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Raktinės mokymosi bendradarbiaujant temos 1

1 Individualizavimas ir 
diferencijavimas taikant 
mokymąsi bendradarbiaujant

Tikslas:  pateikti platų bendradarbiavimo metodų repertuarą, kuris leistų at-
sižvelgti į individualias mokinių skirtybes. 

Tam, kad mokiniai įgytų žinių ir suprastų tarpusavio ryšius, jiems reikalingos veiksmingos moky-
mosi strategijos. Ypatingai efektyviomis pasirodė esančios vizualizavimo strategijos. Jos padeda 
mokiniams dideles žinių apimtis suglaudinti į esminius elementus ir šiuos susisteminti, taip pat 
giliau išanalizuoti tekstus. Šiame straipsnyje pristatysime vizualizavimo strategijų galimybes, po 
to pademonstruosime, kaip bendradarbiavimas pagilina mokymąsi, kuriame naudojamos grafi-
nės tvarkyklės, mat aiškindami pačių sukurtas struktūras mokiniai privalo pagrįsti savo sprendi-
mus, o lygindami jas su kitų mokinių sukurtomis struktūromis, jie gali pasitikrinti savąjį žinių tinklą 
ir jį praplėsti.

1.1 Įvadas 
Mūsų mokiniai yra labai skirtingi. Gera pamoka pasižymi tuo, jog šių skirtybių yra paisoma, 
tačiau vienu metu atsižvelgti į visas skirtybes yra vargiai įmanoma. Todėl planuojant pamoką 
reikia numatyti, į kurias jų bus sutelkiamas dėmesys. Supažindinsime Jus su keturiomis diferen-
cijavimo, taikant mokymąsi bendradarbiaujant, galimybėmis ir pristatysime repetitorių sistemą, 
suteikiančią mokiniams galimybę ugdyti vienas kitą.

1. Diferencijavimas pagal  
ugdymo aspektus

3. Diferencijavimas pagal  
mokymosi tempą

4. Diferencijavimas  
pagal interesus

2. Diferencijavimas pagal  
mokymosi pasiekimus 

Individualizavimas ir  
diferencijavimas taikant  

mokymąsi bendradarbiaujant 

  
1 schema: Keturios diferencijavimo galimybės, taikant mokymąsi bendradarbiaujant
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Pamokos planavimas
Žemiau pateikta lentelė padės Jums planuoti pamoką. Pirmenybė čia teikiama Jūsų sprendimui, 
į kurias mokinių skirtybes norėtumėte sutelkti ypatingą dėmesį planuojamoje pamokoje. Toliau 
pristatomi tam tinkami metodai. Pasirinkus vieną jų, reikia pasitikrinti, ar pakankamai gerai žino-
te, kokie yra Jūsų mokinių mokymosi pasiekimai. Galbūt pradžioje derėtų juos išsiaiškinti ir tik 
tuomet pereiti prie individualaus ugdymo. 

Į kokias mokinių skirtybes 
norėčiau atsižvelgti? Kokį metodą galiu taikyti?

Ką privalau žinoti apie 
savo mokinių mokymosi 
pasiekimus?

Skirtingi ugdymo poreikiai
Kiekvienas turi atlikti prati-
mus, skirtus jo turimų proble-
mų šalinimui.

 ` Duoti grupėms skirtin-
gas užduotis: suskirstyti 
mokinius į grupes pa-
gal ugdymo poreikius. 
(žr. «Diferencijuoti pagal 
ugdymo aspektus», 5 psl.)

Privalau žinoti pavienių moki-
nių silpnybes.

Skirtingi mokymosi pasiekimai 
Kiekvienam turi būti suteikta 
galimybė atlikti jo mokymosi 
pasiekimų lygį atitinkančias 
užduotis

 ` Duoti grupėms skirtingas 
užduotis: suskirstyti moki-
nius į grupes pagal moky-
mosi pasiekimus.

 ` Taikyti darbui grupėse 
skirtą durstinio metodą: 
vienos grupės nariai gau-
na skirtingo sudėtingu-
mo tekstus ir privalo juos 
vienas kitam paaiškinti. 
(žr. «Diferencijuoti pagal 
mokymosi pasiekimus», 7 
psl.)

Išėjus tam tikrą temą, privalau 
žinoti kiekvieno mokinio mo-
kymosi pasiekimus joje.

Skirtingi mokymosi tempai
Kiekvienam turi būti suteikta 
galimybė mokytis jam būdin-
gu tempu.

 ` Taikyti mokymosi tempo 
dueto metodą: kiekvienas 
dirba jam įprastu tempu, 
po to aptaria savo spren-
dimą su panašiu greičiu 
dirbančiais mokiniais. 
(žr. «Mokymosi tempo due-
tas», 9 psl.)

Neprivalau žinoti pavieniams 
mokiniams būdingo moky-
mosi tempo.

Skirtingi interesai
Kiekvienam turi būti suteikta 
galimybė užsiimti tuo, kas jį 
ypatingai domina.

 ` Taikyti mažų grupinių 
projektų metodą: iš pa-
teiktų temos sričių mo-
kiniai išsirenka tą, kuri 
juos daugiausia domina. 
(žr.«Diferencijuoti pagal in-
teresus, vykdant pamokoje 
projektinį darbą», 12 psl.)

Interesus galiu išsiaiškinti iš 
anksto apklausos būdu, ta-
čiau galiu ir pats suskirstyti 
temą į atskiras sritis.
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Diferencijavimo ir individualizavimo pamokoje metodai Skirti darbui grupėse, tinka visų klasių mokiniams

1.2 Diferencijavimo ir individualizavimo pamokoje 
metodai

1.2.1 Diferencijuoti pagal ugdymo aspektus
Supažindinus mokinius pamokoje su nauja temą ir ją įtvirtinus, šie ją įsisavina skirtingai. Tai pa-
aiškėja vėliausiai tuomet, kai parašomas kontrolinis darbas. Tam, kad mokiniai gerokai anksčiau 
suprastų, jog kažko dar nemoka, svarbu iš anksto išsiaiškinti kiekvieno jų mokymosi pasiekimus 
ir reikiama linkme pakreipti tolesnį mokymosi procesą, suteikiant mokiniams galimybę užpildyti 
turimas spragas ir išspręsti savo problemas. Žemiau pristatomi atskiri šio proceso žingsniai. 

