M

OKYJ\fŪ DIFERENCL\VIMO PAGRINDAI

Liuda Šiaučiukėnienė
Kauno technologijos universitetas

šiandieninė Lietuvos pedagogika išgyvena švietimo reformos laikotar
politinės, ekonominės, sodalinės ir kultūrinės sąlygos reikalauja
aujos
pį. N
pedagogines idėjas, demokratines švie timo tradicijas, atsi
ujesnes
na
egti
įdi

kračius sovietinės ugdymo

filosofijos bei pedagogikos nuostatų toliau vystyti
pedagogiką, remiantis šiuolaikiniais edukologijos p asie kimais Mūsų š-.'ieti
mo refonna, numatydama prioritetus ir spr�stinus uždavinius, reikalauja visų
tipų ir ly gių švietimo įstaigose įgyven di nti ugdymo diferenciacijos principą.
.

Šis principas realizuojamas per diferencijuoto molymo sistemą.
Sieki ant, kad diferencijuoto mokymo sistema būtų pripažinta ir efek

tyVi, skatintų pcda!iogus mąstyti ir kūrybiškai dirbti, būtinas jos metodolo

ginis pagrindimas. Sis pagrindimas turi remtis ne tik ugdymo istorija, bet ir
išryškinti pasaulinės edukacinės, psichologinės ir filosofinės minties įtaką

tiriamam didaktiniam proc.esui, jo teoriniams teiginiams, mctodiniam;; pa
siūlymams ir laukiamiems rezultatams. Šiuo straipsniu to ir siekiama.
Kiek-vienos švietimo sistemos pamatas yra žmogus ir l'Ultūra. Mums

atrodo, kad pasaulinės pedagogikos pati rt ies naudojimas diegiant mol"YJDO

diferencijavimą ir yra orientacija į pa'>aulio l'Ultūrų vertybes. Remdamiesi
kultūros procesų bei jų bruožų pažinimu, siekiame „lygiaverčio dalyvavimo
pasaulio kultūroje, kada reikia turėti ką kitie� sava pasakyti, nuolat atsi

naujinant išeiti į pasaulį laisvu žmogumi, gebančiu ir suprasti,

(V.

Kavolis,

1992). Ši V.

perspektyvas

ir atsirinkti"

Kavolio mintis išreiškia naujus tikslus, uždavinius,

ir kartu nepaneigia jau turimos patirties.

Kultūros filosofija išskiria du požiūrius į kultūros procesą. Pirmasis pabrėždamas kaitą-evoliuciją tobulėjant - skiria kultūros išsivystymo istori
nes pakopas. Antrasis požiūris sutelkia dėmesį į psichologinę žmogaus uni

kalumo, nepakarto_iamumo raišką, taigi ir kiek"Vienai .kultūrai būdingus mąs
tymo, jutimo

ir veiklos modelius. Su pastaruoju požiūriu glaudžiai siejamas

asmenybės vertinimas istorijos procese, taip pat atsisakymas nuo kurios nors

ir in•
Lukšienė, 1993). Mums
artimesnis antrasis požiūris, kuris leidžia pagtjsti pedagoginės minties raidos

kultūros ar civilizacijos pervertinimo ar nuvertinimo, kiel."Vienai, kaip
dividm, pripažįstant savitus bruožus ir vertybes (M.
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ryšį su šiuolaikine psicho logija ir patvirtina žmogaus individualybes unika
lumą bei atsisakymą nuo kurios nors kultūros ar civilizacijos pervertinimo.

..

Metod ologini pož.iūrį, kaip teorinį mokymo diferencijavimo pagrindą,.
lemia kritinis sovictinė.s pedagogikos minči ų supratimas, siekimas vadovau.
tis Vak11n1 kultūrai būdinga humanizmo tradicija, iškeliančia žmo gų kaip
absoliučią vertybę, nepamirštant, kad aklai taikyti Lietuvoje užsienio p atir
ties nt'galima dėl skirtingų kultūros ypa1umų (J. Vabalas-Gudai tis, 1928;

J. Laužika�. 1936--193 7; V. Lazcrsonas, 1936). Atmetę tradicinį ir vienintelį

111ovietinės pedagogikos m:todologinį pagrindą-marksi�tinę filosofiją, reika

laujančią vienpusif.ko ir kritiško Vakarų Europoje ir JAV vyraujančių filoso.
finių srovių, psichologijos teiginių, pedagoginės teorijos vertinimo -apžvelg.

simc tas pedagogines, filosofines, psichologines idėjas, iš kuriq formuojasi
mokymo diferencijavimo teoriniai pagrindai.

Mokymo diferencijavimo problema yra glaudžiai susijusi su didakti
nės minties raida. Autorė nekelia tikslo atlikti išsamią raidos analizę, bet
nori nptarli tuos klausimus, kurie padeda atskleisti ir pagrįsti mokymo di
ferenciavimo teoriją ir praktiką.

Mokymo diferenciavimas neatmeta klasikinės pedagogikos teiginių,
priešingai, ieško naujų kelių ir būdtĮ šiems teiginiams realizuoti, papildyti.
Mūsų tiriamam klausimui pagrįsti ypač svarbios yra natūralistinės peda

gogikos pradininko švietėjo ir filosofo Z. Z. Ruso (1712-1778) idėjos. Jo
nuomone, vaikai turi buti auklėjami natū raliai, pagal prigimtį, atsižvel

giant į j11 amžiaus ypatybes. „Gamta nori, kad prieš tapdami suaugusiais,
vaikai būhĮ veikais", - ra�ė Ruso. Jis manė, jog auklėjimą vaikai gauna iš

trijų šaltinių: gamtos, aplinkinitĮ žmonių ir daiktų. Gamta auklėja „iš vi
daus", ugdydama žmogaus sugebėjimus ir jutimo organus, žmonės auklė

ja, mokydami vaiką pasinaudoti išugd}'1ais gabumais ir organais, daiktai
auklėja, kai pats žmogus, susidurdamas su jais ir jų veikiamas, įgyja paty

rimo. Auklėjimas bus tinkamas tada, kai visi trys faktoriai veiks suderin·
tai, viena kryptimi.

·

Ruso kėlė idėją, kad žmogus iš prigimties yra laisvas, geras, doras,
turįs visas prielaidas tobulėti, tik reikia sudaryti palankias sąlygas. Vaiką
reikia mokyti be prievartos. Ruso buvo p rieš scholastinę mol.')'klą su jos
kalimu, griežta drausme, kūno bausmėmis ir vaiko asmenybės slopinimu.

