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Jei ir toliau darysime tai, ką darėme, gausime 
tuos pačius rezultatus.

Laikas keistis.



Esminis klausimas kiekvienam

Kaip dirbame su gabiais vaikais?
Ką darome, kad gerai dirbtume?



Gabių vaikų ugdymas

Gabus vaikas turi būti atpažįstamas 
ne todėl, kad jį pavadintume 
“gabiu”, bet todėl, kad jis gautų 
geresnį, jo poreikius atitinkantį 
ugdymą.



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. Šiems vaikams 
būdingas aukštas kūrybiškumo 
lygis.



Bendrieji gabių vaikų 
požymiai
Gabus vaikas:
• Pasižymi smalsumu, aktyviu domėjimusi jį 

supančiu pasauliu
• Turi daug žinių įvairiomis temomis
• Išmoksta lengvai ir greitai
• Sklandžiai reiškia mintis žodžiu ir raštu
• Turi gerą atmintį, įsimena lengvai ir greitai
• Nemėgsta mokytis atmintinai
• Žodynas platesnis ir turtingesnis nei bendraamžių
• Lengvai ir greitai atranda ryšius, rodos, tarp visai nesusijusių 

dalykų
• Mėgsta kurti, išrasti, turi daug idėjų
• Greitai randa problemų sprendimo būdus
• Turi lakią ir turtingą vaizduotę



Bendrieji gabių vaikų 
požymiai
• Pastabus, greitai pamato prieštaravimus
• Energingas
• Noriai imasi naujų užduočių
• Ryžtingai siekia tikslo, nenuleidžia rankų susidūręs su 

kliūtimi
• Diskusijose turi savo nuomonę
• Bendraamžiams kartais gali atrodyti keistas
• Noriai imasi vadovauti, gali koordinuoti grupės veiklą
• Lengviau prisitaiko socialinėje ir emocinėje srityse
• Jautresnis žmonių nuotaikoms, emocionalus
• Linkęs į individualią veiklą
• Padidintas “sau” kritiškumas
• Renkasi vyresnius draugus.



Gabių vaikų tipai

1.“Sėkmingas”
Vaikai mokosi sėkmingai, gero intelekto, atsakingi, klauso 
mokytojų; šio tipo yra daugiau nei 90%.

Atpažinimas. Šiuos vaikus atpažinti lengviausia. Jie pasižymi 
gerais akademiniais pasiekimais, aukštais intelekto ar 
žinių testų rezultatais, mokytojai gana anksti pastebi ir 
įvertina jų gebėjimus.



2.“Išsiskiriantis”
Vaikai pasižymi dideliu kūrybingumu. Abejoja autoritetais, 
neretai gali prieštarauti mokytojui, būti netaktiški, sarkastiški, 
užsispyrę. Bendraudami su kitais, linkę konfliktuoti. Gauna 
nedaug apdovanojimų.

Atpažinimas. Šie vaikai linkę nusižengti drausmei, neretai 
mokytojai nepastebi išskirtinių šių vaikų gabumų. Juos 
labiau pastebi bendraamžiai ar kiti su mokymu nesusiję 
asmenys. Jie pasižymi itin dideliu kūrybingumu. Didelius jų 
gabumus rodo kūrybingumo testai ar veiklos rezultatai.



3. “Paslėptas”
Šiam tipui priklauso vaikai,kurie praranda motyvaciją ar 
susidomėjimą tuo, kuo anksčiau domėjosi, kurie neigia ir 
slepia savo gabumus, stengdamiesi priklausyti ne tokių 
gabių savo bendraamžių grupei.

Atpažinimas. Mokytojų nuomone, tai daugiau nei vidutinių 
gabumų mokiniai arba tiesiog tik sėkmingai besimokantys 
mokiniai. Šio tipo vaikai atpažįstami iš aukštų pasiekimų 
rezultatų. Kad ir kaip jie stengtųsi slėpti savo gabumus ir 
neišsiskirti, jų gabumus vis dėlto pastebi tiek mokytojai, tiek 
bendraamžiai, apie juos žino ir tėvai.



4. “Iškritusiojo”
Dažniausiai šio tipo vaikų interesai yra už mokyklos ribų, 
nes jie negauna paramos ir nerealizuoja savęs įprastoje 
mokyklinėje aplinkoje. 

Atpažinimas. Mokytojams jie atrodo kaip vidutiniai mokiniai. 
Tokių vaikų gabumai atpažįstami tik atliekant bendrą ir 
išsamų įvertinimą. Atpažinti padeda kitų gabių vaikų 
rekomendacijos, pastebimas didelis jų kūrybingumas, 
dažniau ne mokyklinėje veikloje.