Kaip tą daryti 

1. Išsiaiškinti mokymosi pasiekimus

Pritaikius tinkamą žinių tikrinimo būdą, išsiaiškinami individualūs kiekvieno mokinio mokymosi 
pasiekimai. Galima pasinaudoti pedagoginės literatūros leidyklų išleistais testų rinkiniais, tačiau 
tam, kad išsiaiškinti individualias savo mokinių silpnybes ir stiprybes, galima apsieiti ir be jų. 
Pavyzdžiui vertinant mokinių rašymo kompetencijas, pakanka patikrinti jų rašytus tekstus pagal 
tam tikrus kriterijus.

2. Skirstyti į grupes pagal ugdymo poreikius

Mokytojas nusprendžia, kokie yra kiekvieno mokinio ugdymo poreikiai, parenka sritis, kuriose po 
keletą mokinių pasirodė turį tokių pačių ugdymo poreikių ir pagal šias sritis suskirsto mokinius 
į grupes. Jeigu kuris nors mokinys turi silpnybių, kurių neturi nė vienijas kitas klasėje, galima 
priskirti jam stiprų mokinį, padėsiantį įveikti šias silpnybes arba leisti dirbti vienam, nuolatos su-
laukiant paramos iš mokytojo. 

3. Išdalinti medžiagą ir instruktuoti

Mokytojas išdalina atskiroms grupėms specialiai jų poreikiams pritaikytą medžiagą, informuoja 
juos apie darbo eigą ir šiam darbui skirtą laiką.

4. Atlikti užduotį

Mokiniai atlieka jiems skirtą užduotį. Čia galioja ta pati taisyklė, jog visų pirma dirbama individu-
aliai,  po to individualaus darbo rezultatai aptariami grupėje. Jeigu mokiniai yra įpratę mokytis 
bendradarbiaudami, mokytojui šio proceso reguliuoti nereikia, jeigu ne – mokytojas privalo nu-
rodyti, ką pirmiausia reikia atlikti savarankiškai, dar prieš pradedant aptarimą grupėje. Kadangi 
Individualiam grįžtamajam ryšiui apie kiekvieno atliktą darbą prireiktų labai daug laiko, todėl, 
pasibaigus aptarimo etapui, mokiniams patartina išdalinti lapus su sprendimais. 

5. Išsiaiškinti mokymosi pažangą

Užbaigus minėtą darbo procesą, mokytojas pravalo patikrinti, kokią mokiniai padarė pažangą. 
Priklausomai nuo gauto rezultato ir turimo laiko galima skirti tolesnes, į reikiamus ugdymo po-
reikius nukreiptas užduotis arba atidėti jas vėlesniam laikui. Kad ir kada jos būtų atliekamos – iš 
karto ar vėliau – svarbu, kad jas skiriant būtų atsižvelgta į mokymosi pažangos tikrinimo rezul-
tatus. Juk mūsų tikslas, net jeigu dėl to tektų atidėti kitos mokomosios medžiagos įsisavinimą,  
kad mokiniai gerai ir ilgam įsisavintų žinias. 
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Diferencijavimo ir individualizavimo pamokoje metodai Skirti darbui grupėse, tinka visų klasių mokiniams

Praktiniai patarimai
 ` Beveik kiekvienoje klasėje yra mokinių, kurie gerai įsisavina mokomąją medžiagą, tad nėra 

jokios prasmės priskirti juos pagal ugdymo poreikius sudarytoms grupėms. Šiuos mokinius 
reikia suburti į atskirą grupę ir skirti jiems atskirą, ypatingus iššūkius keliančią užduotį.

 ` Susitarkite mokykloje, pagal kokius testus vertinsite mokymosi pasiekimus, tuomet nereikės 
jų ieškoti ar sudarinėti kiekvienam mokytojui atskirai, o mokyklai bus lengviau padengti su tuo 
susijusias išlaidas.

 ` Pasinaudokite stiprių mokinių kompetencijomis. Dažniausiai jie noriai padeda silpnesniesiems. 
Be to tokiu būdu jie tobulina savo gebėjimą, ką nors paaiškinti, o kartodami –  įtvirtina įgytas 
žinias bei kompetencijas. Tačiau jų parama silpnesniesiems neturėtų užimti viso užduočių 
atlikimui skirto laiko, kad stipresnieji turėtų galimybę susikoncentruoti ir į savąsias silpnybes 
arba įveikti jiems iškeltus ypatingus iššūkius. 

 ` Siekiant palengvinti sau pasiruošimą pamokai, mokytojams derėtų tarpusavyje bendradar-
biauti ir, pasiskirsčius darbu, iš anksto parengti medžiagą kiek galima didesniam tipiškų ug-
dymo aspektų kiekiui. 

Kokiame pamokos etape galima taikyti šį metodą?
Aukščiau aprašytas mokinių ugdymas pagal tam tikrus ugdymo aspektus – tai dalis pamokos, 
kurioje mokymasis bendradarbiaujant persipina su tiesioginiu mokymu ir individualiu ugdymu. 
Pavyzdžiui tiesioginio instruktavimo etapuose mokiniai supažindinami su naujais fenomenais, 
kurie yra įtvirtinami taikant mokymosi bendradarbiaujant metodus. Tuomet patikrinama, ar visi 
gerai įsisavino ugdomas kompetencijas arba perteiktas žinias, o tolesniuose individualaus ug-
dymo etapuose kiekvienas gali susikoncentruoti į tas sritis, kuriose dar pasireiškia individualus 
žinių ar kompetencijų stygius.  