Mokymui nereikia joki1l programų, vadovėlių, net mokyklų. Jis siūlė mok-v1i
gamtoje, mokytis iš gamtos. Mok-ytojas -vaiko palydovas bei patarėjas. Vai

kas neturi jausti griežto vadovavimo. Tačiau mokytojas turi taip organizuoti

aplinką, visus vaiką veikiančius aplinkos veikc;ni us, kad jie diktuotų vieno
kius ar kitokius sprendimus. Tik toks mokymas suformuos savarankišką as

menybę, lei,c; jai vystytis savaime, be prievartos, be išorinio kišimosi.
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..

Ruso nuomone, auklėjimo procese \uitina atsižvelgti į vaikų amžiaus
keturis vystymosi laikotarpius. Ruso pripažino, kad vaikai
tyb es. Jis išskyrė
savitą
temperamentą, kuris lemia sugebėjimus ir charakte
ami
rėd
tu
a
t

�

yP
&! Juos būtina ugdyti ir tohulinti.
·

� mus vaik us,

Jis pasisakė prieš vienodų požiūrį į auklė

kvietė studijuoti vaiktĮ individualius poreikius bei sugebėji

�us. pasisu. akė už darbinį auklėjimą ir auklėjimo, mokymo glaud1Į ryšį su
gyvenim
Rrn;o pervertina vaiko savaiminį vystymųsi, individualtĮ požiūri ir vai-

·

ko laisvi(, ugdymo procesą �uahsoliutina, todėl ne visos jo mintys diferenci

juoto mokymo teorijai ir praktikai yra priimtinos. Tačiau Ruso vienas pir
mųjų ugdymo vyksme matė ugdytinio amsenybę, akcentavo jos pažinumą.
Ruso mintys, taip pat G. S. Holo, Dž. Diuji psichologinės ir pedagogi
·

nės idėjos, pasikeitusios XIX a. pab. ir XX a. pr. socialinės-ekonominės są
lygos ir kultūros poreikiai davė impulsą atsirasti pirmajai „naujajai mok1'k
lai". Anglijoje ją

įkūrė S.

Rcdi

(1889). Tbje mokykloje buvo stengiamasi or

ganizuoti visą mokymą taip, kad galėtų atsiskleisti vaiko interesai, kūrybi
niai sugebėjimai, polinkiai, kad vaikas mokytųsi iš aplinkos, kad vyrautų jo
jau natviškas džiaugsmas ir veikla. V ėliau panašias idėjas platino H. Lircas
(Vokietija), V. :Frėjus, A Ferjeras (Šveicarija), E. Demolenas, R. Kuzine,
S. Frene Wrancūzija), O. Dekrolis (Belgija) ir kt. Plataus atgarsio ir pritari
mo susilaukė švedų kultūros veikėjos E. Key knyga „Vaiko amžius" (1902),

kuri buvo išversta

į daugelį kalbų ir pakartotinai leidžiama. Kalbant apie

individualybės ugdymo kryptį, minėtina M. Montesori pedagoginė sistema,
kurios pagrindą sudaro vaiko samprata ir savišvieta.
Apskritai, šis ugdymo mokslo plėtros laikotarpis pasižymi klasikinės

pedagogikos kritika, daug kur atmetamos J.

A

Komenskio, J. F. Herberto

mintys, vieloj jtĮ siūlomos pragmatizmo idėjos. Pragmatinė didaktika teigė,

jog mokymo pradžia turi būti mokinio veikla, jo mąstymas, patirtis. Dž. Diuji
siūlė remtis vaiko interesais, savarankišku darbu, reikalavo ugdyti

mąsty

mą, mokyti spręsti problemas. Tikrasis mol..1'mo centras - ne mokytojas, o
mokinys. Mokytojas - ne informatorius, bet konsultantas, veiklos organiza

torius.

Pripažįstant tradicinės mokyklos trūkumus ieškoma geresnės mokymo

organizacijos, kuri atitiktų psichines mokinio ypatybes. Remiantis eksperi

mentinės psichologijos duomenimis, kuriuos pateikia E. Moimanas, V. La
jus,

A

Bine, E. Klapcredas, šiame pedagogikos plėtros periode pradėjo ryš

kėti mokymo diferencijavimo idėja. L. Jovaiša

(1993) rašo:

„Diferencijuo

tas mokymas vyksta jau XVIII a. Vokietijoje ir JAV XX a. sukuriamos

įvai

rios diferencijuoto mokymo formos. V ienos jų, Manhcimo mokyklinės sis
temos

O.

A.