5. “Dvigubas”
Vaikų išskirtinumas – dvejopas, jie pasižymi ir gabumais, ir 
vienu ar kitu sutrikimu, tokiu kaip sensorikos sutrikimai. 
Turimas sutrikimas neleidžia pasireikšti gabumams. Dėl šios 
priežasties šių vaikų gabumus sunku atpažinti, ir dažnai jie 
taip ir nesulaukia tinkamo ugdymo ir paramos.

Atpažinimas. Juos atpažįsta specialistai testuodami vaikus ir 
vertindami jų veiklą ar užduočių atlikimą.



6. “Savarankiškas”
Tai savarankiški sėkmingai besimokantys gabūs vaikai. Jie 
stengiasi susikurti savo mokymosi galimybes. Jie patys 
pasiima tai, ko mokymosi sistema, mokykla, mokytojas 
negali duoti.

Atpažinimas. Lengvai atpažįstami, išsiskiria iš bendraamžių 
gerais mokymosi pasiekimais, aukštais intelekto ar žinių 
testų rezultatais, mokytojai gana anksti pastebi ir įvertina jų 
gebėjimus.



Gabių vaikų identifikavimo 
metodai

• Standartizuoti žinių testai
• Kūrybiškumo testai, klausimynai
• Mokytojų nuomonė
• Tėvų nuomonė
• Bendraamžių ir bendraklasių nuomonė
• Pačių pretendentų nuomonė (savęs vertinimas)
• Mokinio veiklos bei jos rezultatų analizė.
Dažniausiai naudojami keli tarpusavyje suderinti 

metodai.
Svarbu atrinkti tinkamus atpažinimo metodus, įvertinti 

gautus rezultatus ir priimti atitinkamą sprendimą.



Sėkmingas mokymas

• Mokytojas skatina mokinį mokytis ir 
įsivertinti

• Mokymas (is) grindžiamas atradimo džiaugsmu
• Užduotys individualizuojamos ir diferencijuojamos
• Palanki mokymo aplinka
• Galimybė rinktis
• Mokymo medžiagos susiejimas su gyvenimo 

praktika ir mokinio poreikiais
• Grįžtamoji informacija.



Gero mokytojo portretas
Domisi tuo, ką moko

• Turi žinių pagrindus apie mokymą ir mokymąsi
• Sužadina mokinių energiją veikti
• Turi mokymo būdų repertuarą ir geba juos taikyti mokydamas vaikus
• Pajėgia kritiškai vertinti savo veiklą
• Domisi savo mokinių mokymusi ir motyvuoja mokytis
• Puikus technologinis raštingumas
• Kuria saugią, produktyvią ir lengvai valdomą klasę
• Įdomiai perteikia nuobodžią medžiagą
• Atsako į mokinių klausimus
• Pripažįsta, kad mokiniai gali klysti
• Skatina klasės diskusiją
• Užduoda motyvuotus namų darbus
• Pagrindinius dalykus užrašo lentoje
• Kalba pakankamai lėtai
• Turi humoro jausmą
• Kalba gyva, išraiškinga
• Pats nuolatos mokosi
• Geras draugas ir patarėjas.



Nebus nei gero mokymo, nei 
gero mokymosi, jei mokiniai ir 
mokytojai nesidžiaugs bendru 
darbu.



Metodinės rekomendacijos

• Nustatyti mokinio mokymosi stilių ir atsižvelgti
į jį dirbant su gabiu vaiku

• Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą
• Kūrybiškai taikyti įvairius mokymo būdus
• Skatinti mokinius dalyvauti olimpiadose, konkursuose, 

festivaliuose, varžybose
• Siekti aukšto mokinių pasiekimų lygio ne tik teikiant žinias, 

bet ir ugdant bendruosius gebėjimus, kompetencijas bei 
pasirengimą mokytis visą gyvenimą.



Mokymosi stiliai

• Mokymosi stilius – tai pamėgtas galvojimo, informacijos 
apdorojimo  ir supratimo būdas.

• Pagrindinis veiksnys renkantis mokymosi stilių – tai mokinių 
galimybė rinktis iš daugybės mokymosi metodų.

• Mokytojas rūpinasi savo mokiniais individualiai ir gerbia jų 
skirtingumą (dirba įvairiais stiliais).





Geriausi mokymo 
metodai

• Taikyti interaktyvius mokymo metodus
• Duoti laiko praktiniams užsiėmimams
• Pabrėžti tobulėjimą
• Skirti darbą grupėmis ir poromis
• Kurti “vertinimo mokymuisi” kultūrą. (Pabrėžti, kad 

mokymasis – tai pastangų rezultatas, o ne įgimtas 
gabumas).