Kokiai mokomajai medžiagai tinka šis metodas?
Aprašytąjį ugdymą reikėtų taikyti visų mokomųjų dalykų pamokose. 
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Diferencijavimo ir individualizavimo pamokoje metodai Skirti darbui grupėse, tinka visų klasių mokiniams

1.2.2 Diferencijuoti pagal mokymosi pasiekimus

Nors mokymesi bendradarbiaujant pirmenybė teikiama heterogeniškoms grupėms, kartais mo-
kinius pravartu diferencijuoti ir pagal jų mokymosi pasiekimus. Tuomet stipresni mokiniai galės 
drauge atlikti sudėtingas užduotis, o silpnesnieji – susikoncentruoti ties jų pasiekimų lygį atitin-
kančiomis užduotimis ir atlikti jas be stipresnių mokinių pagalbos. 

Kaip tą daryti? 

1. Suskirstyti į grupes pagal mokymosi pasiekimus

Ilgesnį laiką dirbant su ta pačia klase, mokytojas paprastai gali nesunkiai įvertinti savo mokinių 
pasiekimų lygį tam tikroje kompetencijų srityje. Pavyzdžiui mokytojas žino, kokie skirtingi yra 
klasės mokinių skaitymo greičiai, gali numatyti, kokio sudėtingumo tekstus galima parinkti mo-
kiniams, kad jie įstengtų juos įveikti, numano, jog ta pati užduotis, kuri vieniems yra per sunki, 
kitiems bus per lengva. Remiantis šiomis žiniomis jis gali skirstyti mokinius į grupes, suburdamas 
draugėn mokinius, kurių pasiekimų lygiai yra panašūs. Išsiaiškinti mokinių pasiekimus galima ir 
pritaikius tinkamą testą. 

Pasirinkus darbui grupėse skirtą durstinio metodą reikėtų išskirti keturis pasiekimų lygius ir su-
daryti po vieną ar kelias to paties pasiekimų lygio grupes. 

2. Išdalinti medžiagą

Mokytojas išdalina grupėms kiekvienos jų pasiekimų lygiui pritaikytą medžiagą, pvz. atitinkamo 
ilgio ir atitinkamo sunkumo laipsnio tekstus. Medžiagą ir užduotis reikia parinkti taip, kad jos 
keltų mokiniams iššūkius, tačiau nebūtų pernelyg sunkios.

3. Atlikti užduotį

Mokiniai atlieka jiems pateiktas užduotis, pvz. skaito gautą tekstą ir atlieka teksto suvokimo 
užduotis. Pirmiausia kiekvienas dirba individualiai, po to aptaria savo darbo rezultatus grupėse, 
išskiria pagrindinę teksto informaciją ir apgalvoja, kaip ją perteiks kitiems. 

4. Įsisavintų žinių pristatymas arba perteikimas kitiems 

Išsiaiškinus bei aptarus tekstus, toliau galima dirbti dviem būdais:

 ` Mokiniai iš naujo persiskirsto į grupes, kaip to reikalauja darbui grupėse skirto dustinio meto-
das1. Tuomet kiekvienoje grupėje yra po keturis skirtingus tekstus skaičiusius mokinius, kurių 
tikslas – perteikti vienas kitam pagrindinę perskaitytų tekstų informaciją.

 ` Kiekviena grupė pasirengia savo darbo rezultatų pristatymui, vizualizuoja pagrindinę informa-
ciją ir, baigusi pristatymą, palieka klausytojams laiko šią informaciją apdoroti.

1 Žr. 1-ąjį mokymosi bendradarbiaujant metodų portfelį

http://www.iqesonline.lt/index.cfm?id=43abf0f8-441e-a138-8254-e055e303c60e
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Diferencijavimo ir individualizavimo pamokoje metodai Skirti darbui grupėse, tinka visų klasių mokiniams

Praktiniai patarimai
 ` Supažindinant mokinius su metodu reikėtų pasakyti, jog tekstai yra skirtingo ilgio bei sunku-

mo laipsnio ir jog Jūs stengėtės kiekvienam parinkti tokį tekstą, kad šis nebūtų nei pernelyg 
lengvas, nei pernelyg sunkus. Tą reikėtų padaryti dėl to, kad vėliau mokiniai nesiskųstų, jog 
jiems buvo keliami skirtingi reikalavimai. Tai pat reikėtų mokiniams pasiūlyti, kad (baigę darbą) 
jie informuotų mokytoją tuo atveju, jeigu jiems pateikta užduotis buvo per lengva arba per 
sunki. Paprastai mokiniai į šį pasiūlymą žiūri labai rimtai ir kitą kartą Jums bus lengviau parinkti 
jų pasiekimų lygį atitinkančias užduotis

Kokiame pamokos etape galima taikyti šį metodą?
Šis metodas taikomas naujos mokomosios medžiagos įsisavinimui, nes būtent šiame etape 
neretai susiduriama su problema, jog tam tikri tekstai vieniems yra per lengvi, o kitiems – per 
sunkūs. 

Kokiai mokomajai medžiagai tinka šis metodas?
Aprašytasis metodas tinka bet kuriai mokomajai medžiagai. 
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Diferencijavimo ir individualizavimo pamokoje metodai Skirti darbui porose, tinka visų klasių mokiniams

1.2.3 Mokymosi tempo duetas 

Mokymasis yra labai individualus procesas, tai ypač išryškėja skirtinguose mokymosi laiko po-
reikiuose. Moksliniais tyrimais buvo nustatyta, jog didžiajai daliai mokinių mokymuisi prireikia iki 
penkių kartų daugiau laiko, nei greičiausiai besimokantiems tos pačios klasės mokiniams, o su 
amžiumi šie skirtumai dar padidėja.

Mokymosi tempo duetas skirtas būtent tam, kad mokymesi bendradarbiaujant būtų atsižvelgta 
į skirtingus mokymosi greičius. Kiekvienam mokiniui skiriama eilė užduočių ir jis gali atlikinėti jas 
jam įprastu greičiu. Išsprendęs pirmąją užduotį, mokinys gali toliau bendradarbiauti su panašiu 
tempu dirbančiu mokiniu. Po to atliekama antra užduotis ir t.t. Tokiu būdu nė vienas mokinys 
neleidžia laiko tuščiai. Greičiau dirbantiems galima skirti papildomas užduotis. 

