
Veiklos ir užduočių
individualizavimas ir

diferencijavimas

KULIAI

2022



APKLAUSOJE DALYVAVO

5 klasės – 9 
moksleiviai

6 klasės – 15 
moksleivių

8 klasės – 18 
moksleivių

II g klasės –
14 

moksleivių



1. Ar pamokų metu turite galimybę rinktis skirtingas užduotis?

5 kl.

6 kl.

8 kl.

II g kl.



2. Per pamoką mokiniai, jei reikia, gali pasilengvinti skiriamų užduočių

atlikimą: mokytojai leidžia naudotis žodynu, atlikti kartu su draugu ir pan.

5 kl.

6 kl.

8 kl.

II g kl.



3. Ar pamokų metu galite rinktis užduočių atlikimo būdą? (pvz. galima

užduotį atlikti su kompiuteriu, galima parašyti, pagaminti plakatą ir t.t.)

5 kl.

6 kl.

8 kl.

II g kl.



Jei į 3 klausimą atsakėte „Taip“ tai įvardinkite, kokioje

pamokoje (arba pamokose) Jūs galite rinktis atlikimo būdą?

∙ Lietuvių,

∙ Istorija,

∙ Gamta ir žmogus,

∙ Matematika,

∙ Dailė,

∙ Anglų,

∙ Etika,

∙ Informacinės technologijos.



4. Ar galite pamokose rinktis užduočių atlikimo tempą (greitį)?

5 kl.

6kl.

8 kl.

II g kl.



5. Gabesni mokiniai, kurie per pamoką greitai atlieka užduotis, gauna

papildomų užduočių?

5 kl.

6 kl.

8 kl.

II g kl.



Jei į 5 klausimą atsakėte „Taip“ tai įvardinkite, kokioje pamokoje

(arba pamokose) gabesni mokiniai gauna papildomų užduočių?

∙ Matematika,

∙ Lietuvių,

∙ Anglų,

∙ Istorija,

∙ Visose,

∙ Kūno kultūra,

∙ Chemija,

∙ Informatika,

∙ Biologija.



6. Jei mokiniui ar mokinių grupei pamokos metu prireikia pagalbos atliekant 

užduotis, mokytojai tą pagalbą suteikia visuomet?
5 kl. 8 kl.

6 kl. II g kl.



7. Mokytojas per pamoką dažniausiai dirba:

5 kl.

6 kl.

8 kl.

II g kl.



Jeigu tik su gabiais kokioje pamokoje?

∙ Matematika

Jeigu tik su silpnais kokių pamokų metu?

∙ anglų kalba

∙ tikyba, anglų, technologijos

Su visais dirba vienodai

Nebūdavo kad dirba tik su gabiaisiais

Su visais dirba vienodai.



Jeigu su visais vienodai kokių pamokų metu?

∙ Lietuvių kalba

∙ Per visas pamokas

∙ Matematika

∙ Lietuvių, anglų, fizika, informatika, chemija, lietuvių, anglų, rusų, geografija,
anglų ir lietuvių kalbos, geografija, istorija, biologija, fizika

∙ Lietuvių,

∙ Beveik per visas,

∙ Visose!

∙



8. Ar spėji visas užduotis atlikti pamokos metu?

5 kl.

6 kl.

8 kl.

II g kl.



Jei į 8 klausimą atsakėte „Ne“ tai kada jas atlieki iki galo?

∙ Kartais atlieku per pamokas, o kartais namuose pabaigiu,

∙ Parėjęs namo,

∙ Kai grįžtu namo pailsiu ir tada darau namų darbus,

∙ Su mokytoja,

∙ Namuose,

∙ Kitą pamoką,

∙ Kita pamoka arba iš visai nepabaigiu,

∙ Paprasčiausiai neatlieku.



9. Ar užduotis namų darbams mokytojai pateikia skirtingas?

5 kl.

6 kl.

8 kl.

II g kl.



Jei į 9 klausimą atsakėte „Taip“ tai įvardinkite, kokioje pamokoje (arba 

pamokose)

∙ Visose

∙ Matematika

∙ Lietuvių

∙ Istorija



Išvados

∙ Pamokų metu mokiniai neturi galimybės rinktis skirtingas užduotis – 70 %

(5, 6, 8, II g kl.).

∙ Pamokų metu mokiniai negali rinktis užduočių atlikimo būdą – 63 %.

∙ Pamokose nesuteikta galimybė rinktis užduočių atlikimo tempą – 60 %.

∙ Gabesni mokiniai, kurie per pamoką greitai atlieka užduotis, gauna

papildomų užduočių – 75 %.

∙ Ne visi mokiniai spėja pamokoje atlikti visas užduotis – 58 %.

∙ Namų darbų užduotys ne visada diferencijuojamos – 65 %.



Mokytojų anketų išvados
∙ Gabesni mokiniai, kurie per pamoką greitai atlieka užduotis, gauna

papildomų užduočių – 61 %.

∙ Mokiniai pamokos metu gali pasirinkti, kiek jie sugebės išmokti žodžių,

terminų ar atlikti pratimų – 40 %.

∙ Pamokos metu mokiniams mokytojai skiria skirtingas užduotis – 39 %.

∙ Diferencijuoja namų darbus – 50 %.

∙ Mokytojai padeda mokiniui ar mokinių grupei pamokos metu, jei atliekant

užduotis prireikia pagalbos – 100 %.

∙ Pamokos metu į užduočių atlikimą įtraukiu visus klasės mokinius – 89 %.