Išskiriamos dvi pagrindinės gabių mokinių
stimuliavimo ir skatinimo galimybės:

• Įprastos pamokos spartinimas

• Turtinimas



Įprastos pamokos turtinimas

•Mokymasis bendradarbiaujant

•Mokomosios medžiagos turinio 

diferencijavimas ir individualizavimas

•Specialių projektų ruošimas, šventinių 

pamokų vedimas



Mokomosios medžiagos turinio 
diferencijavimas ir individualizavimas

Vaikų skirtumus turi atitikti skirtingos
mokytojų parinktos priemonės.
Diferencijuoti galima:
•Mokymo turinį
•Mokymo metodus
•Vertinimą



Tarpusavio diferenciacija

Mokytojas ta pačia tema pateikia kokias tris 
skirtingo sunkumo užduotis. Mokinys jas peržiūri 
ir įvertinęs mėgina pagal savo žinias atlikti 
sunkiąją, vidutinio sunkumo ar lengvąją užduotį. 
Pateikiant tris skirtingo sunkumo darbo lapus, 
reikia pasirūpinti, kad jie visi vienodai atrodytų. 
Kitaip mokiniai rinksis vidutinio sunkumo ar 
lengvąją užduotį. Tarpusavio diferenciacija 
ugdomas gebėjimas vertinti save.



Mokymasis bendradarbiaujant

Labai naudinga suporuoti silpnesnįjį mokinį su
stipriuoju, kad jie kartu atlikinėtų užduotis:

• Gabus vaikas mokymosi bendradarbiaujant
situacijose mąsto daug kokybiškiau. Mokantis
grupėje bendradarbiaujant geriau formuojasi
pažintiniai gebėjimai.

• Gabus mokinys įgyja socialinių gebėjimų, tokių kaip
lyderystė, komunikavimas, konfliktinių situacijų
sprendimas.



Specialių projektų ruošimas, 
šventinių pamokų vedimas

Skatindamas gabų mokinį mokytojas gali:
•Įtraukti jį į projektinę veiklą
•Planuoti su mokiniu (iais) ką nors ypatinga: 
paruošti šventines pamokas.



Kas motyvuoja mokinius?

• Mokytojo entuziazmas
• Medžiagos prieinamumas
• Pamokos organizavimas
• Grįžtamasis ryšys.



Metodinė medžiaga, naudojant 
IKT

Žodynai



Žodžių mokymas



Gramatikos mokymas
(taisyklės, pratimai, testai, video 

internete)



Pasakos su CD



Audio/DVD



Integruotų pamokų 
privalumai

• Mokiniams integruotos pamokos įdomesnės
• Didėja mokinių mokymosi motyvacija
• Paįvairinamas ugdymo procesas
• Skatina mokinius mąstyti, atrasti ryšius tarp įvairių faktų ir 

procesų
• Užtikrina mokymo bei mokymosi metodų įvairovę
• Padeda mokiniams realizuoti save praktinėje veikloje
• Padeda siekti geresnių mokymosi rezultatų.



Integruota pasaulio pažinimo – anglų kalbos pamoka 
3a klasėje 

“Stay Strong and Healthy!”
“Būk stiprus ir sveikas!”



Uždaviniai:

• Mokyti naujų žodžių (rytiniai įpročiai)
• Išanalizuotis tekstą “Every Morning” (“Kas rytą”) 

ir palyginti rytinius vaikų įpročius
• Išmokyti naują dainą “Good Habits” (“Geri įpročiai”)
• Skatinti bendradarbiavimą ir ugdyti gebėjimą dirbti 

individualiai, grupėmis
• Mokyti naudotis pateikta informacija ir padaryti 

išvadas.

Tikslas – supažindinti mokinius 
su gerais įpročiais.



Anglų kalbos diferencijuotos užduotys 
Žodžių salotos

Sudėti žodį          Sudėti naujų žodžių   Sudaryti sakinį
iš skiemenų                   frazes                 (Gabiems mok.)



Dirbame su signalinėmis 
kortelėmis



Žaidimai

• Domino tipo žaidimai
• Loto tipo žaidimai su paveikslėliais
• Spėliojimo žaidimai
• Bingo
• Kryžiažodžiai.



Metodinė medžiaga
Žaidimai, kryžiažodžiai
Gabiems mokiniams



Lietuvių kalbos – anglų kalbos integruota pamoka 5b 
klasėje

“My Dream Home”
“Mano svajonių namai”



Uždaviniai:

• Mokyti naujų žodžių (tiek užsienio kalbos, tiek lietuvių kalbos 
tarmių)

• Išanalizuoti tekstą “Unusual Buildings” (“Neįprasti pastatai”)
• Aptarti Lietuvos tarmių žemėlapį ir susipažinti su tarmiškais 

žodžiais
• Skatinti bendradarbiavimą
• Ugdyti gebėjimus dirbti tiek savarankiškai, tiek su klasės 

draugais bei apibendrinti/susisteminti išeitą temą.

