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• 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.



Gabus vaikas: 
• Pasižymi smalsumu, aktyviu domėjimusi jį supančiu pasauliu;

• Turi daug žinių įvairiomis temomis;

• Pasižymi gerais skaitymo įgūdžiais;

• 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;

• Sutelktai domisi kai kuriomis mokslo sritimis;

• Mėgsta kurti, išrasti, turi daug idėjų;

• Greitai randa problemų sprendimo būdus;

• Turi lakią ir turtingą vaizduotę ir  t.t. 



METODAI

IQ nustatymas;

Standartizuotų žinių testų rezultatai;

Mokytojų nuomonė;

Tėvų nuomonė;

Bendraamžių nuomonė;

Pačių pretendentų nuomonė (savęs vertinimas);

Mokinio veiklos bei jos rezultatų analizė.



H. Gardnerio Intelekto teorija



REKOMENDACIJOS
Mokymosi stiliaus nustatymas;

Ugdymo proceso diferencijavimas ir 
individualizavimas;

Mokymo(si) metodų, būdų ir strategijų dermė;
Dalyvavimas renginiuose;

Projektinė veikla (tarptautiniu, nacionaliniu lygmenimis);
Ugdymo įstaigų pasirinkimas;

Nacionalinės mokinių akademijos veikla;
Modulinis mokymas; 

Pagilinto turinio mokymas; 
Mokymosi aplinkos efektyvumas;

Gabiųjų klubo, akademijos steigimas;
Vasaros stovyklų organizavimas ir pan.



Dalyvavimas 
renginiuose, 
projektuose



Gabių vaikų tipai
• „Sėkmingas“ (mokosi sėkmingai, gero intelekto, atsakingi,

klauso mokytojų; šio tipo yra daugiau nei 90%)
• „Išsiskiriantis“ (gauna nedaug apdovanojimų ir įvertinimų,

prieštarauja mokytojams, sarkastiški)
• „Paslėptas“ (slepia sugebėjimus, nenori išsiskirti iš kitų,

jaučiasi nesaugūs, nerimastingi; tai paauglystės amžiaus tipas)
• „Iškritusiojo“ (dirba su pertrūkiais)
• „Dvigubas“ (turi mokymosi negalią ar kitų sutrikimų, bet yra

gabūs)
• „Savarankiškas“ (patys pasiima tai, ko sistema, mokykla,

mokytojas negali duoti; patys turi susikurti savo galimybes)



www.guc.lt



www.gabusvaikai.lt



National Association  For Gifted Children
www.nagc.org



National Association for Gifted Children (NAGC) -
http://www.potentialplusuk.org/



London Gifted & Talented
www.londongt.org



Efektyvus  gabių mokinių ugdymas

• IKT ir IT pagalba ugdomas gabiųjų vaikų
iniciatyvumas, savarankiškumas, atsakingumas,
kūrybingumas bei gebėjimas formuluoti naujas idėjas
ir taikyti jas sprendžiant problemas.

Inovatyvių metodų privalumai 
• Pažintinės veiklos aktyvinimas
• Pailgėja aktyvios veiklos trukmė
• Ugdytinių pastangos problemoms spręsti
• Ryšys tarp mokinio ir pedagogo
• Pedagogas – patarėjas, konsultantas ar vadybininkas



http://www.teacherled.com/all-interactive-whiteboard-
resources/



http://www.whiteboardblog.co.uk/



Interaktyvūs ištekliai
http://www.topmarks.co.uk/Interactive.aspx



Nuorodos ir pamokų planai
http://exchange.smarttech.com/index.html#tab=0



ABCteach - http://www.abcteach.com/directory/interactive-
smart-notebook-files-interactive-games-puzzles-9653-2-1



The Teacher’s guide -
http://www.theteachersguide.com/SmartBoards.htm



Pamokų planai Interaktyviai lentai



Best Apps for kids
- http://bestappsforkids.com/

Endless alphabet 



Mouse Mischief
- pelės išdykėlės



www.peliukai.lt



Mokomieji ištekliai



http://www.esltower.com/

• ESLTower.com is a free ESL, EFL site that offers top
quality printable and interactive English grammar, vocabulary
& pronunciation exercises for teachers and students.







Printable PDF Worksheets & 
Flashcards, among others





Courses for Schools & Parents. An Effective, 
affordable private and public teaching solution for 

parents and schools.



Printable games for teacher



Įrankiai
For teachers
• www.oup.com/elt/teachersclub
• www.countryschool.com/ylsig/
• www.englishraven.com/main.html
• www.enchantedlearning.com
• www.blogger.com/start
• www.busyteacherscafe.com/web_tutorial/webpage_tutorial3.htm

For students
• www.oup.com/elt/students
• www.yahooligans.yahoo.com/
• www.howstuffworks.com/
• www.exploratorium.org
• www.nationalgeographic.com/kids/
• www.dfilm.com



Nuorodos ir šaltiniai

www.mothergooseclub.com
http://www.englishclub.com/
www.easyenglish.com
www.nonstopenglish.com
http://www.primaryenglish.lt/
http://simpleesl.com/english-esl-games/
http://www.funenglishgames.com/
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.britishcouncil.org/learnenglish
www.learnenglish.org.uk/kids/
www.usingenglish.com
www.online-english.britishcouncil.org/
www.folden.info/dictionariesonline/html
www.alarice.com/dictionariesonline.htm etc.



Žingeidūs ir daug žinantys, mąstantys ir
dar daugiau galintys, pastabūs ir
nuolatos tiriantys, kūrybiški ir siekiantys
už horizonto, besimokantys ir mąstantys
apie savo mokymąsi - tokie yra gabūs
mokiniai, tokiais jiems siekiame padėti
tapti.



Dėkoju už dėmesį!

jurate.masiuliene@gmail.com