Zikingeris), esmė yra ta, kad sukuriamos atskiros klasės stip93

rie� bei gabielns it silpni�tns m.o�it!iaim. Da ltont� plana� (1-1: Parkherst)
_
remiasi prirtclpu, pagal k u q mokt mat kas savaitę savarank1ška1 mokosi at.
skirose patalpose, paslrirtktr ji.į politikius atitinkančią vieną iš trijų progr a.
mų (siauriausią, normalią, plačiausi<\). Tokios programos parengiamos ne
tik savaitei, bet ir mėnesiui, metams. Pagal trečią mokymosi sistemą atskiri
mokymo dalykai pasirenkami pagal poreikius (JAV, kai kuriose VFR ino.
kyklose). Jenos planas W Petersenas) reprezentuoja mokymą individualiai
grupėmis (individualizuotas inokymas)."
Tolesnei ugdymo minties raidai ir mokymo diferencijavimo plėtr ai tu.
rėjo įtakos pozityvizmo ir neopozlt)'Viztilo filosofija. Pozityvizmas ir ne op0•
zitivizmas sudarė prielaidą atsirasti eksperimentinei pedagogikai, kuri užsi
mezgė šio amžiaus pradžioje. E. Moirninas (1862-1915) savo veikale „Eks
perimentinės pedagogikos įvado paskaitos" aprašo vaiktĮ pskhinių procesų
savybių laboratorinius tyrimus. Jo mintis papildo A Nečiajevas (1866-1916 )
ir tęsia J. Vabalas-Gudaitis (1881-1955). Eksperimentinės pedagogikos at
stovai teigia, kad išvadas apie mokinį ir mokymo procesą galima gauti tik
atlikus tiesioginius tyrimus. Nors eksperimentinės pedagogikos atstovai pa
sitenkino empiriniais tyrimais, tačiau jie davė impulsą minčiai, kad moky
mo objektą, t. y. mokinį, būtina pažinti ir tik tada iš gautų tyrimo duomenų
pateikti pasiūlymus, apibendrinimus, išvadas, numatyti pedagoginį poveikį.
Todėl šios krypties pedagogai atsiriboja nuo filosofijos, etikos, ideologijos
bei teorinės psichologijos. Jie remiasi tik empiriniu ugdymo tikrovės tyri
mu, natūraliu eksperimentu, išorini1Į procesų analize. Tai savotiškas „re
alistinis" požiūrio į mokymo procesą posflkis.
Mokymo proceso ir mokinio tyrimai labai pagyvėjo atsiradus testų me
todui. Pradžioje buvo kuriami psichologiniai testai (A Bine, R. Amthaue
ris, š. Biuler, H. Hetcer, D. Vechsleris, H. Roršachas ir kt.). Pasirodė stam
bus G. M. Viples veikalas „Psichinės ir. fizinės mokyklinio amžiaus vaikų
veiklos tyrimo vadovas" (1910). Vėliau šalia psichologinių testų E. Torndai
kas (1874-1949) pasiūlė didaktinius testus. Jis laboratorijose eskperirnen
tavo su gyvūnais ir nusprendė, kad išvadas galima pritaikyti mok}'mui. Ra
dosi jo pasekėjų, buvo pradėtas tirti išmokimas, pedagoginės išmokimo są
lygos, žmogaus elgesio psichologinė stmktūra. Taip susiformavo bihevioriz
mas, kurio pagrindinis teiginys yra tas, kad kiekvienas stimulas duoda reak
ciją. Pedagogas turi organizuoti situacijas, jos sukelia tinkamus atsakus ir
taip vyksta išmokimo procesas. Biheviorizmas in�piravo programuoto mo
kymo atsiradimą, o šis padėjo atsirasti moduliniam mokymui, kurio tiks
las - kuo lengviausiai visus išmol}'ti. J. Laužikas savo monografijoje (1974)
pateikia teorinius mokinio pažinimo pagrindus ir praktines rekomendaci
jas: Jo nepate1.:-ino to meto mokinio pažinimo metodai, nes j11 pagrindinė
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1irti rnu1'i11in <thkira„ p�ichiti<S 111nkni'"" u nt: a„menyb� kaip
�islt:rOi\. Jis i)il�ifik č1tlilt111ll'.i.l'S Oll'.tud,\, \.urillll ft:ll\dama„įs sudarė
g:\
n
ni
je
kornpkksini n.1nkinio H mokymo pn1c,·s,; tyrim�i mo,k:li_.
.
.
.
.
š iame d1dai..t1k1lS ph'lnh pn1udt: piastdqu Į\'atrllĮ pricmonn1 kun
.

r

askirtis

·-·

_

rnokymo prnccsn eigos rnuddial'imas. Gaus1-is t:kspe1imentai įvcrli··
rn
na i sudėtingomi� formukmis. atsinuuta jvairiq pt:d<1goginilĮ procesų ty
riml! matt:matinės i�rai�kos, rci\...ala11j;m1a �talistinin tcorinitĮ tciginiq pag
rindimo ir panas i ,l i . Visa tai al.�iiiep� ir mokymo dift.:rcncijavirno proble
mos sprendimui: pra1kl<1 i..:st.oti korclianjos tarp ugdy tinio savybit! ir mo
kymo�i reLtiltat11. Grupuujanl, skirstant mokinius naudnjami rna t .:rna t i 
niai mdodai ir t. t. Aišku, vi�a tai padl'jo ri.: 1t liz u ot i individualų pož iūrį
mokym<J diferrncijuujant, 1•atvirtino teorinius te i gini us . Mokymo diferen
cijavimo kurija atmi.:ta bihevioriLn10 �iū lnmą visiškai su pa pras t i nt ą žmo
gaus e lge s io psicholugin<; struk lŪr<\, bet pripažįsta n at ū r ala us eksperimento
reikšrn<;, testavim:1 ka i p instrumenli\ ugdytiniams pažinti. Ieškodami pa
žini m o mctudtĮ, grupavimo k ri tcr ij LI ir bfidq, remiamės Z. Mori t eno (18821973) m i n ti m is , kad negalima per daug favėti, vaiko test avi mu, j() pažini
mo metodų tubulinimu, ui.mi ršt ant ugdymo tikslą. Vadinasi, mokymo di
ferencijavimo teoi ija t e i s in ga i derinasi su neotomish1 idėjomis, nepritaria
u gdy mo p r i e monių pervertinimui mokymo ir auklėjimo tik s ltĮ S<\Skaita. Min
tis api e šį didaktikos plė tros perio c l <\ geriausiai ap ibū d ina L. J ovai fa (1993 ) ,
te igd a m as:
mas,

„Šiuolaikinės pc<lagoginės

neupntityvizmn

ir kibernetikos kryptys

daugiau domisi mokymo priemonėmis ir intelekto lavinimu (ins trument a 

lizmas, programuotas, kmnpiuterinis, modulinis, et api n is mo kymas ir kt.).

