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Individualizavimas ir diferencijavimas

Dviejų paskutinių metų apklausų ir išorinio vertinimo 
rezultatai rodė, kad užduočių diferencijavimas ir 
individualizavimas yra viena silpnesnių mūsų mokyklos 
sričių. Todėl nuo 2018 m. dirbama su rodikliu – užduočių 
individualizavimas ir diferencijavimas.



„Užduočių individualizavimas ir diferencijavimas“ 
atliktos rodiklio veiklos

• 2019-02-11 metodinės tarybos iniciatyva įvyko susirinkimas, kur vienas 
iš klausimų buvo „Užduočių diferencijavimas ir individualizavimas“;   

• Sukurtas diferencijuotų užduočių bankas (mokytojai nuolat gali papildyti 
bei pasinaudoti ten esančiomis užduotimis);

• Visose metodinėse grupėse vyko pasidalinimas gerąja patirtimi apie 
užduočių individualizavimą ir diferencijavimą;

• Metodinės tarybos nariai (E.Valauskienė ir S.Užporaitė) organizavo 
susitikimą su mokyklos mokytojais apie diferencijavimo ir 
individualizavimo galimybes pamokoje.



Keliama hipotezė, kodėl ši sritis yra žemiausiai vertinama kelis 
metus iš eilės – mūsų mokiniai ir jų tėvai nepakankamai yra 
supažindinti, kas yra  individualizavimas ir diferencijavimas bei 
kaip mokytojai tai taiko savo pamokose.

2020 m. Mokyklos vidaus įsivertinimo grupė vykdė mokytojų 
apklausą. Buvo klausiama, kaip mokyklos mokytojai vykdo 
individualizavimą ir diferencijavimą pamokose.

Apklausoje dalyvavo 51 mokytojas



„Užduočių individualizavimo ir diferencijavimo“ apklausa

Individualizuoti ugdymo požymiai TAIP NE

Per pamoką mokinius vadinu vardais 51  0

Per pamokas dažniau šypsausi, nei būnu rūstus 
(-i).

50 1

Stengiuosi kurti malonią mokymosi aplinką 51  0

Padrąsinu mokinius, kai to prireikia 51  0

Parodau mokiniams gerų darbų pavyzdžių 45 6

Pagiriu mokinius pamokoje 50 1

Pagiriu mokinius ne pamokos metu 50 1

Skatinu mokinius būti aktyvius, neužgožiu jų 50 1

Individualizuoti ugdymo požymiai



„Užduočių individualizavimo ir diferencijavimo“ apklausa

Ugdymo individualizavimas
 4 (visada) 3 (dažai) 2 (retai) 1(niekada)  

Ugdymo individualizavimas     3,7

1. Stengiuosi kiekvienam mokiniui suteikti 
atsaką po kiekvienos didesnės apimties 
užduoties.

23
(45%)

27
(53%)
 

1
(2%)

0  

2. Mano pastabos yra nukreiptos į mokinio 
atliktą darbą, o ne į jo asmenį.

40 
(78%)

11
 (22%)

0 0  

3. Teikiu pozityvias ir konstruktyvias pastabas. 30 
(59%)

20 
(39%)

1(2%) 0  

4. Mokau mokinius panaudoti pastabas 
mokymuisi gerinti.

31
(61%)

20 (39%) 0 0  

5. Kiekvieną mokinį stengiuosi pagirti. 27 
(53%)

23
(45%)

1
 (2%)

0  

6. Skatinu mokinius vertinti savo pažangą. 28
(55%)

22
(43%)

1(2%) 0  

7. Neleidžiu mokiniams daryti, ką jie nori, jei 
tai neatitinka programos turinio.

17 (33%) 18 (35%) 12 (24%) 4 (8%)  



„Užduočių individualizavimo ir diferencijavimo“ apklausa

Ugdymo diferencijavimas
Ugdymo diferencijavimas 3,2

Skirdamas užduotis atsižvelgiu į kiekvieno 
mokinio

4 (visada) 3 (dažai) 2 (retai) 1(niekada)  

1. gebėjimus 21
(41%)

27 
(53%)

3 
(6%)

0  

2. ankstesnio mokymosi ypatumus 
(pasiekimų lygį)

23 
(45%)

22 
(43%)

6
 (12%)

0  

3. individualius mokymosi būdus 20 
(39%)

25
(49%)

6 
(12%)

0  

4. asmeninius poreikius 14 
(27%)

22 
(43%)

13 
(26%)

2 
(4%)

 

5. praleistas pamokas 11
(22%)

27
(52%)

10
(20%)

3
(6%)

 

6. tempą 21 (41%) 28 (55%) 2 (4%) 0  



Išvados
1. Pateikus apklausą apie individualizavimo ir diferencijavimo požymius, daroma išvada, kad  

mokytojų veikla atitinka individualizuoto ugdymo požymius.

2. Mokytojai vertina, kad ugdymo individualizavimas atitinka 3,7 lygį. Mokytojai teikia 
pozityvias ir konstruktyvias pastabas nukreiptas į mokinio atliktą darbą, o ne į jo asmenį. 

