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GABIU MOKINIU UGDYMO APRASAS

I SKYRIUS
GABIU IR TALENTINGU VAIKV S,{VOKOS SAMPRATA

1. Gabiq vaikq atpaZinimo problema - Siuo metu viena i5 aktualiausiq pedagoginiq ir

psichologiniq problemq. Dabar vis daZniau sutariama, kad gabumai - tai ne tik auk5ti intelektiniai

gebejimai, bet ir sugebejimas sprgsti problemas bei kurybi5kumas. Gabumams bei jq rai5kai dideli

poveiki daro daugybe vidiniq (fizines ir asmenybes savybes, motyvacija, savikontrole ir t. t.) bei

i5oriniq (aplinka, ugdymo galimybes, ivykiai ir t. t.) veiksniai.

1.1. Gabus vaikai - tai vaikai, galintys efektyviai igyti Ziniq ir mokejimq, juos

pritaikyti naujoms problemoms sprgsti, spardiai mokytis i5 patirties. Jq intelektiniq gebejimq lygis

yra labai auk5tas (individualiai testuojamq standartizuotais intelekto testais intelekto koeficientas

yra du standartiniai nuokrypiai ar daugiau nei vidurkis). Turedami Siuos intelektinius gebejimus,

gabts vaikai lenkia arba pajegls pralenkti pana5ios patirties ir aplinkos bendraamZius savo vienos

ar keliq mokslo sridiq akademiniais pasiekimais. Siems vaikams bfldingas auk5tas kfirybiSkumo

lygis.

1.2. Talentingi vaikai - tai vaikai, turintys ypatingq gebejimq, kurie pasirei5kia vienos

ar keliq meno, mokslo ar sporto sridiq pasiekimais.

1.3. Specialieji ugdymosi poreikiai - pagalbos ir paslaugq ugdymo procese reikme,

atsirandanti del i5skirtiniq asmens gabumq, igimtq ar igytU sutrikimq, nepalankiq aplinkos veiksniq,

kas suteikia iSskirtinq gabumq vaikq grupei igyti kitoki status4 ugdymo procese.

2. ApraSo igyvendinim o pradLia - 2022 m. rugsej is.

II SKYRIUS

APRASO TIKSLAS IR UZDAVINIAI

3. Gabiq ir talentingq mokiniq ugdymo Apra5o (toliau - Apra5as) paskirtis - uZtikrinti

gabiq vaikq gabumq atskleidim4 ir visaverti ugdym4: pletoti gebejimus ir polinkius, sudaryti

socialines ir edukacines ugdymo(si) s4lygas.



4. Apra5o tikslas - uZtikrinti gabiq ir talentingq mokiniq gabumq atskleidima ir

visaverti ugdym4, pletojanti gebejimus ir polinkius.

5. UZdaviniai:

5.1. atpaZinti gabius ir talentingus vaikus;

5.2. pritaikyti ugdymo turini, aplink4 gabiq ir talentingq vaikq poreikiams;

5.3. informuoti ir nukreipti gabius irlar talentingus vaikus i savivaldybes, Salies,

tarptautinius projektus, neformalias Svietimo institucijas, skirtas gabiems ir talentingiems vaikams

ugdyti;

5.4. tobulinti mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq gabiq ir talentingq vaikq

atpaZinimo ir ugdymo kompetencijas.

III SKYRIUS

APRASO MODELIS

6. Gabiq ir talentingq vaikq ugdymas apima Siq vaikq atpaZinim4, ugdymo spartinim4,

individuali zavim4, diferencij avim4 ir turtinimE.

7. Gabiq vaikrtr atpaZinimas:

7.1. Tevai irlar mokytojai subjektyviai taiko ivairius gabumq atpaZinimo kriterijus.

7.2. Gab[s vaikai atpaZistami pagal mokomqjq dalykq olimpiadq, konkursq,

kitus tikslines paskirties renginius, intelektinius gebejimus, ivertintus psichologo.