Intelektas tampa ugdymo tikslu. Ugdymas virsta manipuliacijų su pri emo 
nėmis procesu. Ši110 procesu apribojama m okymo te orij a . Klasikinė didak
tika p raran d a esminę reikšmę. Pagrindinė ugdymo problema l i eka nenu
traukiamas mokymo turinio ( pr ot in io turinio) ir techninių p riemoni ų tobu
linimas. Procesualinis mokymo pobūdis p a s iekia viršūnę ty rinėtojų darbuo
se, bet moksleivhĮ ir studentlĮ pažangumas bevilti šk ai krenta. Ugdymo es 
mės problcml� užmirštama."
Mokymo diferencijavimo teorij a , pabrėžianti individalq požiūrįį žmo
gų, siekia sukurti tokią mokymosi s is t emą , kuri l.tiduoja teisę ir laisvę pasi
rinkti mokymosi turinį, formas, metodus, sudaro sąlygas kiekvienam dirbti
savo tempu, individualiu darbo stiliumi, pagal savo gali mybes. Ji padeda
išugdyti vi su omenė s narį, visada sugebantį t�isąmoninti s ave, savo apsisp ren
dimus, prisiim antį atsakomy� už savo pasirinkimus, sugebantį savarankiš
kai rinktis, suvokiantį ir ve rti nantį savo vidines gali myb es, sugeban tį efekty
viai prie-šintis nu,styrno ir elgesio unifikavimui.
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Šios sistemos p;igrindinis hruolas yra ta�. jugji 11 1 itin l- a humanistinės
pedagogikos triginius - žmogaus teisi; pasirinkti hci fomgaus asmenybės
pripažinim<J. Diferencijuoto mokymo sistema grindžiama idėjomis pag.
rindinis akcentas yra ne mokymas, ne žini11, mnk ėj i rn11 ir įgiidžitĮ formavi.
mas, bet mokymasis; taikydamas diferencijuoto mokymo būdą prdagogas
stengiasi padėti, palengvinti, skatinti mokymąs i, atskleisti mokinio polinkius,
interesus, sugebėjimus, padėti vaiko asmenybei vystytis ir realizuoti save'
pagrindžia individualaus požiūrio į kiekvieną besimokantijį svarbą.
Humanistinės pedagogikos psichologinis pagrindas yra A Maslow mo.
tyvacijos koncepcija (1968, 1972). /\merikiečiq psichologas A Maslow pateį.
kia savitą poreikių klasifikaciją, kurioje atsispindi įvairi11 poreikių hierarchija
ir ryšiai. Autoriaus nuomone, kicl'Vien ; žmogm gilll'ita turėdamas atitinka�
mų rūšitĮ poreikius, ir patenkinm žr mesniuosius jtJ vietą užima e�antys aukš�
čiau. Įsi�ąmonintas poreikis paprastai tampa veiklos moiyvu. Daugelis moty.
vų glūdi pasąmonėje, potraukiuose, instinktuose. Iškelti į sąmonės lygį, jie
padeda spręsti individo išlikimo ir pažangos problemas. Pasekime, kaip kei-.
čiasi mokymosi motyvai, ir koks šio proceso ryšys su diferencijuotu mokymu,
kuri� siekia atskleisti kiek-vieno žmogaus potencines galimybes, stengia'>i su
daryti sąlygas nuolatiniam a!'mcnybės tobulėjimui ir saviaktualizacijai.
Besivystantis žmogus nuosekliai pereina vaikystę, paauglystę ir jau- ·
nystę, formuojasi jo pastovūs bniožai. Mokymo tikslai ir uždaviniai, turinys,
metodai ir organizacinės formos siekia stimuliuoti, o ne slopinti nuoseklų·
žmogaus asmenybės formavimasi, jo prigimties jėgų vystymąsi. Kiekvieno
vaiko poreikis yra pažinti, veikti, ieškoti, o pedagogo rūpestis - kaip tą na-.
tūralų poreiki puoselėti, gilinti, plėtoti.
Diferencijuotas mokymas reikalauja, kad mokymo turinys, metodai,
formos būtų skirti žmogui, t. y. atitiktų jo individualybės bei amžiaus tarps
nio ypatumus, būtų prasmingi ir reikalingi. Savo darbo praktikoje taikyda
mi didaktinį diferencijavimą, mes rėmėmės psichologų teiginiais apie am
žių tarpsnių ypatumus (Ž. Pjaže, D. Bnineris) ir skirstėme pagal mokykli
nius tarpsnius. Diferencijavimas parenkant kiekvienam vaikui ar vaikų gru
pei uždavinius, reikalavimus, darbo formas ir metodus, kurie leidžia vai
kams mokytis pagal savo potencines galimybes, kiek-vienam užtikrina mo
kymosi sėkmę, o ši turi lemiamą reikšmę tolesnės veiklos motyvui. Ji pade
da vaikui jaustis saugiai kitų vaikų grupėje. Netaikant diferencijuoto moky
mo, lėtesnio mąstymo, menkiau pasirengę mokyti'>, silpnesnės sveikatos vaic
kai patiria nesėkmę, ją išgyvena kaip bausmę, kuri vienus tik tam tikrą laiką
skatina įveikinėti kliūtis ir sunkumus, o kitus iš karto pastumia į nusivylimą,
skatina agresyvumą, neapykantą mokytojui ir mokyklai. Todėl taikant vidi
nį diferencijuo1ą mokymą prndinė�e mokyklose pasiekti geri vaiko moky-

·
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ezultatai vėl rnnl)Vuuja s1 r n gi n1 ą � i , ugd,l pc1sitikėjim4 rnvo jė gomis,
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o p o būdis, did ja dalykinė dikrq1eiąci a, pc r � in � �la r.r ie daly
organizavim
os, desto ne v ien as , o kel etas mok y t oj tĮ . Pas1kett1rna1 neretai
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s
ki n
saugumo poreikio patenkini011, ne vi si vaikai iš kar t o prisitaiko
s umaž ina
sąlygtĮ, prie atskini mokytojtĮ rt'.ikalavimų bei darbo stiliaus. Šio
prie naujtĮ
vaikai
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Todėl jiems lengviau mokytis abstrakčius dalykus kaip a lge bra, gr ama t ika .
Tačiau šiam e ta rpsnyje veiklos plėtros inte nsyvumas nelygus dėl fizinio vys
r
r v
o
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.
Kaip ir pradi
i
fizin i ų bei

nukas, jis e moc in ga i vertina įvykius, tačiau jo i:mocijos pastove.�nės. Moky
masis dažnai tiktai išorinis pa reigos atlikimas Sėkmei s uvokti didelę reikš
mę turi pą.žymys. Šiose klasė5e ji s dažnai įgyja motyvuojančią g ali ą, kuri

stiprina saugumo poreikį, atsiranda kompetencijl)s jau s mas , noras pimlau t i
moksle, o tai patenkina ir pi r m uo si u s savigarbos poreikius. Vidinis atskirų
dalykų ar temq diferencijavimas k las ėje turi tik s lą išlyginti vaikų pasirengi
mo toliau mokytis spragas? padėti a daptu oti s prie dalykinės sistemos, įvai

rių !llokytojtĮ reika lavi mų, nauj o s klasės m ok i n ių ir t. t Dinaminis difer en
į „gab ius ir negabius", i si lpn us ir

