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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – 

Centras) Gabių mokinių ugdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. ISAK–105 

„Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa“. 

2. Aprašo paskirtis – numatyti bendras gabių ir talentingų mokinių atpažinimo ir ugdymo 

kryptis, kurios leistų įvertinti esamą gabių mokinių ugdymo situaciją Centre ir padėti atskleisti 

mokinių gabumus, sudarant galimybes visapusiškam ugdymui(si) bei motyvacijai kelti.  

3. Apraše vartojamos sąvokos:  

           Gabūs vaikai – tai vaikai, galintys efektyviai įgyti žinių ir mokėjimų, juos pritaikyti 

naujoms problemoms spręsti, sparčiai mokytis iš patirties. Jų intelektinių gebėjimų lygis yra labai 

aukštas. Gabūs vaikai lenkia arba pajėgūs pralenkti panašios patirties ir aplinkos bendraamžius savo 

vienos ar kelių mokslo sričių akademiniais pasiekimais. Šiems vaikams būdingas aukštas 

kūrybiškumo lygis.  

          Talentingi vaikai – tai vaikai, turintys ypatingų gebėjimų, kurie pasireiškia vienos ar kelių 

meno, mokslo ar sporto sričių pasiekimais. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Gabių mokinių ugdymo tikslas – plėtoti ir tobulinti mokinių  prigimtinius gebėjimus, 

įgyjant papildomų žinių ir kompetencijų, ugdyti atsakingą, savo jėgomis pasitikintį, gyvenimo 

tikslų siekiantį jauną žmogų. 

5.  Uždaviniai:  

5.1. atpažinti gabius ir talentingus mokinius;  

5.2.  pritaikyti ugdymo turinį ir aplinką gabių mokinių poreikiams; 

5.3. ugdyti, plėtoti gabių mokinių galias bei skatinti juos aktyviai dalyvauti rajono, šalies ir 

tarptautinio lygio projektuose, konkursuose, olimpiadose. 

 

III. GABIŲ MOKINIŲ ATPAŽINIMAS 

 

6. Bendrieji gabių vaikų požymiai:  

6.1. pasižymi smalsumu, aktyviai domisi jį supančiu pasauliu, užduoda daug klausimų;  

6.2. turi gerą atmintį, įsimena lengvai ir greitai; 

6.3. turi daug žinių įvairiomis temomis;  

6.4. pagrindinių dalykų mokosi geriau ir greičiau nei dauguma jo bendraamžių;  

6.5. sutelktai domisi kai kuriomis mokslo sritimis;  



6.6. kelia naujas idėjas, greitai randa problemų sprendimo būdus;  

6.7. pastabus, lengvai ir greitai atranda ryšius, rodos, tarp visai nesusijusių dalykų;  

            6.8. sklandžiai kalba, žodynas platesnis ir turtingesnis nei bendraamžių;  

6.9. turi stiprų loginį mąstymą ir moka argumentuotai pagrįsti savo nuomonę; 

6.10. ypač motyvuotas, kelia didesnius reikalavimus sau ir kitiems bei siekia aukščiausių 

rezultatų;  

6.11. turi gerą ir savitą humoro jausmą;  

6.12. labiau mėgsta dirbti vienas nei grupėje;  

6.13. noriai imasi vadovauti, gali koordinuoti grupės veiklą. 

7. Gabių vaikų atpažinimo procesas vykdomas:  

7.1. Renkama informacija apie mokinius: 

7.1.1. klasės vadovas: 

7.1.1.1. stebi ir analizuoja mokinio mokymo(si) pasiekimus, kartu su mokiniu ir tėvais 

aptaria trišaliuose pokalbiuose;  

7.1.1.2. rugsėjo mėnesį teikia tėvams (globėjams / rūpintojams) pildyti vaiko gabumų 

reitingavimo klausimyną;  

7.1.1.3. rugsėjo mėnesį padeda mokiniams pildyti intelekto nustatymo klausimyną 

(Parengta pagal: Smith, A. Accelerated Learning in the Classroom. Network Educational Press Ltd, 

1999.); 

7.1.2. dalykų mokytojai: 

7.1.2.1. analizuoja mokslo metų pabaigoje nacionalinių pasiekimų patikrinimų, po kiekvieno 

trimestro diagnostinių užduočių rezultatus, numato tolimesnius tobulinimosi žingsnius; 

 7.1.2.2. pasibaigus pirmam trimestrui pildo mokinio gabumų atpažinimo / reitingavimo 

klausimynus. 

7.1.3. psichologas spalio-lapkričio mėn. su mokiniais atlieka intelekto, gabumų, poreikių bei 

polinkių nustatymo testus; 

7.1.4. direktoriaus pavaduotojas ugdymui renka statistiką apie mokinio pasiekimus, 

apdovanojimus, nominacijas, neformalųjį švietimą.  

7.2. Pasibaigus trimestrui klasių vadovai su psichologu aptaria surinktą informaciją apie 

mokinius, teikia rekomendacijas Vaiko gerovės komisijai (toliau – VGK ) dėl konkrečių mokinių 

priskyrimo gabiems mokiniams; 

7.3. VGK posėdyje priimami sprendimai dėl gabių mokinių ugdymo(si) ir pagalbos 

plėtojant pastebėtus gabumus teikimo; 

7.4. gabiam mokiniui parengiamas individualus ugdymo(si) planas. 