8. Bendrieji gabiq vaikq poZymiai: pasiZymi smalsumu, aktyviu domejimusi ji
supandiu pasauliu; turi daug Ziniq ivairiomis temomis (platus interesq ratas); i5moksta lengvai ir

greitai, pagrindiniq dalykq mokosi geriau ir greidiau nei dauguma jo bendraamZiq; pasiZymi gerais

skaitymo igfldZiais, skaityti iSmoksta dar ikimokykliniame amZiuje; sklandZiai reiSkia mintis Lodail

ir ra5tu; turi ger4 atminti, isimena lengvai ir greitai; Zodynas platesnis ir turtingesnis nei

bendraamZiq; lengvai ir greitai atranda rySius, rodos, tarp visai nesusijusiq dalykq; sutelktai domisi

kai kuriomis mokslo sritimis; megsta kurti, i5rasti, turi daug idejq, ypatingai savo domejimosi

srityje; greitai randa problemq sprendimo bldus; turi laki4 ir turting4 vaizduotg; vienus

mokomuosius dalykus megsta labiau nei kitus; pastabtis, greitai pamato prie5taravimus; savo

klausimais kartais glumina mokytojus ir tevus; noriai imasi naujq uZduodiq; savanori5kai daugiau

laiko skiria uZduotims, kai jos susijusios su ji dominandiais dalykais; domisi labai ivairias dalykais

ir n6ra linkg susikoncentruoti tik i vien4 sriti; geba susikoncentruoti itam tikr4 veikl4; labiau megsta

dirbti vieni nei grupeje; kelia didesnius reikalavimus sau ir kitiems; budingas savikriti5kumas;

diskusijose turi savo nuomonQ; moka analizuoti ir daryti i5vadas; noriai imasi vadovauti, gali



koordinuoti grupes veikl4; daugiau bendrauja su lyresniais mokiniais ar suaugusiais nei su savo

bendraamZiais.

IV SKYRIUS

REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS

9. Visi vaikai turi galiq ir tam tikry gebejimq, tadiau jie nevadinami ,,gabiais" tikrqja

Sio ZodZio prasme. Gabiq mokiniq dalis priklauso nuo naudojamo gabumq apibreZimo. Pagal

skirtingus apibreZimus, gabiais galima laikyti nuo 1 iki 20 procentq mokiniq. Kaip atpalinti gabq

mokini? Gabts vaikai yra aktyvus, smalsrls, atkakliis, demesingi, pasiZymi lakia vaizduote,

k[rybingumu. Sie vaikai anksdiau pasiekia raidos etapus. Gabieji labiau linkg varZyis, blti
nepriklausomi, megsta individuali4 veikl4. Jq mokymosi greitis didesnis nei kitq jq amZiaus vaikq.

Gabts vaikai jautresni kitq Zmoniq emocijoms, pasiZymi padidintu kritiSkumu sau. Svarbu Zinoti,

kad gabus vaikas nebutinai yra aukStq pasiekimq mokinys. Klaseje tarp mai5taujandiq mokiniq gali

sleptis ir gabieji, nerealizavE savo gebejimq. Gabiam vaikui galime padeti i5naudoti savo gabumus:

9.1. Skirti darbus, kuriems atlikti reikia daug pastangq. Tik turintis veiklos vaikas

noriai lankys mokykl4 ir tobules. Gabus vaikas, nerealizavgs savo gabumq, gali susidaryti neigiam4

nuomong apie mokytojus ir mokykl4, prarasti motyvacij4.

9.2. Individualizuoti uZduotis. Paprastai klaseje yra ivairaus lygio mokiniq.

Pasistenkite, kad silpnesnieji turetq galimybg patirti pasisekimo dZiaugsm4, o stiprieji

nenuobodZiautq pamokq metu. Vienas i5 bUdq prisitaikyti prie skirtingq lygir+ mokiniq yra visiems

duoti pagrindines uZduotis, o gabiesiems, atlikusiems pagrindines uZduotis, paskirti sudetingesniq

papildomq uZduodiq.

9.3. Sudaryti galimybes rinktis. Pateikite kelet4 skirtingq uZduodiq, i5 kuriq mokinys

galetq i5sirinkti patraukliausiq. Taip mokinys jaus, kad buvo atsiZvelgta ijo interesus, noriai atliks

savo pasirinkt4 uZduoti. Mokinio jausmas, kad jo nuomond svarbi, padidins motyvacij4 mokyis.

9.4. Nuolat kelti iS5Ukius, paskatinti. Gali atrodyti, kad gabiems mokiniams puikiai

sekasi mokytis savaranki5kai ir kad jie turi kuo uZsiimti. Talento specialiai nepuoselejant mokinys

daZniausiai nepasieks to lygio, kurio galima tiketis, atsiZvelgiant ijo galimybes. NuobodZiaujantis ir

gabumq neatskleidZiantis mokinys gali pradeti mai5tauti. Todel reikia padeti vaikui patenkinti jo

intelektinius poreikius; skirti naujas, vis sudetingesnes uZduotis ir stebeti, kaip atsiskleidLia vaiko

talentas.

