


Kuo Z karta skiriasi nuo kitų kartų?

1. Tai multimedijinių technologijų karta.
2. Nekantrūs ir  dažniausiai siekia trumpalaikių tikslų.
3. Orientuoti į vartojimą ir individualybę.
4. Vertina sąžiningumą ir atvirumą.
5. Greitai užauga, bręsta.
6. Kitaip suvokia meną.
7. Kitaip mokosi.
8. Kitaip funkcionuoja jų atmintis.
9. Dėmesio koncentravimas sumažėjo dešimt kartų.
10. „Klipinis mąstymas“.
11. Hiperaktyvūs.



Naujos kartos požiūrį į daugumą klausimų dabar formuoja ir toliau 
vis daugiau formuos Internetas.
Dėl šios specifikos vystosi tolesnės šios kartos psichologinės  
ypatybės: mažiau žmogiškojo bendravimo, daugiau techninio (on-
line).



Nepalanki tendencija – vienatvės, nerimo, nereikalingumo jausmo  
augimas, nepasitikėjimas savimi.



Teigiamos tendencijos: auga visų šiuolaikinių vaikų intelekto lygis.

Auga gabių vaikų skaičius.
Tarp jų ir vaikai su ypatingai gerai išsivysčiusiu mąstymu, ir vaikai, 
gebantys įtakoti (lyderiai), ir vaikai – „auksinės rankos“, ir vaikai, 
turintys sportinių gabumų. 



Senas geras principas— tiesioginis žinių perdavimas iš lūpų į 
lūpas, iš mokytojo mokiniui – beviltiškai paseno.

Amžinas klausimas –
ką daryti?



1. Gerai formuokite mokymo procesą, turi būti struktūra.
2. Užtikrinkite „grįžtamąjį ryšį“.
3. Mokymo medžiaga turi būti ryški.
4. Naudokite tekstus, kuriuos galima lengvai įsisavinti, jų 
struktūra turi atitikti turinį, o pagrindiniai punktai paremti 
vizualia informacija.
5. Apibendrinkite kiekvieno mokymo etapo rezultatus — ir 
nedelsiant kelkite naujus uždavinius kitam etapui.



6. Vadovaukite išmintingai, suteikiant galimybę mokiniams parodyti 
savo žinias.
7. Nepamirškite apie žodinio bendravimo svarbą.
8. Perteikite medžiagą optimistiškai.
9. Jūsų reikalavimai turi būti aiškūs, o informacija, kurią Jūs skelbiate 
- tiksli. 
10. Laiką naudokite efektyviai. Z kartos atstovai nesugeba išlaikyti 
dėmesio ties vieno dalyko ilgiau negu 15-20 min. Dalinkite mokymo 
laiką į tarpsnius; kiekviename tarpsnyje mokiniai keis veiklos pobūdį.



Vilniaus darželio-mokyklos 
„Vaivorykštė“ patirtis

Papildomos medžiagos naudojimas



 Interaktyvios lentos





 Integruotos pamokos



Darbas grupėse



 Kūrybinės – meninės veiklos



 Projektai



Projektai
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