cijavimo pobū dis nėra vaiktĮ skirstymas

„

stiprius" (tai žeidžia mokinitĮ savigarbą), bet mok y t oj o geranoriška pagalba
mokymuisi ir išmokimui.
Septintoji-aštuntoji klasės -- tai žvalgomasis tarpsnis, kuriame plečia

mas savęs, socialinio ir darbo pasaulio pažinimas. Siūlant fakultatyvus pra
sideda mokymo turinio diferenciacija. Atskirų dalykų mokymosi diferen
ciacija padeda aiškinti paauglio interesus. Praktinių dalykų mokymasis iš
ryški'la vaikų polinkius, sugebėjimus, kaupiama patirtis. Tačiau tame tarps
nyje vis dar ryškūs prieštaravimai ta11> paauglio vaizduotės ir realybės, tarp
konkrečių užduočių ir individo galimybių. Dėl vys ty mosi

ypatumq

dažnai

sumažėja paauglio darbštumas. Kartais jis sunkiai sutelkia dėmesį, pradeda
blogiau mokytis. Keičiasi meilės ir priklausomumo poreikiii kryptis. Suau
gusiųjų draugystė ir nuomonė dažnai paaugliui nepriimtina, nes šie

nenori

pripažinti jo subrendimo ir savaranki.�. kumo. Viena svarbiausil1 paauglio veik

los motyvų yra užtikrinti savo socialinį statu�ą. t. y. pripažinimo

poreikis

'Hičiau daJnai šiu pnn:iki1) patc11kinima� pasirri.\kia
siems - tėvarm. m1•kytojam�.

l ' ri dt a rn v imu suaugu.

Paaugly,tt:·jc i.�ryškt·ja arnlt'11yt>\·� aktyvumas, tmlėl vienoda veiklą

greitai atsibosta. Ats i ra nd a

uJ.klasiniai ir 11Jmokykliniai iutcrcsai. Nuo to'
dalnai nukenčia mokymmi paJang11ma�. blėsta iprolis sbh:mingai rnokylis.
Diferencijuotas mok ymo turinys p,ali p<1trnkinti šio anV.iaus mokinio inte.
resus. Pedagogas drauge su juo, kaip suaugi,:.s su �ua ugus iu , g11li aptart i jo
individualiq da rbi nę mokymos i programą: panaud o da ma s jo aktyvi1m;1, in
teresus hci pas iek imu s užkl a sinė} : veikloje, kidlia s n va ran kg kai parengti
ats kira s užd11otis, jas p aaiški nt i kitiems ir l. t. <':ia jau galimi intensyvaus
mokymosi pradai. Ta6au, jei atsiranda mokymosi s unkurm ,, kl a i d t/ , spragLĮ,
negalima pa mi ršt i išlygi munų jų užsi(·n,inui hei vidinio d i na min io diferenci
javimo. Snntykiume su pačiu savim i paaugl ys ypač su s id omėję s savo asme
nybe, atsi�kleid.lia jo sąmonė, j is jautrns, nori būti dėmesio centre. Difcren-.
cijuot as mnkyrrn1s padc da mokiniui p.vinl i save. įsis;imoninti, k:1 jis jaučia,
ko jis nori, k'! ir kaip jis daro, kaip rm1sto, kaip reiškia savo mintis. Taip
pe dagog a s padeda paaugliui kl;isi:je ir mokykloje jaustis saugiau, lavintis,
tapti savo proto, jausm11. žinitĮ ir dgesio šeimininku. Diferencijuoto mo ky
mo rei kala vim a i -- kad pedago gas nevaidintų „kontrolieriaus" ir tar1t1si su
pa ? u gliu, siūlyll1 jam pačiam pasirinkti atsiskaitymo lai ką , form<\. Tai atitin
ka pa au glio socialinę motyvaciją, prisideda prie teigiamo s avę s įvertinimo,
kompetencijos bei pripažinimo p o re iki o patenkinimo, nes pagri nd i n is mo
kymosi motyvas šiose kl as 1; se yra noras užimti tam tikrą vietą gmpėjc.
Orie ntavi mos i tarp s nyje (9-J() klasėse) baigiamas antrasis vidurinės
mo ky kl o s k o ncen t ras, suda rom os gal imybės ieškoti savo kelio bei a t:o;k l e i sti
savo gabumus, mokantis pa sir in ktus dalykus ir r enka nti s fakultatyvus. Pra
sideda negilus profiliavimas, kartu keičiasi ir gilėja diferencijavimas. Šalia
vidi nio diferencijavimo įteisinamas išorinis, ne tik pagal t urinį, bet ir pagal
įsisavini rno lygį: pagrindinis (13 lygis) arba sust ip rint a s (A lygis). Kurio lyg io
kursą lankyti. mokinys nusprendžia pats arba pasitaręs su tėva is bei mo ky
tojais. Mokantis ga lima pereiti iš vieno lygi o į kitą. Vadinasi, diferencijavi
mas yra dinamin i s Jis bl'1di n gas ankstyvosios jaunystės laikotarpio mokslei
viams. Pa gri ndinis šio amliaus jaumrolit/ veiklos brnožas yra kitoks negu
paa11glit1, pas ike ičia pažinimo poreikiai. Šio amžiaus mok in ia i į mokymąsi
pradeda žiūrėti kai p i to l im e sn į egzistencijos pag rind q . Jeigu paauglystėje
rūpėjo išmokti te kst q , ji a t gam i nti ir gauti pažymį, tai vyresnis mok sleivis
nori visk� suprasti, jsisqmoninti. Mokymosi dalykuose p rad ed am a ieškoti
reikšmės asmeniniam izyvc nimui . Iš čia kyla lcndc!lcija pai"iam diferenci
j u oti mokymosi dalykm: vieni jdumfi�, 11 kiti rcik�rningi, trečiu<; jis linkęs
a!mc.,1i bip

m·r,

ikalinptrs. 1\/uo tokio po}:iiirin

j mokymosi dalykus fmrnuo-

·

dualu� darbu s1ili11� l\i:ič-ia�i m<1s1ymas, pradt:dania daug k<t vi:r
·asi indivi
nuon1unc. l'asin: nkamii.:ji dalyL1i, fak11l1atyvai, kitaip tariant, mo
avo
s
i
t
n
i
};ymosi turinio dikrcm ijavimas, pr isidcda prie savi;� p ripalinirnu, vertini
mų, po re iki " patenkinimo, taip pal prie �aviaktualitacijos poreikio atsira·
proksinės o rien tadjos formavimusi.
dimo, kuris pasi rc i�kia inkn�yviu
Apsi sprendimu 1arps11yj...: 01··12 Uasė�c) toliau \ryksta išorinis difo ..

