialinių, psichologinių priežasčių jie pradeda praleidinėti pamokas, 

nelankyti mokyklos, ir net visai „iškrenta” iš švietimo sistemos. Vis daugiau dėmesio skiriama 

vienai aktualiausių mokyklos problemų – mokinių mokymosi motyvacijos silpnėjimui, nenorui 

mokytis. Ši problema nėra nauja, bet įgyvendinant privalomojo pagrindinio mokymo politiką, 

ji tampa aktuali, nes nemaža dalis mokinių, neturinčių mokymosi motyvacijos, neįgyja 

pagrindinio išsilavinimo, taip papildydami nekvalifikuotos darbo jėgos, bedarbių ar net 

nusikaltėlių gretas. 

 Nuo motyvo priklauso kiekvienos veiklos sėkmė ir nesėkmė, todėl labai svarbu 

tirti mokinių mokymosi motyvaciją. Mokinių veiklos motyvacijos šaltinis yra jų siekiai ir 

poreikiai. Vaikai noriai pasirenka veiklą,  kuri atitinka jų interesus, vertybes ir nuostatas. 

Siekiai ir polinkiai irgi turi įtakos jų elgesiui.  



 Kaip teigia Butkienė, Kepalaitė (1996, p. 227) „ vaiko noras mokytis stiprėja, kai 

mokykloje jauku ir gera; moksleivis nepavargsta, yra darbingas; per pamokas patiria sėkmės ir 

bendradarbiavimo džiaugsmą; pateikiama nauja mokymosi medžiaga ir patraukli mokymosi 

forma patenkina smalsumą.“ Čia svarbų vaidmenį suvaidina naujas požiūris ir nauji mokymosi 

metodai. 

Informacinės technologijos  pamokose gali būti naudingos skatinant ir keliant 

mokymosi motyvaciją. Mokiniams patinka veikla, susijusi su technologijomis, nes jie yra 

susipažinę su jomis, Prensky (2001). Kadangi mokiniai teigiamai reaguoja į informacines 

technologijas, ir tai juos motyvuoja, mokytojai turėtų dėti pastangas kurti veiklas, apimančias 

tam tikrų formų IT įrankius. Kalbant apie šiuolaikinę mokyklą, svarbu, kiek mokytojai savo 

veikloje naudojasi pažangiomis didaktinėmis koncepcijomis, kurios padaro mokymąsi 

įdomesniu, lengvesniu, kiek mokytojas panaudoja netradicinius aktyvius mokymosi metodus, 

skatinančius kritinį, kūrybinį, nestandartinį mąstymą. Naujas požiūris į mokymąsi reikalauja iš 

mokytojo lankstumo, profesionalumo, gebėjimo nuolat tobulėti, mokėjimo atlikti pagalbininko, 

patarėjo ir skatinančių motyvaciją mokymosi aplinkų kūrėjo funkciją. 

Iš literatūros apžvalgos matyti, kad daugelis mokslininkų mano, kad vaizdo ir 

mokomieji žaidimai gali motyvuoti prastai besimokančius mokinius. Prastai besimokantys 

mokiniai dažnai neįsitraukia į klasės darbus ir reikalauja individualaus mokymo. Žaidimai yra 

veiksminga priemonė sprendžiant šias mokymosi spragas.  
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