 

IV. GABIŲ MOKINIŲ UGDYMO BŪDAI 

 

8. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas pamokų metu:  

8.1. diferencijuojamas ir individualizuojamas teikiant skirtingo sudėtingumo lygių 

užduotis; 

8.2. teikiamos bendros užduotys, bet reikalaujama skirtingo jų atlikimo lygio ar būdo; 

8.3. diferencijuojamos ir individualizuojamos namų darbų užduotys ir atlikimo būdai; 

8.4. dalis darbų atliekama savarankiškai; 

8.5. teikiamos papildomos užduotys, siekiant praplėsti žinias ir įgūdžius; 

8.6. sudaromos sąlygos gabiems mokiniams teikti pagalbą silpniau besimokantiems 

mokiniams. 

9. Gabių ir talentingų vaikų ugdymui:   

9.1. tikslingai išnaudojamos ugdymo(si) laikas skirtas darbui laikinosiose grupėse; 

9.2. išnaudojami neformaliojo ugdymo užsiėmimai; 



9.3. teikiama specialistų pagalba; 

9.4. sudaromos sąlygos gilinti žinias ir gebėjimus vykstant į įvairias mokslo įstaigas, 

universitetus, bibliotekas, muziejus, edukacines išvykas po Lietuvą; 

9.5. skatinama dalyvauti šalies  mokomųjų dalykų olimpiadose, konkursuose, varžybose ir 

kituose renginiuose. 

10. Mokytojams, dirbantiems su gabiais mokiniais, rekomenduojama:  

10.1. diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą, kūrybiškai taikyti įvairius 

mokymosi būdus įvairiose aplinkose;  

10.2. tikslingai taikyti inovatyvius metodus (diskusijos, žaidimai, mokymasis 

bendradarbiaujant, problemų sprendimo paieškos (individualios arba grupėse), individualūs arba 

grupiniai projektai, patirtinis mokymasis, kūrybinės užduotys ir t.t. );  

10.3. naudotis įvairiomis mokymosi priemonėmis ir aplinkomis (skaitmeninės mokymo 

priemonės, virtualios mokymosi aplinkos, gamtos mokslų laboratorijos, muziejai, bibliotekos, 

kultūros įstaigos ir kt.);  

10.4. skatinti mokinius dalyvauti olimpiadose, konkursuose, varžybose, parodose, 

pleneruose, tikslinės paskirties projektuose ir kituose renginiuose;  

10.5. siekti aukšto mokinių pasiekimų lygio ne tik teikiant žinias, bet ir ugdant bendruosius 

gebėjimus, kompetencijas bei pasirengimą mokytis visą gyvenimą;  

10.6. įvairiomis formomis (seminarai, kursai, konferencijos, savišvieta, dalinimasis gerąja 

patirtimi ir t. t.) tobulinti darbo su gabiais vaikais ugdymo kompetenciją. 

 

V. GABIŲ IR TALENTINGŲ MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

11. Mokiniai – olimpiadų, varžybų, konkursų nugalėtojai: 

11.1. įvertinami  aukščiausiu įvertinimu, dalyko mokytojas elektroniniame dienyne įrašo 

padėką tėvams, nedalykinių konkursų nugalėtojų tėvams padėką įrašo klasės vadovas; 

11.2. apdovanojami Centro direktoriaus padėkomis; 

11.3. apie jų pasiekimus skelbiama Centro interneto svetainėje, facebook paskyroje. Už 

informacijos pateikimą atsakingas mokinį ruošęs mokytojas / darbo vadovas; 

11.4. meninių konkursų nugalėtojai skatinami surengti pasirodymus Centro šventinių 

renginių metu, organizuoti Centre asmenines darbų parodas. 

12. Mokiniai, kurių metinis visų dalykų įvertinimas atitinka aukštesnįjį lygį, apdovanojami 

Centro direktoriaus padėkomis.  

13. Mokslo metų pabaigoje aukštesniuoju lygiu besimokantiems mokiniams, olimpiadų, 

varžybų ir kitų konkursų nugalėtojams, laureatams organizuojama edukacinė pažintinė išvyka.  

14. Gabūs ir talentingi mokiniai bei jų tėvai pagerbiami mokslo metų pabaigos šventėje. 

 

V. SIEKTINI REZULTATAI 

 

15. Didėja bei gerėja mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų susidomėjimas išskirtinių 

gebėjimų vaikų atpažinimu ir ugdymu. 

16. Sudaryta ir išbandyta gabių vaikų, pasižyminčių aukštu intelektinių gebėjimų lygiu, 

atpažinimo sistema. 

17. Daugiau mokinių išbando save olimpiadose, konkursuose, įvairiose varžybose. 

18. Vykdoma nuolatinė gabių vaikų paieška ir stebėsena. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 



19. Informacija apie gabių mokinių dalyvavimą renginiuose bei pasiekimai skelbiami 

Centro internetinėje svetainėje, facebook paskyroje, stenduose. 

20. Aprašo įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

21. Aprašo turinys gali būti keičiamas ar papildomas Centro direktoriaus įsakymu, pritarus 

VGK. 

 


