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Gabių vaikų sampratos konceptualizavimas labai įvairiai aiškinamas ne tik Ekonomi-
nio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) šalyse, bet ir atskirose 
šalyse narėse. Iki šiol nėra tarptautinio sutarimo dėl gabumų apibrėžties (Rutiglia-
no, Quarshie, 2021).
Lietuvoje nuo 2005  metų iki šiol gabių vaikų samprata keitėsi – vartotos sąvokos: 
gabūs ir talentingi vaikai; ypatingus gabumus realizuojantys vaikai; vaikai, nerealizuo-
jantys gabumų. Pastaraisiais metais dažniausiai vartojama skėtinė sąvoka – didelį 
mokymosi potencialą turintys mokiniai. Pastaroji formuluotė išryškina gabumų bei 
gabių ar (ir) talentingų vaikų sampratos daugiaprasmiškumą.
Kiek bendraamžių vaikas turi pralenkti, kad būtų priskirtas gabiųjų grupei, priklau-
so nuo požiūrio. EBPO dažniausiai kalbama apie 3–10 proc. gabiausiųjų. Šiuo metu 
gabių mokinių registracijos nėra. Švietimo valdymo informacinės sistemos duomeni-
mis, Lietuvoje iš viso bendrojo ugdymo mokyklose mokosi 327  022 mokiniai. Jei 
skaičiuotume 3 proc. dalį nuo viso mokinių skaičiaus, tai būtų 9 811 gabiųjų. Teoriškai 
išskiriamų gabių mokinių dalis yra didelė. Todėl svarbu skirti dėmesį sėkmingam jų 
ugdymui(si), atpažintų ir įvertintų gabumų raiškai.
Gabaus mokinio identifikavimas sudėtingas ne tik dėl gabumų įvairovės, bet ir dėl 
brangios, tik profesionalams prieinamos, metodikos. Pažinimas ir įvertinimas susiję 
su daug investicijų reikalaujančiu kompleksiniu tyrimu, kurio išvados nėra stabilios 
ir ilgalaikės.
Asmens gabumų pažinimas švietime savaime pridėtinės vertės nesukuria, daug 
vertingesnis su diagnostika susijęs ugdymo proceso bei asmens brandos progreso 
projektavimas. Todėl daugiau dėmesio skiriama asmens individualiam mokymo(si) 
planui ir jo personalizuotam mokymui(si). Kuriant autentišką ugdymo(si) aplinką, 
būtina sutelkti psichologų ir mokytojų bei mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pas-
tangas, įgalinančias realizuoti asmens turimą potencialą.
Šioje Švietimo problemos analizėje pateikiama duomenų apie gabių ar (ir) talentingų 
vaikų ugdymo raišką bendrajame ugdyme, atsiribojant nuo situacijos vertinimo pagal 
specializuoto muzikos, dailės, meno, sporto ar inžinerijos krypčių ugdymo programas.

...gabus ar (ir) talentingas?

Nuotraukos prieiga internete: https://mumsinthewoodeducation.com/wp-content/uploads/2015/06/How-to-
Engage-Gifted-Students-in-the-Classroom_1115_591981_1_14089518_500.jpg
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Kaip aiškinama gabių ar (ir)  
talentingų vaikų sąvoka?

Per tris nepriklausomos Lietuvos dešimtmečius 
švietimo sistemoje skirtas dėmesys vaikams, nerea-
lizuojantiems ypatingų gebėjimų. Tačiau teisiniai ga-
bumų ir talentų turinčių mokinių ugdymo pagrindai 
sukurti XXI  a.: patvirtinta „Gabių vaikų ir jaunuolių 
ugdymo strategija“  (2005), parengta „Gabių vaikų ir 
jaunimo ugdymo programa“ (2006) ir „Gabių ir talen-
tingų vaikų ugdymo programa“ (2009).

„Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programo-
je“ (2009) apibūdinami pagrindiniai sąvokų – gabūs ir 
talentingi vaikai akcentai.

Pripažįstama, kad gabumai ne visada yra pastebi-
mi, jie ne visada virsta dideliais pasiekimais (Grauslienė, 
Labanienė, Lazdauskas, 2018).