{

(e ncij avi mas, gik�nis mokymosi turinili proliliavimas. Mokiniai g a l i rinkti!.
IJumanit annį, gamt amok� linį , techninį, t'konominj-komcrcinį profilius. Di·

fercndjavimas či a platus - vk:nas trečdalis discipli 1111 yra profilirn:s. Taip
su dar o1mi� palankios sąlygos s avi rn i�k a i.
Jaunystt: - tai aštuoniolikos--<:lvidcširnt dvt:j!Į metq amžiaus t a rpsnis.

Šiuo laikotarpiu jaun i ma s palicka bendrojo lavinimo mokyklas, mokosi auB
tosi os e mokyklose, jgyja sp eci a l yhi; , pradeda dirhli, kiti li;sia mokslą auk.š· ·

tesnėsc profesinio parengimo į�taigmc. Šis amžius mažai kLIO skiriasi nuo
jaunystė s paha igo.s . Juk jaunas darbininkas ar pi rmojo kurso studentas vakarykštis abiturientas Būdingiamias šio laik ota rpio bruoža� yra tas, kad
iš vis11 reikalaujama b rand os ir atsakomybės. Pirmieji žingsniai visada ne
lengvi . Kiekvienas pati ria adaptacijos su nk um us. Diferencijuotas mokymas

atskleidžia realias g a limybe s išnaudoti perimamumą ir, taikant atitinkamus

metodm bei o rgan i.z avi mo b11dus, padėti įv e ikt i sunkumus naujame moky
mosi lygmenyje.
Difcrencijuolas mokymas sitllo šir1 amžiaus besimokantiesiems suda

ryti sąlygas

d irbti

pagal individuahĮ plan<\, individualius darbo paketus, tai

yr� mokyti.<. savo darbo stiliumi, tempu, p a�irink t u lygiu. Galimybė taip mo

k')'tis leidžia

m:

tik patenkinti saviaktualiz.acijos poreikį, bet l'udaro pagrin

dą ir prielaidas ugdyti jtĮ tolesnio mokymosi motyvus, poreikį nuolat lavin
tis, ug dy ti save kaip asmenybę, pere i ti į kitą nuolatinio mokymosi etapą -

suaugusiqj11 švietimą.
St. Šalkauskis

(l 936),

rašydamas apie mokymo individualizavimą, nu

rodo vertikalų diferencijavimą, t. y. pagal amžiaus tarpsnius. Šio diferenci-

. javimo p a grindinė kryptis mokymo procese grindžiama Maslow poreikių
hierarchija. Tačiau tas pats autorius teigia, kad skirtingos mokinių individu
alybės yra r yškios ir tame pačiame amžiaus tarpsnyje, toje pačioje klasėje
arba akademinėje gmpėje. Tai, pagal St. Šalkauskį, horizontalus diferenci
javimas, kuris realizuojamas vidiniu diferencijavimu, nagrinėtu J. Laužiko.
Jeigu pažiiirėsime

j

Maslow poreikių hierarchinę eilę· iš kito� pusės, t. y.

horizontaliai, tai pamatysime, kad gali būti skirtingai patenk in ti atskirų to

paties amžiaus ar mo ky kli ni o tarpsni o ugdytiniq poreikiai, nevienodi veik

los motyv;ii. Šis khrnsimas ypač ryškus,

kai

pereinama iš vienos mokymo

grl!ndies i kili\. L1i pa.�ikcičia gyvenimo qlygns, kai ugdytojas dar gerai ne99

ugdy1ini11 ir pimašiai. V<1tlinasi. bfllina pažinti kiekvieno besi mo.
individualybe;:.
Mokymo dikrcncijavimo sisll'ma grindi.iama teiginiais, kad pagrindį.
nis akcentas y ra mok y mas is, kad laikydamas dif•:rencijuoto mok-ymo būdą
pažįsta

kančiojo

pedagogas ieško kaip padėti, palengvinti, skatin1i mokymąsi, kaip atskleisti
mokinio polinkius, interesus, sugebt'.jimus, kaip pa d ėti vaiko asmenybei to�
bulėti ir realizuotis; pagrindžia individualaus po/.iūrio į kiekvieną besimo�
kantįjį svarbą. Tai suteikia pedagogui ir mokiniui daug laisvės, tačiau nereį.
kia manyti, jog kopijuojama
teorija ne

visada

pripažįsta

atviro ugdynio te orija ir praktika. Pirmiausia ši
mokymo proceso sistemingumą. Diferencijuo.

tas mokymas, atvirkščiai, yra labai aiškios strnktūros, kurioje visos dalys
nuosekliai viena su kita susietos ir fu11kciom1<'>ja eiliškumo tvarka. Darb as
klasėje arba

akademinė je

grnpėje, jei pedagogas ją skirsto į tipologinius

pogrnpius, įma n omas tik suplanavus savo veiklll, laik11 ir metodinius būdus.

Mokinių darbas pagal individualią programą jokiu būdu nėra chaotiškas

darbas. Jau pats žodis „programa" rodo, kad turinio įsisavinimas yra siste
mingas; skirtumas - nevienodas lygis, tempas,

mokym

osi

formos ir pan.

Negalima pamiršti ir socialinės pedagogikos ryšio su diferencijuoto mo
kymo sistemos teoriniriis

teiginiais,

siūloma metodika hei darbo būdais. So

cialinės pedagogikos idėjos vėl reikšmingos mokyklų praktikai ir populiarios
pastarojo dešimtmečio ir dabartinėje švietimo sistemoje. Iškilo konstrakcinės
sąveikos, lygiateisiško bendravimo idėjos, kur laisvi, saugūs moksleiviai jau
čia atsakomybę už pasirinktą elgesį ar veiklos būdą. Toks bendradarbiavimas
yra galimas organizuojant darbą grnpėse. Mokymosi procese schemą „sub
jektas-subjektas" pakeičia kita - „subjektas-gmpė". Pedagogas taip pat yra
grupės dalyvis. Diferencijuotas mokymas, atsižvelgdamas į socialinės pedago
gikos mintis, realizuoja individualų požiūrį per mokinių grupavimą, tačiau
nelaiko kon'itrakcinės sąveikos pagrindiniu teigiamu gmpinio darbo elemen