Priklausomai nuo užduoties ar teksto sunkumo laipsnio bei mokinių kompetencijų lygio mokiniai 
gali daryti tą patį arba pasidalinti darbu tarpusavyje. Žemiau pateiktame pavyzdyje aprašytas 
mokymosi tempo duetas, kurio metu mokiniai aiškinasi tekstus, atlikdami tas pačias užduotis. 
Darbo pasidalinimu paremtą mokymosi tempo dueto eigos aprašymą rasite metodų portfelyje2.

Kaip tą daryti? 
Visiems mokiniams išdalinami vienodi darbo lapai, kuriuose pateiktas tekstas ir privalomos bei 
papildomos užduotys. 

1. Pirmasis individualaus darbo etapas

Kiekvienas visų pirma aiškinasi tekstą savarankiškai. Baigęs tą daryti mokinys atsistoja ir pirštu 
parodo, jog nori aptarti pirmąją užduotį. 

2. Rezultatų palyginimas porose

Kitam mokiniui atsistojus ir davus ženklą, jog jis taip pat atliko šią užduotį, abu mokiniai sudaro 
porą, lygina tarpusavyje savo individualaus darbo rezultatus, vienas kitą pataiso bei papildo. Tuo 
metu, kai vieni jau bendradarbiauja porose, kiti vis dar dirba individualiai.

3. Antrasis individualaus darbo etapas

Palyginę savo individualaus darbo rezultatus mokiniai imasi kitos užduoties. Tas, kuris baigė 
darbą, vėl signalizuoja tai atsistodamas ir parodo, kurią užduotį jis norėtų aptarti.

4. Rezultatų palyginimas porose

Dar vienam mokiniui atsistojus ir parodžius, jog jis atliko tą pačią užduotį, abu mokiniai sudaro 
porą, lygina tarpusavyje savo individualaus darbo rezultatus, vienas kitą pataiso bei papildo. Tuo 
metu, kai vieni jau bendradarbiauja porose, kiti vis dar dirba individualiai.

5. Kitų užduočių atlikimas kartojant tą pačią eigą

Tolesnės užduotys atliekamos kartojant tą pačią eigą. Tie, kurie atliko privalomas užduotis, imasi 
papildomų, kurių nebūtina atlikti visiems klasės mokiniams. Kaskart, atlikus papildomą užduotį, 
greitesnieji mokiniai taip pat turėtų ją aptarti porose. 

6. Rezultatų įvertinimas plenume

Kadangi mokymosi tempo dueto metodas kiekvienam suteikia galimybę dirbti jam įprastu grei-

2 Žr. 1-ąjį mokymosi bendradarbiaujant metodų portfelį

http://www.iqesonline.lt/index.cfm?id=43abf0f8-441e-a138-8254-e055e303c60e
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Diferencijavimo ir individualizavimo pamokoje metodai Skirti darbui porose, tinka visų klasių mokiniams

čiu, reikia numatyti konkrečią šio darbo pabaigą. Prie plenumo galima pereiti tuomet, kai visi 
mokiniai bus atlikę privalomas užduotis. Kuo heterogeniškesnė mokymosi grupė,  tuo  didesni 
bus užduočių atlikimo skirtumai. Tie, kurie bus nespėję atlikti privalomų užduočių, privalės jas 
užbaigti namuose.

Plenume drauge įtvirtinami rezultatai, kad mokiniai neįsimintų  individualaus darbo bei bendra-
darbiavimo etapuose įsivėlusių klaidų. Jeigu dauguma mokinių jau yra atlikę tam tikras papil-
domas užduotis, galima aptarti dar ir jas. Jeigu jas atliko tik keletas mokinių, mokytojas gali jas 
surinkti ir patikrinti namuose arba išdalinti šiems mokiniams lapus su sprendimais.

Praktiniai patarimai
 ` Parengti medžiagą: Galite naudoti ir vadovėliuose pateiktą mokomąją medžiagą, jeigu moki-

niai yra pajėgūs savarankiškai ją suprasti. Tačiau reikėtų detaliai peržiūrėti vadovėlyje pateik-
tas užduotis bei  jų formuluotes ir, reikalui esant, jas pakeisti. 

 ` Laipsniškos užduotys: Pradžioje suformuluokite klausimus, padėsiančius išsiaiškinti tekste 
pateiktą informaciją, po to pateikite klausimus, skatinančius šią informaciją taikyti bei anali-
zuoti, ir tik po to pereikite prie vertinimo ir reflektavimo.

 ` Užtikrinti skaidrumą: Atkreipkite  mokinių dėmesį į išryškėjusius didelius mokymosi greičio 
skirtumus, pabrėžkite, jog jie ne visuomet yra tolygūs sprendimų kokybei ir jog pirmenybė 
teikiama užduoties atlikimo kokybei, o ne greičiui.

 ` Dirbti tyliai: Sekite, kad mokiniai tyliai dirbtų porose ir labai ramiai judėtų patalpoje.

 ` Bendradarbiavimo vietos: mokiniai gali patys rinktis vietas, kur jie aptars atliktas užduotis, 
pvz. patalpos kampe, sėdėdami ar stovėdami prie lango. Ne kiekvieno etapo metu pakanka 
laisvų stalų, kadangi prie daugelio jų kažkas dar dirba, tuo tarpu kai kiti jau ieško partnerio 
bendradarbiavimui.

 ` Organizavimas:  mokiniai privalo žinoti, kokiu būdu  parodyti, kokio partnerio jie ieško. Jeigu 
užduotys trumpos, galima tai parodyti pirštais, jeigu užduotims reikia daugiau laiko – galite 
išdalinti mokiniams atitinkamas (spalvotas) korteles, kuriomis jie galėtų parodyti, kokią užduotį 
jie norėtų aptarti.

 ` Mokymosi kompetencijos: Kuo daugiau mokymosi kompetencijų, kaip antai aiškinti, pasižy-
mėti pastabas, vizualizuoti ir t.t., yra mokiniai išsiugdę, tuo geriau jiems sekasi aiškinti.

