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Diferencijavimas ir 

individualizavimas būna:

1. Vertikalus

2. Horizontalus

3. Mišrus.



 HORIZONTALUS 

DIFERENCIJAVIMAS

( SPONTANIŠKAS):

 VERTKALUS DIFERENCIJAVIMAS

( SISTEMINIS)

PASIRINKIMAI  NESUSIJĘ SU 

VERTINIMU;

PASIRINKIMAI 

,,NEUŽPROGRAMUOTI“ 

UGDYTI ;

PASIRINKIMAI SUKURIA LAISVĖS 

POJŪTĮ IR SKATINA VIDINĘ 

MOTYVACIJĄ.

PASIRINKIMAI SUSIJĘ SU 

VERTINIMU;

PASIEKIMAI,, 

UŽPROGRAMUOTI“  UGDYTI;

PASIRINKIMAI SUKURIA 

LAISVĖS,

SUSIJUSIOS SU ATSAKOMYBE 

IR RIBOMIS, POJŪTĮ;

SKATINA IŠORINĘ 

MOTYVACIJĄ.



Pamokos uždavinio 

formulavimas
Vertikalaus diferencijavimo pavyzdys





Horizontalaus diferencijavimo pavyzdys

Apimtis/kiekis; turinys/kokybė; tempas

( kriterijai)

 Klausimai ir teiginiai:

 1. Varliagyviams priskiriamos:

1.Varlės  2.Rupūžės  3. Tritonai   4. Kirmrausos 5.Salamandros

 2. Kur veisiasi varliagyviai?

 3. Kuo minta varliagyviai? Vabzdžiais, kirmėlėmis, šliužais.

 4. Varlės  vystymosi stadijos: 1. Ikrai( kurkulai)      2. Buožgalviai       

3.Suaugėliai.



Pamokos tema:

varliagyviai( kieno oda drėgna ir gleivėta?)

Apimtis/kiekis; turinys/kokybė; tempas

( kriterijai)

Uždavinys: 

 Aukštesnysis lygis: remiantis vadovėlio informacija ir turimomis žiniomis 

per 15 minučių teisingai atsakysiu į pateiktus keturis klausimus ar teiginius 

apie varliagyvius.

 Pagrindinis lygis: remiantis vadovėlio informacija ir turimomis žiniomis per 

15 minučių teisingai atsakysiu į pasirinktus tris klausimus arba teiginius apie 

varliagyvius.

 Minimalus lygis: remiantis vadovėlio informacija ir turimomis žiniomis per 

15 minučių teisingai atsakysiu į pasirinktus du klausimus arba teiginius apie 

varliagyvius.

 Pritaikyta programa: per 15 minučių nupiešiu varlės vystymosi stadijas.



Tema: ar daug 

pasaulyje religijų ? 



Pamokos tema: ar daug pasaulyje religijų? 

Apimtis/kiekis; turinys/kokybė; tempas;

savarankiškumas( kriterijai)

Uždavinys: 

 Aukštesnysis lygis: dirbant individualiai per 20 minučių užpildyti 

lentelę apie pasaulio religijas.

 Pagrindinis lygis: dirbant porose per 20 minučių užpildyti lentelę 

apie pasaulio religijas;

 Minimalus lygis: dirbant grupėje per 20 minučių užpildyti lentelę 

apie pasaulio religijas;

 Pritaikyta programa: per 20 minučių su mokytojos pagalba 

išvardinti pasaulio religijas ir parašyti bent po vieną kiekvienos 

religijos požymį. Galima nupiešti simbolį.



Namų darbų 

diferencijavimas 
Horizontalaus diferencijavimo 

pavyzdys



Tema: kaip atsiranda garsas?

Namų darbų diferencijavimas ( horizontalus ). Užduodant 

užduotis nusakomi ir veiklų vertinimo kriterijai. 

Mokiniai renkasi:

 nufilmuoti bandymą apie garso sklidimą ir įkelti į 

Messenger svetainę;

 išmokti papasakoti dalykinį straipsnelį ,,Kaip atsiranda 

garsas?“;

 atlikti užduotis užduočių lape apie garsą ir jo sklidimą.

Kitos pamokos pradžioje parodžiau keletą bandymų, vienas 

mokinys papasakojo, surinkau užduočių lapus. Įvertinau po 

vieną mokinį iš kiekvienos grupės.



Tema: kas mena

mūsų krašto praeitį?