tu. Mums atrodo, kad saugumo laisvę grupėje ir lygiateisiškumo jausmą dit

bant klasėje su mokiniais padeda sudaryti diferencijuotos grupinės ar indivi

dualios užduotys, kurios atitinka kiehieno individo ar grupės sugebėjimus,

polinkius, interesus, laiduoja atlikimo sėkm<(. Diferencij11otas mokymas ne
atmeta ir gmpės sudarymo pagal mokinių pageidavimus (atviras gmpavimas),

taip pat siūlo ir tokias grupines užduotis, kuriose kaip tik išryškėja konstrak·
cinė sąveika. Užduočių įvairumas ir sudėtingumo lygis leidžia kiehienaĮil rasti
vietą grupėje: nuo grupės lyderio iki atlikėjo.
M okykla, kaip ir kiek-viena organizacija, turi bendnĮ tiksltĮ, uždavini11
ir taisyklių. Diferencijuotas mokymas, sifilydamas laisvę

ir

t ei s<( pa'iirinkti

mokymo turinį, formas, metodus ir būdus, remiasi individualiu požiūriu.

Todėl kyla klausimas, kiek skirt,ingumo, i ndiv id u alum o
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g al ime

tolernoti ar

et

atinti. A

Paskus ( 1991) nurodo du

kd1us, vedančius į žmogiškojo veik.s 

k
�jo sjšryš
ki � i � :i : konl roks (irn_lividualios,
_

ė
�isuoti�ės: �olitinė_s, e _k o� om i � s )
_
v1d1>, v1.rnurnenes). N11rmly11 ktha1 atninka dvt šv1climo s1ste(1mh
vės
is
.
.
. 1·r la
.
m os plėtoj i m os 1 strakgmes kryptis.

Diferencijuoto m. i k ymo korija nesifllo nė vieno iš ši11 kraštut inių ke
ieškoti komp rom i s o tarp laisvės ir kontrolės. Būtina t am tikra
lių. ReikėllĮ
tūril, ku ri numatyhĮ , plan11ot11, tirtq, siūlyllĮ, ko re gu o ti! švieti
st111k
mo
valdy
strategijų,
kryptis, ui.davinius, o lai svę p alikt11 kiek vieno peda
s
temo
sis
mo
t a t i kai , nes, r�: mi a,n t i � .10 �Mli e s A._ Pa kaus teiginia�s „a�
o
gogo m�t � inei �
.
'.
mens laisves k,rypčtLĮ yra daug' ( 19911). ludel mes pntaname P. Jucev1č1enes
minčiai apie pedagogo metodinės wiklns svarbą. Me todinė taktika yra kū·

�

rybinis, laisvas ped agn go darbas, _jo meistriškumo iš rai ška . Pedagogas, atsi·
žvelgdamas i individo ar grupės ypatumus, gali pasirinkti mokymo būdus,
me todus , formas, užduočitĮ turinį p agal situaciją. Jaunesnėse kl asėse labai

svarbi pedagogo mctodinė-infonnacinė veikla. Žmo gų supa didžiuliai in
formacijos srautai, o vaik as be pag a lbos nepajėgus atrinkti, kokią informa. ciją tobulin i mui si naudoti anh.:iau, kokią vėliau, kaip ją perdirbti, kaip pri
taikyti, kaip elgtis esant sunk um a ms ir pan. Vėliau išryškėja pedagogo pa·
tarėjo, drąsintojo, pa r t neri o, kolegos vaidm uo :

„Pažinkite mane. Pastebėkite mano specialius gabumus, interesus. At

kreipki te į mane, kaip į individą, dėmesį. Duokite man kasdien galimybę ką
nors pasi ekt i , kad ir m ažoj e srityje", rašo Y. J. Če rnius (1993).

Tarybinė pedagogika dažnai kėlė ko le ktyv o formavimo idėją. Tačiau
besimokanči11jų kolektyvas buvo suprantamas k aip gmpė, kuriai tiesiogiai

vadovauja pedagogas. Kiekvienas m ok inys - ne individuali asmenybė, bet
kolektyvinės minties vykdytojas. Tarybinė pedagogika teigė mokytoją, kaip

ugdymo proceso vadovą, atsakingą už rezu lta tus, už n ege ro ves . Jis privalėjo

·vadovauti net ir mokinio šdmai. Taip buvo kuriamas mokytojo „vadovo
kontrolieriaus" m odeli s. Mokykl oje pradėjo vyrauti autokratinis darbo sti

lius. Tokį mokytojo m odel į g rind ė L. Vygotskio teorija, pagal kurią pedago-

. gas tmi eiti vaiko vyst ymosi priekyje ir traukt i jį paskui save, būti vadovu.

Užuot padėjus įgimtam saviveiksmingumui- jis slopinamas. Todėl buvo smer
kiamo s idėjos, kurios reikalavo kreipti dėmesį į mokinį, jo savybes,

mosi procesą ir t. t.

į moky

Tarp šių smerkiamų idėjų buvo ir diferencijuotas moky

mas. Tarybinė pedagogika laikėsi vieningos mokyklos idėjos: vieningi mo
kymo planai, programos, mokyklų struktūra, reikalavimai mokytojams ir
pan. Tik po 1957 mellĮ Pedagogikos akademijos sesijos buvo pradėta kalbė
ti apie dift'rencijuotą rnok.')'mą. Atsirado teorinių t ciginhĮ ir daug praktinhĮ

Bu d ari n a s, l. Unt, C. Habibas,
vertino dikrencijavimo jta.ką moky-

tyrirm1 (R. Kirsanovas, E. Ral:>unskis, A.
L. Ohrnzcova ir

kt.). 'Jyrė-jai

teigiamai
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mo proceso ge ri nimu i ir p a tl' ik l· n c rnafoi rckomcml acijq prak t ind pe d a
go.

go ve iklai. Buvo pradėtos k ur t i speci a l ios mokyklos su su�t ipri ntu vienos ar ·
kitos di�ciplinos d ės tymu , siū\0111 i fak u l t a t yviniai už.sil-mimai, b a ndo m a di.