9.4. Dirbti su gabiais mokiniais vadovaujantis Apra5o priedu Nr. l.



V SKYRIUS

GABIV IR TALENTINGU VAIKU UGDYMO TURTINIMAS

10. Siekdami ugdyti gabius ir talentingus vaikus Mokykla:

10.1. organintoja ivairius renginius: konkursus, festivalius, varZybas, konferencijas ir

tikslines paskirties proj ektus ;

10.2. organizuoja mokomqjq dalykq olimpiadas, konkursus ir kitus renginius,

stovyklas;

10.3. suteikia galimybg pasirinkti skirtingoms mokslo sritims gabiq vaikq ugdym4

ivairiose neformaliojo Svietimo mokyklose. Siose mokyklose gab0s mokiniai gali pasirinkti

ilgalaikes kryptingo ugdymo programas;

10.4. sudaro s4lygas auk5tus pasiekimus (ar jq potencial4) ir motyvacijq turintiems

vaikams gauti dalykiniq ir asmenyb6s ugdymo Ziniq, igyti tokiq gebejimq, kuriq jie neturi

galimybes igyti per pamokas, pavyzdLiui,,Jaunqjq dviratininkq ir motoroleriq vairuotojq blrelis",

,,Jaunqjq Zurnalistq burelis" , ,,Medijq ra5tingumo" ir kt..

I l. Sekmingam gabiq vaikq ugdymui igyvendinti reikia:

1 l.l. specialiqiq ugdymo specialistq ir mokytojq kompetencijq, reikalingq akademinei

sridiai gabiq ir talentingq vaikq ugdymo kokybei uZtikrinti;

I 1.2. psichologo Ziniq, igfldZiq, gebejimq atpai;inti ir konsultuoti gabius vaikus.

12. B[tinas jau atpaZintq gabiq ir talentingq vaikq ugdymo tgstinumas (ungiant

formalqji ir neformalqji Svietim4).

VI SKYRIUS

NUMATOMI REZULTATAI

13. Numatoma, kad lgyvendinus Apra5o modelibus:

13.1. sudaryta ir iSbandyta gabiq vaikq, pasiZymindiq labai aukStu intelektiniq

gebejimq lygiu, atpaZinimo ir ivertinimo metodika;

13.2. organizuota nuolatine gabiq ir talentingq vaikq bei jaunimo stebdsena, vykdomi

tyrimai (esant poreikiui vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas su KupiSkio Svietimo

pagalbos tarnybos specialistais) ;

13.3. teises aktq nustatSrta tvarka finansuojami gabiems ir talentingiems vaikams

ugdyti skirti projektai;

13.4. organizuojami konkursai ir dalykines olimpiados, STEAM projektai;



13.5. organizuojami menams ir mokslui bei kitoms sritims gabiq ir talentingq vaikq

renginiai;

13.6. teises aktr+ nustatyta tvarka finansuojamas delegacijq pasirengimas ir

dalyvavimas tarptautinese olimpiadose, konkursuose, kituose renginiuose;

13.7. gabiq ir talentingq vaikq pasiekimai Lietuvoje ir uZsienyje vieSinami mokyklos

internetiniame laikra5tuke ,,Sratinukas", mokyklos internetineje svetaineje www.alizava.lt,

raj oninej e spaudoj e,,,Svietimo nauj ienose", mokyklo s Facebook paskyroj e ;

13.8. mokytojai, pasitobuling profesing kompetencij4 ir gebejimus pritaikyti ugdymo

turinipagal gabiq ir talentingq vaikq poreikius, taikys ir tobulins individualius ugdymo metodus.

VII SKYRIUS

LESU POREIKIS

14. ApraSo modelio igyvendinimo priemonds finansuojamos atsiZvelgiant i Mokyklos

galimybes.

15. Pasinaudojant ivairiais fondais, ie5koti finansavimo i5 kitq Saltiniq, programq,

projektq, konkursq.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Programos vykdytojai - Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos mokyojai ir

specialistai, partneriai - Kupi5kio meno mokykla, Kupi5kio Svietimo pagalbos tarnyba ir kitos

Salies neformaliojo Svietimo istaigos.
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