3. Kiekvieną mokinį stengiasi pagirti.

4. Skatina mokinius vertinti savo pažangą.

5. Mokytojai vertina, kad ugdymo diferencijavimas atitinka 3,2 lygį.

6. Skirdamas užduotis atsižvelgia į kiekvieno mokinio mokymosi ypatumus, asmeninius 
poreikius, tempą, individualius mokymosi būdus, praleistas pamokas.

7. Mokytojai taiko įvairius individualizavimo ir diferencijavimo metodus ugdymo procese:

8. (pvz.:  Suteikia per pamokas galimybę patiems pasirinkti užduotis pagal savo lygį;  skatina 
mokinių iniciatyvą, atlikti papildomas užduotis, asmeniškai pagilinti žinias pasirinkta tema; 
stipresni mokiniai padeda silpnesniems; mokiniai įsivertina savo darbą pagal pateiktus 
kriterijus; Skiriamas darbas grupėmis ar poromis pagal gebėjimus; Gabiesiems duodamos 
papildomos užduotys arba skiriamos aukštesnį mąstymą skatinančios užduotys; 
Diferencijuojant ir individualizuojant užduotis atsižvelgiama į mokinio gebėjimus ir 
pasiekimus, taikomi įvairūs mokymo metodai ir galimybės siekiant įgyvendinti ugdymo 
programos turinį ir kt.)



Rekomendacijos

•  Stengtis kiekvienam mokiniui suteikti atsaką po kiekvienos didesnės apimties užduoties. 
(Tai rodo ir praėjusių metų apklausoje vienas žemesnių rodiklių 6 ir 7 klasių mokiniai 
teigia, kad po kontrolinio darbo mokytoja(-s) man nepaaiškina, ką kitą kartą galiu padaryti 
geriau)

• Skiriant užduotis atsižvelgti į kiekvieno mokinio gebėjimus, individualius mokymosi 
būdus, asmeninius poreikius, praleistas pamokas, tempą;

• Mokytojams dalykininkams supažindinti mokinius su ugdymo individualizavimu ir 
diferencijavimu per pirmąsias  pamokas, kartu su instruktažais ir kaupiamuoju vertinimu;

• Klasių vadovams supažindinti auklėtinius su ugdymo individualizavimu ir diferencijavimu 
per rugsėjo mėnesio  klasės valandėles aptariant bendrąsias tvarkas; 

• Klasių vadovams supažindinti tėvus su ugdymo individualizavimu ir diferencijavimu per 
spalio mėnesį, tėvų susirinkimų metu,  aptariant bendrąsias tvarkas. 



Atmintinė tėvams ir mokiniams

Individualizuotas ugdymas – tai pripažinimas, kad mokiniai yra skirtingi ir skirtingais būdais 
pasiekia geriausių rezultatų, kad jie mokosi ir patirties įgauna ne tik per pamokas, bet ir 
namuose, neformalioje veikloje. Individualizuotas ugdymas planuojamas ir organizuojamas 
remiantis mokinio poreikių ir patirties pažinimu. Individualizavimas padidina mokinių 
mokymosi motyvaciją, pasitikėjimą ir savigarbą, yra būtina sąlyga kompetencijoms ugdyti.

Ugdymo diferencijavimas – tai ugdymo turinio pritaikymas skirtingiems klasės mokinių 
sugebėjimų lygiams, poreikiams.

• Mokytojai taiko įvairius individualizavimo ir diferencijavimo metodus ugdymo procese:

• Suteikia per pamokas galimybę patiems pasirinkti užduotis pagal savo lygį; 

• skatina mokinių iniciatyvą, atlikti papildomas užduotis, asmeniškai pagilinti žinias pasirinkta 
tema; 

• Stipresni mokiniai padeda silpnesniems; 

• Mokiniai įsivertina savo darbą pagal pateiktus kriterijus; 

• Skiriamas darbas grupėmis ar poromis pagal gebėjimus; 

• Gabiesiems duodamos papildomos užduotys arba skiriamos aukštesnį mąstymą skatinančios 
užduotys. 



Atmintinė mokytojams ir klasės vadovams

Kadangi mūsų mokykloje mokiniai ir tėvai individualizavimo ir diferencijavimo 
požymius apklausose vertina žemiausiomis vertėmis, mokyklos vidaus kokybės 
įsivertinimo grupė rekomenduoja:

• Mokytojams dalykininkams supažindinti mokinius su ugdymo individualizavimu ir 
diferencijavimu per pirmąsias  pamokas, kartu su instruktažais ir kaupiamuoju 
vertinimu;

• Klasių vadovams supažindinti auklėtinius su ugdymo individualizavimu ir 
diferencijavimu per rugsėjo mėnesį  klasės valandėlėse, aptariant bendrąsias 
tvarkas; 

• Klasių vadovams supažindinti tėvus su ugdymo individualizavimu ir 
diferencijavimu per spalio mėnesį, per tėvų susirinkimus, aptariant bendrąsias 
tvarkas; 

• Dalykų mokytojai teikia diferencijuotas ir individualizuotas užduotis atsižvelgdami 
į mokinio asmeninius gebėjimus.



Sėkmingo bendradarbiavimo 
2020–2021 m.m.
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