Tikslas – išmokyti papasakoti 
apie savo svajonių namus.



Kartojame žodžius 
(Spark 1 Interactive Whiteboard Software 

CD)



Pristatoma nauja medžiaga
Dviejų pastatų aptarimas



Klausome teksto



Video
Namų tipai



Diferencijuotos anglų 
kalbos užduotys

I grupei užduotis                     II grupei užduotis                        III grupei užduotis
Parašyti teisingas (T),              Parašyti sakinių                            Gabiems mok.                                
Neteisingas (F),                        iš girdėto teksto.                  Apibūdinti savo svajonių
nepaminėtas sak. (DS).                                                                    namus.



Žaidžiame Bingo
Gabūs mokiniai mėgsta paruošti Bingo ir 

padėti draugams.



Renginys
“Easter in Lithuania and England”

“Velykų šventė Lietuvoje ir Anglijoje”

Tikslas - supažindinti mokinius su velykų papročiais 
Lietuvoje ir Anglijoje.

Uždaviniai:
• Aptarti velykų papročius Lietuvoje ir Anglijoje
• Pateikti naujų žodžių reikšmes
• Atlikti anglų kalbos užduotis
• Padainuoti dainą “Easter” (“Velykos”)
• Išmokyti eilėraštį “Five Little Easter Eggs” (“Penki 

maži velykiniai kiaušinukai”)
• Padaryti velykinių darbelių: kiškutį, kiaušinuką ir 

viščiuką.



Užduotys gabiems 
mokiniams



Mokiniai apdovanoti už pastangas



Diferencijuotos žodyno  
užduotys



Diferencijuotos užduotys



Diferencijuotos gramatikos 
užduotys



Diferencijuotos užduotys pradinių 
klasių mokiniams



Žodyno užduotis gabiems 
mokiniams



Gramatikos temų aiškinimas, 
įtraukiant gabiuosius mokinius



Gramatikos temų aiškinimas, 
įtraukiant gabiuosius mokinius



Gramatikos temų aiškinimas, 
įtraukiant gabiuosius mokinius

She said (that) she had 
met a really nice guy 
the day before.

He said (that) he had 
lost his passport.

I’ve lost my 
passport.



Gramatikos temų aiškinimas, 
įtraukiant gabiuosius mokinius



IKT naudojimas pamokose



IKT naudojimas pamokose



Projektas su Rygos Ziemelvalstu
gimnazija "Our school in the past, at 
present and in the future "



ŠIAULIAI
JOVARAS PROGYMNASIUM

AT PRESENT

Monika Džiugytė, 
Radvilė Karalevičiūtė, 
Gabija Kryžanauskaitė 
2011, Siauliai



Vytautas 
St 132, 
Šiauliai

Location



Jovaras Progymnasium is 20 years old.



Active Leisure Entertainment
in

Živilė Kovėraitė ir Inga Žemaitienė
2012 – 04 – 26

Šiauliai



“One Adventure Park” is…

the freshest adventure park in Lithuania

the biggest adventure park in Lithuania

one of the first adventure parks in 
Lithuania

the oldest adventure park in Lithuania



“One Adventure Park” is for …

young children

teenagers only

teenagers and young adults

grown-ups, teenagers and children



Mokiniai veda šventines pamokas

Halloween



Who am I?

• I was wrapped in white 
and buried in my tomb a 
long time ago. Now, I 
wait in the dark with my 
golden treasures all 
around. Outside the 
sand piles high over top 
is my tomb. 



• I am a monster that has 
been on a diet. There is 
no fat on me! Or muscle 
either! You might say 
that I am all skin and 
bones --without the skin. 
I rattle when I walk. And 
my teeth chatter when I 
talk. 

Who am I?



Write a short poem about 
Halloween. Use the 
following words:

• Scary
• Bones
• Happy
• Ghost 



Išvados

• Svarbu atsižvelgti į vidinius ir išorinius veiksnius, kurie daro 
didžiulę įtaką gabumams ir jų raiškai.

• IKT, metodinės medžiagos įvairovė padeda ugdyti gabius 
mokinius.

• Numatyti tinkamus ugdymo kelius.



“Už kiekvieną stebuklą reikia savim užmokėti –
savo gyvenimu, meile, širdim ir daina.

Justinas Marcinkevičius



Internetiniai puslapiai

• www.starfall.com
• www.agendaweb.org
• www.kids-pages.com
• www.kindersite.org
• www.eslprintables.com
• www.superteacherworksheets.com
• www.activityvillage.co.uk
• www.clipartguide.com
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Ačiū už dėmesį!


