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Mokytojų ir mokinių anketų analiz÷

• Anketavimą atliko 72 mokytojai ir 190 

mokinių iš 6-11 klasių.

• Anketavimo tikslas: Išsiaiškinti, kaip 
diferencijuojamas ugdymo turinys, 
mokymas(is) pamokoje, namų darbai.





























MOKINIAI: 7.Mokytojai dažnai skiria skirtingas namų 

darbų užduotis mokiniams (nurodo patys arba  leidžia 

psirinkti patiems pagal sugebėjimus)
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Išvados
iš mokinių anketų

+
• Dauguma mokytojų skiria papildomas 

užduotis gabesniems mokiniams.
• Dauguma mokytojų naują pamokos 

medžiagą pristato įvairiais, mokiniams 
patraukliais būdais.

• Dauguma mokytojų leidžia mokiniams 
tartis, naudoti papildomas priemones.

• Dauguma mokytojų paaiškina namų darbų
tikslingumą



Išvados iš mokinių anketų
-

• Tik dalis mokytojų į ugdymo turinio 
planavimą įtraukia mokinius.

• Tik dalis mokytojų leidžia pasirinkti 
užduočių atlikimo būdą.

• Tik dalis mokytojų skiria skirtingas 
užduotis pamokoje, atsižvelgdami į
mokinių gabumus (darbas grup÷se).

• Tik dalis mokytojų diferencijuoja namų
darbų užduotis.



Grup÷s diskusijos apibendrinimas

Tema: Mokymos(si) diferencijavimas

Metodas: grup÷s diskusija

Dalyvavo 72 mokytojai – dirbo skirtingose 
grup÷se



Grup÷s diskusija

1. Kaip galima tobulinti individualizavimą ir 

diferencijavimą pamokose?

• Suformuoti atskiras klases -stipresniųjų ir 
silpniau besimokančiųjų

• Suformuoti atskiras klases-humanitarines ir 
realines

• Atsakin÷ti žodžiu ir raštu

• Organizuoti ilgalaikius ir trumpalaikius 
projektinius darbus pagal geb÷jimus



Grup÷s diskusija

2. Kaip mums pavyksta derinti tarpusavyje 
namų darbų krūvius?

• Kiekvienam dalykui mokykloje yra nustatytas 
namų darbams skirtas laikas

• Kontrolinių darbų grafikas
• Integruotos pamokos mažina namų darbų krūvį
• Spec. poreikių mokiniams pradin÷se klas÷se 

derinama su spec. pedagoge, anglų kalbos 
mokytoja

• Individualizuotos programos spec. poreikių
mokiniams



Grup÷s diskusija

3. Kam tarnauja namų darbai?

• Žinių įtvirtinimui, įsivertinimui

• Užbaigiami neatlikti darbai (ypač dail÷s)

• Išmoktos medžiagos pakartojimui

• Mokinių sudominimui- kai liepiama surasti 
reikiamą informaciją

• Savarankiško mokymosi ugdymui



Grup÷s diskusija

4. Kaip pasiekti, kad jie tam ir tarnautų?

• Diferencijuoti namų darbus pagal mokinių
geb÷jimus, medžiagos įsisavinimo lygį

• Parinkti įvairesnes užduotis, kad mokiniai 
gal÷tų pasirinkti

• Skirti namų darbus, kuriuos gal÷tų atlikti 
skirtingais būdais (pasirenkant).



Grup÷s diskusija

5. Kokia mano namų darbų strategija? 

Kod÷l ji man atrodo prasminga?

• Leidžia mokiniams prisiminti arba pakartoti 
išmoktą medžiagą

• Gilinti žinias

• Lavinti loginį mąstymą

• Ugdyti savarankiškumą ir atsakomybę

• Savęs įsivertinimui



Rekomenduojama

• Į ugdymo turinio planavimą įtraukti mokinius, tariantis 
d÷l apimties, atlikimo būdų, vertinimo, atsiskaitymo
(atlikti įsivertinimą rezultatus panaudojant kitų metų
planavimui).

• Atlikti mokymosi stilių tyrimą ir leisti pasirinkti pagal 
galimybes užduočių atlikimo būdą.

• Diferencijuoti užduotis pamokoje, atsižvelgiant į
mokinių gabumus (darbas grup÷se, bendradarbiaujant).

• Diferencijuoti namų darbų užduotis atsižvelgiant į
mokinio pasiekimus pamokoje, įsivertinimo rezultatus.

• Namų darbus skirti pagrįstai  ir tikslingai.