Gabūs vaikai – tai vaikai, galintys efektyviai įgy-
ti žinių ir mokėjimų; juos pritaikyti naujoms proble-
moms spręsti; sparčiai mokytis iš patirties. Jų inte-
lektinių gebėjimų lygis labai aukštas (individualiai 
testuojamų standartizuotais intelekto testais inte-
lekto koeficientas yra du standartiniai nuokrypiai ar 
daugiau nei vidurkis). Turėdami šiuos intelektinius ge-
bėjimus gabūs vaikai lenkia arba pajėgūs pralenkti pa-
našios 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. Tai reiškia, kad 
talentingi vaikai turi ypatingų gebėjimų kažkurioje 
siauresnėje srityje, tačiau jų intelekto koeficientas ne-

būtinai gali būti labai aukštas. Ne visi talentingi vaikai 
yra gabūs.

Švietimo įstatyme žodis „gabumai“ vartojamas 
apibrėžiant specialiuosius ugdymosi poreikius; apra-
šant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 
ugdymą; nustatant apmokėjimą už neformalųjį vaikų 
švietimą. Taigi, nerealizuojantys gabumų vaikai trak-
tuojami kaip mokiniai, turintys specialiųjų poreikių ir 
tai reiškia, kad jiems reikalingas specialus ugdymas 
bei teikiama švietimo pagalba pagal poreikį.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi porei-
kių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi 
poreikių skirstymo į lygius tvarkos apraše  (2011) 
trečiajai specialiųjų ugdymosi poreikių grupei priski-
riami mokiniai, turintys mokymosi sunkumų. Tai moki-
niai, kuriems dėl nepalankios (kultūrinės (kalbinės), 
pedagoginės, socialinės-ekonominės) aplinkos ar su-
sidariusių aplinkybių apribojamos asmens galimybės 
realizuoti savo gebėjimus. Mokinių, turinčių mokymosi 
sunkumų, grupei priskiriami mokiniai, nerealizuojan-
tys ypatingų gabumų. Tikslinant nerealizuotų ypatingų 
gabumų apibūdinimą nurodoma, kad tai vaikai, kurių 
pasiekimai neatitinka jo intelektinių gebėjimų, kurie yra 
didesni nei bendraamžių (IQ 130 ar didesnis) dėl indivi-
dualių (asmenybės) ir aplinkos veiksnių (šeimos, moky-
klos, bendraamžių ir t. t.).

Jungtinėje Karalystėje  (Department for Edu-
cation (DfE)), Jungtinėse Amerikos Valstijose (National 
Association for Gifted Children (NAGC)), EBPO (Rutiglia-
no, Quarshie, 2021) sąvokos gabūs ir talentingi vaikai 
vartojamos paraleliai. Tuo metu Lietuvos švietime (iki 
šiol paplitusioje retorikoje) dažniausiai vartojama są-
voka – gabus vaikas. Šiuo terminu akcentuojamas ne 
turimų žinių lygis, o aukštesnis potencialas įgyti 
žinių, jas suvokti ir panaudoti. Toks terminas nau-
dingas, nes leidžia palyginti vaikų potencialą mo-
kytis ir išmokti vienos ar kelių veiklų bei pasiekti 
jose meistriškumą (Psichologės patarimai auginan-
tiems gabius vaikus: kaip atpažinti ir į ką atkreipti 
dėmesį,  2020). Išskirtinių gebėjimų turintiems vai-
kams būdinga ankstyvesnė ir spartesnė raida (Perleth 
ir kt., 2000). Kiek bendraamžių vaikas turi pralenkti, 
kad būtų priskirtas gabiųjų grupei, priklauso nuo 
požiūrio. „Eurydice“ tinklo 30 šalių narių lyginama-
sis tyrimas rodo, kad pagal skirtingose Europos ša-
lyse taikomus vertinimus ir kriterijus gabūs vaikai 
sudaro 3–10 proc. (Eurydice, 2006).

Sąvokos „gabus ar (ir) talentingas vaikas“ varto-
senoje pastebima transformacija (žr. 2 pav.).

1 pav. Sąvokų gabūs ir talentingi vaikai sąryšis

Parengta pagal Grauslienę, Labanienę, Lazdauską, 2018
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vaikai, kurių pasiekimai neatitinka jo intelektinių gebėjimų, kurie yra didesni nei bendraamžių (IQ 130 ar 
didesnis) dėl individualių (asmenybės) ir aplinkos veiksnių (šeimos, mokyklos, bendraamžių ir t. t.). 