 ` Panaikinti «prastovas»: Kad mokiniams netektų laukti vienas kito, lentoje galima nubraižyti 
lentelę, kurioje kiekvienai užduočiai būtų numatytas atskiras stulpelis. Tam tikrą užduotį atlikęs 
mokinys įrašo į šiai užduočiai skirtą stulpelį savo vardą, tuomet imasi kitos užduoties. Kuomet 
kitas mokinys atlieka užduotį, jis pasižiūri į lentą ir pasitikrina, ar dar kas nors jau yra ją atlikęs. 
Jeigu tai pasitvirtina, antrasis mokinys eina prie lentos, nutrina atitinkame stulpelyje įrašytą 
vardą ir pasuka šio mokinio link, kad drauge su juo aptartų atliktą užduotį.

 ` Dokumentuoti individualaus darbo ir bendradarbiavimo rezultatus: Kad būtų matyti, ar mo-
kiniai iš tiesų palygino tarpusavyje savo individualaus darbo rezultatus ir iš to pasimokė, jie 
turėtų savo darbe naudoti vertikaliai į tris dalis suskirstytus lapus. Į pirmąją lapo dalį įrašomi 
individualaus darbo rezultatai, į antrąją – bendradarbiavimo etape pateikti papildymai ar patai-
symai, o į trečiąją – tai, kas pataisoma arba papildoma plenumo etape. Tuomet aiškiai matyti, 
ko buvo išmokta atskirais etapais.
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Diferencijavimo ir individualizavimo pamokoje metodai Skirti darbui porose, tinka visų klasių mokiniams

 ` Mokytojo užduotis: Mokytojas gali prisijungti prie mokinio, kuris ieško partnerio savo atliktos 
užduoties aptarimui, tačiau dar nėra jo radęs. Tai suteikia mokytojui galimybę labai intensyviai 
padirbėti su pavieniais mokiniais, pamatyti, ką jie geba ir individualiai juos pamokyti.

Kokiame pamokos etape galima taikyti šį metodą?
 ` Aiškinantis esminius klausimus arba problemas: Šis metodas tinka naujos mokomosios 

informacijos įsisavinimui žinių lygmenyje, tačiau į jį galima integruoti taip pat ir problemines, 
analitines bei aiškinamąsias užduotis.

 ` Įtvirtinti bei kartoti: Jeigu mokytojas prieš tai pristatė bei paaiškino tam tikrą pamokos objek-
tą, šį metodą galima taikyti savarankiškam žinių įtvirtinimui bei taikymui. Tokiu būdu galima 
pagilinti bei pakartoti ir seniau įgytas žinias

Kokiai mokomajai medžiagai tinka šis metodas?
Aprašytasis metodas tinka bet kuriai mokomajai medžiagai. 
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Diferencijavimo ir individualizavimo pamokoje metodai Skirti darbui grupėse, grupėje atliekant skirtingas užduotis, 
tinka tų klasių mokiniams, kurie jau yra išsiugdę mokymuisi 

bendradarbiaujant reikalingas kompetencijas 

1.2.4 Diferencijuoti pagal interesus taikant pamokoje projektinį darbą

Čia pateikiama tik trumpa «mažų grupinių projektų» metodo apžvalga. Detalų šio metodo apra-
šymą rasite 2-ajame mokymosi bendradarbiaujant metodų portfelyje3.

Kuo daugiau bendradarbiavimui reikiamų kompetencijų mokiniai yra išsiugdę, kuo geriau jie 
įstengia patys reguliuoti savo darbo procesą ir prisiimti už jį asmeninę atsakomybę, tuo atvires-
nius mokymosi bendradarbiaujant proceso organizavimo būdus galima taikyti ir tuo daugiau ga-
limybių atsiveria individualizuotam mokymuisi.  Pasirinkus projektą, kurį mokiniai vykdys dirbda-
mi grupėse, galima įtraukti mokinius į projekto planavimą, leisti jiems pasirinkti juos dominančias 
temas, patiems nuspręsti, kokius mokymosi būdus naudoti, ir paprašyti jų atsakingai įvertinti 
projekto rezultatus. Tokią mokymosi bendradarbiaujant formą siūlo mažų grupinių projektų me-
todas. 

Mokytojo pasiūlytai arba bendrai pasirinktai temai mokiniai parenka potemes, kurias jiems teks 
nuodugniai išanalizuoti. Jau šiame darbo etape mokiniai yra diferencijuojami pagal interesus, 
mat jie priskiriami tai grupei, kurioje galės gilintis į pačių pasirinktą potemę. Grupės viduje moki-
niai ir vėl gali pasirinkti tai, kas juos domina, t.y. kiekvienas, gavęs grupės pritarimą, nusprendžia, 
kurį potemės aspektą jis nagrinės. Atlikus šį individualų darbą, grupė bendradarbiavimo etape 
sujungia pavienius rezultatus į visumą, po to pristato juos plenume. 

Tokiuose projektuose mokiniai taip pat yra vienas nuo kito priklausomi. Skirstydama darbus, 
grupė privalo pati pasirūpinti, kad nė vienas nuo šio darbo nenusišalintų ir kad kiekvienas įneštų 
savąjį indėlį. Šis metodas priartėja prie savarankiško mokinių mokymosi idealo, kadangi moky-
tojas grupių darbo procese nedalyvauja. Tačiau jis turėtų įsikišti tuo atveju (ir tą reikėtų padaryti 
kiek galima anksčiau), jeigu pastebėtų, jog laikas nėra naudojamas prasmingai. 

Taikant šį metodą, mokiniai patys reguliuoja savo mokymosi procesą, todėl jį reikėtų rinktis tik 
tuomet, jeigu mokiniai jau yra išsiugdę bendradarbiavimui ir savarankiškam darbui reikiamas 
kompetencijas. Šis metodas kelia mokiniams kur kas didesnius reikalavimus nei darbui grupėse 
skirtas durtinys, kuriame vienos grupės nariai atlieka skirtingas užduotis. Pavienis mokinys ne-
beturi čia galimybės aptarti savo temos su kitais mokiniais, kadangi kiekvienas nagrinėja vis kitą 
temą. Daugybės kompetencijų reikalauja ir tas faktas, jog mokiniai privalo savarankiškai susirasti 
savo temai medžiagos. Tačiau, jeigu mokiniai turi visas reikiamas kompetencijas, šis metodas 
suteikia jiems labai intensyvaus ir produktyvaus mokymosi galimybę. 