Mokiniai renkasi:

 Sukurti pranešimą apie pasirinktą

Klaipėdos krašto dvarą:

Gedminų, Kiškėnų, Kliošų ,Lankiškių,

Lėbartų, Vėžaičių.

 Išmokti atpasakoti dalykinį tekstą.

 Sukurti 7- 8 klausimų testą apie 

praeitį menančius objektus.



Išėjus skyrių, organizuoju viktoriną. Joje mokiniai 

gali rinktis. Vertikalaus diferencijavimo pavyzdys. 

( Apimtis/ kiekis, turinys/ kokybė, tempas)

 AUKŠTESNYSIS lygis- dirbdamas individualiai teisingai 

atsakysiu į 10 viktorinos klausimų.

 PAGRINDINIS lygis: dirbdamas individualiai teisingai 

atsakysiu bent į 8-9 viktorinos klausimus.

 MINIMALUS lygis: dirbdamas individualiai teisingai 

atsakysiu bent į 5-7 viktorinos klausimus.

 Pritaikyta programa: dirbdamas individualiai teisingai 

atsakysiu bent į 4-2 klausimus. 

Žinių pasitikrinimas 



Diferencijuotas pamokos uždavinys 

ir namų darbų užduotys



Tema: kodėl miegame?

Darbas pamokoje:

 Klausimai:

 1. Kas yra miegas?

 2. Koks būna žmogus, kuris yra neišsimiegojęs?

 3. Kodėl reikia miegoti?

 4. Kiek valandų per parą turi miegoti suaugusieji?

 5. Kiek valandų per parą turi miegoti vaikai?

Uždavinys (Apimtis/ kiekis, turinys/ kokybė) :

 Aukštesnysis lygis- remiantis dalykiniu tekstu teisingai atsakyti į 5 klausimus.

 Pagrindinis lygis- remiantis dalykiniu tekstu teisingai atsakyti į 4 pasirinktus 
klausimus.

 Minimalus lygis- teisingai atlikti užduotis lape apie miegą.

 Pritaikyta programa- su mokytojos pagalba teisingai atlikti 

1 pasirinktą užduotį lape.



Tema: kodėl miegame?

Mišraus diferencijavimo pavyzdys.

Apimtis/ kiekis, turinys/ kokybė.

Namų darbų diferencijavimas:

 Sukurti miego higienos taisykles, kurios 

orientuotos į sveiką gyvenimo būdą. 

 5 dienas pildyti lentelę apie savo miegą ( valandos 

per parą) ir nubraižyti diagramą. Parašyti išvadą 

apie savo miegą. Pateikti rekomendaciją. 

 Išmokti atpasakoti dalykinį tekstą ,,Kodėl 

miegame?“.



Kaupiamojo 

įsivertinimo  

lentelė

Data A lygis Pagrindinis lygis Minimalus lygis Nepasie

kiau minimalių 

rezultatų







Diferencijavimo ir individualizavimo 

įtaka mokinių mokymosi procese:

 Mokiniai grupėse, poromis, savarankiškai 
analizuoja dalykinius tekstus, lenteles, schemas  
ir ieško informacijos;

 Mokosi atrasti tinkamą informaciją ir ją 
susisteminti;

 Lavina kritinį mąstymą;

 Gali patys rinktis užduotis pagal savo gebėjimus;

 Didėja mokinių mokymosi motyvacija.



Diferencijavimo ir individualizavimo 

įtaka mokinių mokymosi procese:

 Suvokia mokymosi prasmę: kam to reikia?

 Išsikelia tikslą ir planuoja, kaip žingsnis po 

žingsnio jis bus pasiektas (veiksmų eiga). 

 Pasitiki savo jėgomis ir supranta, kad rezultatai 

priklauso tik nuo jo paties.

 Atkaklumu, pasiryžimu mokosi pabaigti tai,

ką pradėjo.



Išvados:

 Pakilo mokinių pasiekimai iš pasaulio 
pažinimo: aukštesnio lygio mokinių įvertinimas 
ūgtelėjo 9 %, o pagrindinio lygio 12 %.

 Klasės ir namų darbų diferencijuotos užduotys 
paskatino mokinius dažniau atlikti bandymus ir 
patyrimines veiklas;

Mokiniai noriai įsitraukė į veiklas, nes buvo 
galima rinktis pagal suvokimą ir gebėjimus.



Ačiū už dėmesį.