fere ncijuoti mokyma klasės ar ;i kadcmi nės gn 1 pL·s viduje, tačiau neke ič ian
t
vieningo mo k y mo turinio ir 1 d k a lavimų. Nebuvo .s uku rt. a psichologi nė-p e.
d a go gi nė besimnkanl':iųjtJ d i H gnostika. K iebfr na s tyrinė1oj as patcikda v0 88•

vo mintis ar re kome nd acijas. 'In i g i d i fe rencijuo t as mokymas apėmė t i k pa.

vi e nes mo ky mn proceso s t rnk tf11os d a l i s , išliko ni:l.ymia mokymo kryp t i mi
,
k urią k a i kurie a ut ori a i net gri e ž t a i k ri t i kavo i r � me rkė. Kiekvienas hesi ino.
kantysis ir t oli ;i u

tu1ėjo La ikytis

p rie vi e n i n go s bcndws mok yk l o s . Mokymo

procesas i r tol i a u liko u n i rikuot as, nelankstus, ne k ū rybiškas. Daug buvo kai.
bėta, rašy t a apie

1.,....okym o

va s , L. l. Božovič, A

inJivid u H " '.avimą

( L.

S. S lav i n a ,

B.

G.

Ananje.

B. U l a d k i c h , Z. Vc t rova ir kt. ). Ta čiau
ir šios mi n t ys liko nejgyvcml i ntos. Pav i e n i a i tyrima i p a „kendo senoje, ne.
jud rioje sistc mu.1c . /\bs tr a k1Ū s , be nd ri ir ideologiwoli mo kymo tikslai ir už.

A. Bu dari nas,

d a vi ni a i malai ve ikė proce s ą .

Remdamiesi mint imi, kad

tfria mas d i d ak tinis prol't:sas t u r i b ū t i anali.
reikšmę

zuojamas ped a go gi nėje sis temoje, at metame soci al inio ui.sakymo

ir vaidmenį, s i e k i an tį ce n t ra li wo t a i vald yt i mokymo siste mą, atskirus jo ele.
mentus, n us t atyti t a rpslruktūrinius ryšius. Taip užke rt a mas kelias didakti

niu p roceso dinamikai bei la nkstumui, s i e k i a ma unifikavimo. Visos moky.

mo si <; t e mos dinamiškumas priklauso nuo mnky rno tiksltĮ i r užd avinitĮ.

Mo

kymo tiksfai yra labai j v a i riis ir nevienodo lygiu - nuo bendro švietimo s istc,

mos tikslo iki kie kvie no pedagog.inio susitikimu tikslo. Juos lemia ir for.

muoja ša lies poli t inė , sociHlinė, eko nominė ir k ul t ūr i nė situacija bei ra ida.

Re ikė ttĮ pažymėti edukacinės t e o rijo s ir bendruomenės poreikitĮ įtaką. Kri

tikuojame požiūrį, reikalaujantį pagrindinį dėmesį k re i pt i į mokymo turinį,
me t od us bei pr i emo n es .

Diferencijuotas moky mas nėra p agrįstas mokymo priemonitĮ

nukre ip i a n t mokymo procesą d idaktiniam tikslui pasiekti.

taikymu,

At me sd ami pe·

d agogo , k ai p abso l iu tau s mo ky mo proceso vadovo, funkcij ą nepri ta riame
minčiai, kad visus mo k y mo proceso veiksnius ga l i ma iš anksto nu matyti,

p lanuo t i , koregu o t i

ir ati tinkamomis p r iemonė mis valdyti. M okytojo ir mo·

kinio są ve i k ą mes sup r ant ame k a i p jtĮ bendravimo ahipusiškumą, p agrįstą
ped a gogi ne meile, gl ob a, atsakomybe, pareiga, d r augišk a is
Vad i nasi, mokymo d i l'c re ncijavimas

santykiais.
yra la nks t i sistema, kurioje

for·

muojasi nauji ryšiai tarp struktūros ele mentų. N auj i ryšiai keičia ir p ačius
-

jis t a m p ;i

t a i pedagogo kūryba, o mokinys

jain, jo i nd ivi d .rnlybci priimtinus d a rbo
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d i ferenci·
renk.asi
tempą ir biidą. Keičiasi t radicinės

sisteminės s trn k t ūros e l e me n tus. Ta ip keičiasi t urinys

juotas. Mokymo bū dai ir metodai

·

s LĮarbo formo!'>: v i c ni mok i n i a i 1n1L1� i s a v a rankišką darbą na1ra niz aci nė
. .
Ofp
"]
·
1 l a�.es.a�·"''
i... pa.mo k·as.. .
piµose, k1t1
J a r�k· o 1s
.;
.
.
. .
.
c11uotas
mokymas
�
u
s
1c1a
naup1s
md1vidualyrcn
D i fe
rink t i s tokią. mokyk lą, k u ri
bę su
JO po rc1k iw., i n teresus, gyvt: 111mo planus 1r wgchėJtmus.

ygmuno
·

·

·

�o\;.y�la . J is �u.ri ll:.isi;
aci
v
moty ją,

.
ryšiais mokinio
atiti�_i_tf jo veiklos

PRI NCi l'Ll'S UI· D I H L'l<.lNTI A T I O N UI' Tt:ACl l l NG
Summa ry
The aims of the •.�d unl l iL1nai refonn in l.itl1 liania

c:a11

be implPrnl'll k-J 1f prin

ciples of J i flerentiation of leaching will be realized in schools. ln order to accom
plish this task th '.' w u rd w i d e lentknci1?s in this llelJ should be e xp lored and
.
.
anal y sed . 1 he arlh !e prest'nb the h1slor1cal a spe<'t of d .1 tferen trnt1011
of teac_hmg,

starting with the ideas of S. S. l�ust,a u and ph>ceeding to thl" com q:i b of G. S. Hall,
s. [>ewey, M. Monlessury and other authors. The conlcm p urary outlook is repre·

sen ted by A. Maslow <:nd theory ė>f humanistic: education . The artide also reviews
the spec i fidty of diffen>t1 tia ted leammg d uring the pericxh oi chi ldhood, adol(s
cence and youU1 11ie basic trend s in S<wiet ped a gogy rnnccmin g d ifft'rentiation

of tea dl ing

are presentl>cl

as wel l . The artide condudes that d ifferenliated leaming

crea tes a new type of relaticmship between tlie i n d i vid ua l and the school It enables
pupils to chcKJS<.' the most suitaHe forms uf working at 5 ,:·hool.
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