3 Žr. 2-asis mokymosi bendradarbiaujant metodų portfelį

http://www.iqesonline.lt/index.cfm?id=43ad947b-441e-a138-8254-5d2db9dd2f60
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Diferencijavimo ir individualizavimo pamokoje metodai Skirti darbui porose, tinka visų klasių mokiniams

1.2.5 Mokinių parama vienas kitam, taikant repetitorių sistemą

Tos pačios amžiaus pakopos mokiniams paprastai būdingos skirtingos nevienodo lygio kom-
petencijos. Todėl jie gali sėkmingai drauge bei vienas iš kito mokytis. Ypatingas privalumas slypi 
tame, kad jų kognityvinės kompetencijos nors ir skiriasi, tačiau nėra vienos kitoms pernelyg toli-
mos. Kartais mokiniams lengviau sekasi mokytis iš tų, kuriems jų problemos dar tebėra artimos, 
kadangi šie patys jas galbūt ką tik įveikė, nei iš mokytojų, kurių kognityvinės kompetencijos yra 
kur kas geriau išvystytos.

Kryptingą stipresnių mokinių paramą silpnesniesiems galima sutelkti į repetitorių sistemą. Tuo-
met tie, kurie jau yra išmokę tam tikrus dalykus, bus priskirti šių dalykų nemokantiems moki-
niams ir padės jiems juos išmokti, reikalui esant pasinaudodami mokytojo parengta medžiaga. 

Kaip tą daryti?

1. Išsiaiškinti mokymosi pasiekimus

Pritaikius tinkamą testą išsiaiškinami atskirų mokinių mokymosi pasiekimai (žr. 3 puslapyje 1 
punktą). 

2. Priskirti repetitorius

Mokytojas nusprendžia, kas kurioje srityje turi ugdymo poreikių. 

3. Išdalinti medžiagą ir paaiškinti darbo eigą

Mokytojas išdalina repetitoriams medžiagą, kurią jie galės naudoti ugdymo procese, pasako, 
kiek laiko skiriama šiam darbui ir paaiškina jo eigą.

4. Dirbti individualiai ir porose

Pradžioje mokiniai savarankiškai atlieka jiems pateiktas užduotis, po to aptaria jas porose su 
repetitoriais ir šie jiems padeda.  Čia labai svarbu, kad repetitorius neapsiribotų tiktai teisingo 
atsakymo pateikimu, o padėtų savo partneriui įveikti turimus sunkumus. Kadangi repetitorius 
gerai išmano tam tikrą sritį, lapų su atsakymais išdalinti nereikia. Kilus problemoms reikia kreiptis 
į mokytoją. 

5. Išsiaiškinti mokymosi pažangą

Pasibaigus šiam darbo procesui mokytojas turi patikrinti, kokią mokiniai padarė pažangą (žr. 3 
puslapyje 5 punktą). 
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Diferencijavimo ir individualizavimo pamokoje metodai Skirti darbui porose, tinka visų klasių mokiniams

Praktiniai patarimai
 ` Vienas iš argumentų prieš tokią repetitorių sistema galėtų būti, kad ji nekelia iššūkių stipres-

niesiems ir nesuteikia jiems jų pasiekimų lygį atitinkančios ugdymosi galimybės. Į šį argumen-
tą galima atsakyti dvejopai. Visų pirma, ką nors aiškindami, mokiniai įtvirtina žinias ir geriau 
jas sustruktūruoja.  Be to tai skatina juos pasikliauti savo gebėjimais. Antra, šiems mokiniams 
būtina skirti jų pasiekimų lygį atitinkančias užduotis. Jie galės atlikti jas tuo metu, kai jų kuruo-
jami mokiniai spręs savąsias. Kadangi repetitorių mokymosi greitis paprastai yra didesnis nei 
jų poros partnerių, šiuos darbus galima sėkmingai tarpusavyje suderinti.

 ` Repetitorių sistema privalo būti labai lanksti, kad suvestų draugėn būtent tuos mokinius, ku-
rie galėtų vienas iš kito pasimokyti. Mat mokinio pasiekimų spektre stiprybės dažnai būna 
persipynusios su silpnybėmis, taigi tas pats mokinys gali vieną kartą būti repetitoriumi, o kitą 
kartą – kuruojamuoju. Supaprastinti šį procesą galima priskiriant pastovius repetitorius, kurie 
tol dirbs su tais pačiais kuruojamaisiais, kol dėmesys bus sutelktas į konkrečią kompetencijų 
sritį. Svarbu, kad ir čia tam tikroje kompetencijų srityje silpnesniam mokiniui visuomet būtų 
priskiriamas šioje srityje stipresnis mokinys. 

Kokiame pamokos etape galima taikyti šį metodą?
Darbas su repetitoriais – tai dalis pamokos, kurioje mokymasis bendradarbiaujant persipina su 
tiesioginiu mokymu ir individualiu ugdymu. Pavyzdžiui tiesioginio instruktavimo etapuose moki-
niai supažindinami su naujais fenomenais, kurie yra įtvirtinami taikant mokymosi bendradarbiau-
jant metodus. Tuomet patikrinama, ar visi gerai įsisavino ugdomas kompetencijas arba perteik-
tas žinias. Tie, kurie dar kažko neįsisavino, gali gilinti žinias pratybomis, padedami repetitorių. 

Kokiai mokomajai medžiagai tinka šis metodas?
Repetitorių sistema tinka bet kuriai mokomajai medžiagai. 
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Diferencijavimo ir individualizavimo pamokoje metodai Skirti individualiam ugdymui

1.2.6 Individualus ugdymas

Aukščiau pristatytieji diferencijavimo metodai, taikant pamokoje mokymąsi bendradarbiaujant,  
yra orientuoti į visus klasės mokinius, todėl čia nuolatos kaitaliojamos individualaus darbo ir 
darbo grupėse arba porose formos, tačiau individualus ugdymas gali reikšti taip pat ir atskirą 
pavienių mokinių ugdymą.

Žemiau pateiktoje schemoje kairioji jos dalis yra skirta diferencijavimui grupėse, o dešinioji – in-
dividualiam ugdymui. Abiem atvejais ugdymas vykdomas atsižvelgus į mokymosi pasiekimus 
(apatinė schemos dalis), pagal kuriuos nustatomas ugdymo poreikis. Antra vertus, ugdymas gali 
orientuotis ir į mokinių interesus.

Mokiniai, kurie kenčia nuo legastenijos (skaitymo ir rašymo įgūdžių sutrikimų) arba diskalkulijos 
(skaičiavimo įgūdžių sutrikimų) yra ugdomi individualiai, tačiau juos galima ugdyti ir grupėse. Jei-
gu mokiniams duodama užduotis savarankiškai parengti aplanką (portfolio) pvz. jaunimo knygai, 
į kurį jie gali įtraukti ir juos dominančius dalykus, tuomet tai yra individualus ugdymas, tačiau ši 
ugdymo forma nereikalauja išankstinio mokymosi pasiekimų lygio nustatymo. Kita vertus, pa-
sirinkti tai, kas juos domina, mokiniai gali ir pavyzdžiui taikant mažų grupinių projektų metodą. 

Interesai 

Mokymosi pasiekimų  
išsiaiškinimas

Ugdymas, taikant  
diferencijavimą 

grupėse
Individualus ugdymas 

pvz.  
maži grupiniai  

projektai 

pvz. 
teisingo rašymo įgū-

džių ugdymas grupėse, 
atsižvelgiant į dažniausiai 

pasitaikančias klaidas 

pvz. 
individualizuotas aplanko 

(portfolio) rengimas

pvz.  
individualus mokinių, 

turinčių skaitymo ir rašymo 
bei skaičiavimo įgūdžių 

sutrikimų ugdymas

2 schema: Santykis tarp individualaus mokinių ugdymo ir jų ugdymo grupėse
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1.3 Papildymai

1.3.1 Sąvokų paaiškinimai

Individualizavimas
Pamoką, kuria siekiama patenkinti skirtingus atskirų mokinių ugdymosi poreikius, vadiname in-
dividualizavimu arba individualizuotu mokymusi. Tokios pamokos tikslas – suteikti vaikui optima-
laus ugdymosi ir raidos galimybes. Čia vadovaujamasi nuostata, jog iš esmės kiekvienas vaikas 
mokosi skirtingai ir kiekvienam reikia vis kitokio ugdymo. 

Jeigu individualiame mokymesi atsižvelgiama į nustatytą mokymosi pasiekimų lygį, tuomet kal-
ba eina apie individualų ugdymą. Mokyklinio darbo praktikoje individualus ugdymas papras-
tai suprantamas kaip pagalba silpnesniems mokiniams, kad šie galėtų įveikti savo mokymosi 
sunkumus, ir stipresniesiems, kad šie dar geriau išvystytų išskirtines savo stiprybes. Tam, kad 
mokykloje galima būtų įgyvendinti individualų mokymą, reikia 

rengti individualiems mokinių poreikiams pritaikytas pamokas. Dažniausiai galimybės įgyvendinti 
individualų ugdymą mokyklos kasdienybėje – jau vien dėl mokinių skaičiaus klasėse –  yra la-
bai ribotos. Todėl individualus ugdymas paprastai įgyvendinamas per mokymosi diferencijavimą 
grupėse.

Diferencijavimas
Apie diferencijavimą kalbame tuomet, jeigu mokiniai skirstomi į naujas, dažniausiai mažesnes 
grupes, atsižvelgiant į jų ugdymo(si) poreikius, stiprybes arba interesus.

 ` Diferencijavimas gali išeiti už vienos klasės ribų. Tarkim, visi aštuntų klasių mokiniai suskirsto-
mi į naujas mokymosi grupes ir kiekvienai jų keliamas vis kitas tikslas. Tokiu atveju kalba eina 
apie išorinį diferencijavimą. Išorinio diferencijavimo negalima tapatinti su individualizavimu, 
kadangi čia galima dirbti ir su didelėmis mokinių grupėmis. Tik esant mažoms mokinių gru-
pėms, kuomet mokytojas gali atsižvelgti į individualius mokinių poreikius ir parinkti ugdymo 
poreikiams tinkamą mokomąją medžiagą bei metodus, diferencijavimas priartėja prie indivi-
dualizavimo keliamų tikslų.

 ` Apie vidinį diferencijavimą kalbame tuomet, kai klasė viduje suskirstoma į mažas grupes pagal 
skirtingus darbo ir mokymosi aspektus. Čia tinka mokymasis bendradarbiaujant. Aukščiau 
pristatyti pavyzdžiai rodo, kaip galima diferencijuoti pamokoje, taikant įvairius mokymosi ben-
dradarbiaujant metodus.
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1.3.2 Mokymasis bendradarbiaujant atveria mokytojams galimybes 
individualiai padėti mokiniams ir individualiai juos konsultuoti 

Pagrindinis mokymosi bendradarbiaujant principas yra trijų žingsnių seka, kurią sudaro individu-
alus darbas, bendradarbiavimas grupėse ir pristatymas klasėje. Ji suteikia mokytojui galimybę 
skirti dėmesio pavieniams mokiniams, t.y. individualaus darbo ir bendradarbiavimo etapuose jis 
turi laiko reaguoti į pavienių mokinių ar grupių klausimus ar problemas, kam tradicinėje pamo-
koje paprastai nelieka laiko.  

Tačiau tam, kad mokytojas pamokos metu turėtų galimybę reaguoti į pavienių mokinių proble-
mas, klausimus arba poreikius, būtinos atitinkamos struktūros, kurios užtikrintų, jog tai neper-
trauks kitų mokinių mokymosi proceso. Ritualu ir rutina tapęs mokymasis bendradarbiaujant 
kaip tik ir suteikia tokias galimybes. Jis laiduoja saugumą ir nurodo kryptį ne tik mokiniams, 
bet ir mokytojams. Jeigu klasė yra įpratusi mokytis bendradarbiaudama, individualūs mokytojo 
pokalbiai su mokiniais arba tam tikrų dalykų aiškinimas atskiroms grupėms netrukdo kitiems 
mokiniams mokytis. Tai palengvina individualizavimą klasėse, kuriose yra daugiau nei 20 mo-
kinių. Ir priešingai, jeigu klasė yra įpratusi mokytis tradiciniu būdu, tuomet ji nemoka mokymosi 
diferencijavimo, mokytojo pokalbių su pavieniais mokiniai ar atskiromis grupėmis priimti kaip 
kasdienio reiškinio: kai tik mokytojas nebestovi priešais klasę arba sutelkia dėmesį į pavienius 
mokinius, mokymo(si) procesas paprastai kaip mat sutrinka. Tokiu atveju labai svarbu, kad mo-
kytojas parodytų, jog kad ir ką jis darytų – kalbėtųsi su pavieniais mokiniais ar grupėmis – jis vis 
tiek vadovauja mokymo(si) procesui ir, pasireiškus trukdžiams, nedelsiant užkirstų jiems kelią, 
kad kiti mokiniai galėtų netrukdomi dirbti. 

1.3.3 Individualizavimo perspektyvos

Martin Wellenreuther teigia, jog Naujosios Zelandijos mokytojai ypatingai sėkmingai ugdo mo-
kinių skaitymo įgūdžius. Mokomoji medžiaga ten tiksliai suskirstyta kompetencijų pakopomis, o 
mokiniai, atsižvelgus į konkrečią situaciją, skirstomi į aukščiau aprašytas pažangumo atžvilgiu 
homogeniškas grupes. Tokiose grupėse diferencijuotai bei kryptinai ugdomi skaitymo įgūdžiai. 
Siekiant prasmingo diferencijavimo, kartais su viena klase dirba ir du mokytojai. Ir jeigu nepai-
sant visų pastangų, kuris nors vaikas pamokų metu neišmoksta sklandžiai skaityti, mokyklos 
specialistai tol juo rūpinasi, kol jis įveikia turimus sunkumus.4 Tuomet vidinį diferencijavimą keičia 
išorinis diferencijavimas ir individualus ugdymas, t.y. pavieniai mokiniai ugdomi už klasės ribų. 
Tai vienas iš pavyzdžių, kuria linkme gali vystytis mokyklos, jeigu tam skiriamos reikiamos lėšos.

4 Žr. Wellenreuther 2004, 40 psl.
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1.3.4 Mokyklos vystosi

Mokyklos, kurios nusprendžia daugiau dėmesio skirti individualiam ugdymui, turėtų žinoti, jog 
pagrindinis dėmesys individualiame ugdyme turėtų tekti bazinėms kompetencijoms. Šios kom-
petencijos yra būtina prielaida sėkmingam kitų dalykų mokymuisi. Tad, planuojant individualų 
ugdymą, galima numatyti štai tokią eilės seką:

1. Visų pirma susikoncentruoti į visų mokinių skaitymo bei rašymo įgūdžių ugdymą.

2. Po to siekti didesnio individualizavimo pagrindinių dalykų (gimtosios kalbos, matematikos, 
anglų kalbos) pamokose.

3. Vėliau, pasiremiant mokykloje sukaupta patirtimi,  įtraukti į šį procesą ir kitus mokomuosius 
dalykus.

1.3.5 Apibendrinimas 

Mokymasis bendradarbiaujant atstovauja tokiai mokymo(si) kultūrai, kurioje pavieniam mokiniui 
suteikiama daugiau individualaus mokymosi galimybių, mokiniai padeda vieni kitiems mokytis, 
tačiau nepraranda svarbos ir tradicinė pamokos forma. Įpratę  prie mokymosi bendradarbiau-
jant eigos bei metodų, mokiniai be kita ko įgyja dar ir socialines kompetencijas, kurios jiems yra 
būtinos tam, kad dirbdami grupėse intensyviai susikoncentruotų į konkrečius ugdymo aspektus. 
Gera pamoka, kuria siekiama ugdyti visus mokinius, susideda iš kryptingo ugdymo, nukreipto 
į atskiras mokinių grupes,  ir iš mokymusi bendradarbiaujant paremto darbo su visa klase. Tai 
yra indėlis į mokymo(si) tobulinimą apskritai ir žingsnis didesnio individualizavimo linkme.  Šį ug-
dymo būdą lengva pritaikyti dabartinėms mokykloms, antra vertus jis yra pakankamai lankstus, 
tad sukūrus palankesnes ugdymo sąlygas, bus galima skirti dar daugiau erdvės individualiam 
ugdymui, nekeičiant sukurtos mokymo(si) kultūros. 

Dėmesio!
Individualizavimo galimybės yra beribės. Visgi nereikėtų kelti sau pernelyg didelių reikalavi-
mų. Egzistuoja nemažai individualaus ugdymo koncepcijų, kurias pristato atskiros moky-
klos, ir daug parodomųjų pamokų su diferencijavimo pavyzdžiais. Tačiau puikiai žinome, 
kaip sunku tai perkelti į mokyklinio darbo kasdienybę. Diferencijavimas reikalauja daugybės 
valandų pasiruošimo, ypač rengiant tam reikiamą medžiagą. Todėl pradžioje derėtų apsi-
riboti mažais diferencijavimo procesais, o vėliau juos palaipsniui plėsti, tiek kiek leis Jūsų 
galimybės. Bendradarbiaukite su kolegomis, dalinkitės tarpusavyje išbandyta mokomąja 
medžiaga ir rinkitės tuos metodus, kurie suteiks Jums diferencijavimo galimybes, nereika-
laudami iš Jūsų didelio papildomo pasiruošimo, pavyzdžiui mokymosi tempo duetą.