Jungtinėje Karalystėje (Department for Education (DfE)), Jungtinėse Amerikos Valstijose (National 
Association for Gifted Children (NAGC)), EBPO (Rutigliano, Quarshie, 2021) sąvokos gabūs ir talentingi 
vaikai vartojamos paraleliai. Tuo metu Lietuvos švietime (iki šiol paplitusioje retorikoje) dažniausiai 
vartojama sąvoka – gabus vaikas. Šiuo terminu labiau akcentuojamas ne turimų žinių lygis, o aukštesnis 
potencialas įgyti žinių, jas suvokti ir panaudoti. Toks terminas naudingas, nes leidžia palyginti vaikų 
potencialą mokytis ir išmokti vienos ar kelių veiklų bei pasiekti jose meistriškumą (Psichologės 
patarimai auginantiems gabius vaikus: kaip atpažinti ir į ką atkreipti dėmesį, 2020; Išskirtinių gebėjimų 
turintiems vaikams būdinga ankstyvesnė ir spartesnė raida (Perleth ir kt., 2000)). Kiek bendraamžių vaikas 
turi pralenkti, kad būtų priskirtas gabiųjų grupei, priklauso nuo požiūrio. „Eurydice“ tinklo 30 šalių 
narių lyginamasis tyrimas rodo, kad pagal skirtingose Europos šalyse taikomus vertinimus ir kriterijus 
gabūs vaikai sudaro 3–10 proc. (Eurydice, 2006). 

Sąvokos „gabus ar (ir) talentingas vaikas“ vartosenoje pastebima transformacija (žr. 3 pav.). 

 

3 pav. Gabių ar (ir) talentingų vaikų sampratos evoliucija Lietuvoje 2005–2018 metais 

 
Parengta pagal teisės aktus 

 
Pastaraisiais metais dažiausiai vartojama sąvoka „didelį mokymosi potencialą turintys mokiniai“ 

(Girdzijauskienė, Gintilienė, Butkienė, Nasvytienė, Dragūnevičius, 2018a) – tai: 
 talentingi mokslui mokiniai, turintys išskirtinių akademinių pasiekimų; 
 gabūs mokiniai, kurių intelektinių gebėjimų lygis yra labai aukštas; 
  gabūs ir talentingi mokiniai, kurie turi labai aukštą intelektinių gebėjimų lygį ir pralenkia bendraamžius 

savo pasiekimais; 
  gebėjimų nerealizuojantys gabūs mokiniai; 
 mokiniai, kurie, mokytojų nuomone, pasižymi didelį mokymosi potencialą rodančiomis savybėmis. 

Remiantis gerosiomis praktikomis Lietuvoje bei suinteresuotų šalių įžvalgomis, 2021–2022 metais 
vykdomas profesinio tobulinimo ir šalies konkurencingumo didinimo programos „Kurk Lietuvai“ projektas 
„Didelį mokymosi potencialą turinčių vaikų atpažinimas bei įgalinimas“. Juo siekiama skatinti dialogą ir 
bendrą „didelį mokymosi potencialą turinčių vaikų“ sąvokos vartojimą. 

 
Sąvoka „Didelį mokymosi potencialą turintys mokiniai“ tarsi sieja visą spektrą bendrojo ugdymo 

mokyklose egzistuojančių gabių ir talentingų vaikų ugdymo praktikų. Tačiau dėmesys sutelkiamas į 
mokinius, turinčius didelį mokymosi potencialą, žvilgsnis kreipiamas tik į vieną švietimo sektorių – 
bendrojo ugdymo mokyklą ir ten taikomas įvairias gabių ar (ir) talentingų vaikų ugdymo apraiškas. 
 

? 
Koncentruojant dėmesį į bendrąjį ugdymą, jis eliminuojamas iš vientisos švietimo sistemos. 

Todėl sąvokos vartosena inspiruoja probleminius klausimus: 
 Kodėl iš akiračio dingsta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurie turi tam 

tikrų gabumų? 
 Kokios gabių ar (ir) talentingų jaunuolių bei suaugusiųjų tęstinio ugdymo(si) galimybės? 

 

Kaip atpažįstami gabūs ar (ir) talentingi vaikai Lietuvoje? 
 

Gabūs ir talentingi vaikai Ypatingus gabumus
realizuojantys vaikai

Gabūs vaikai, 
nerealizuojantys gabumų 
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mokiniai

2 pav.  Gabių ar (ir) talentingų vaikų sampratos evoliucija Lietuvoje 2005–2018 metais

Parengta pagal teisės aktus

http://www.education.gov.uk/
http://www.education.gov.uk/
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Pastaraisiais metais dažniausiai vartojama sąvo-
ka „didelį mokymosi potencialą turintys moki-
niai“ (Girdzijauskienė,  Gintilienė,  Butkienė,  Nasvytie-
nė, Dragūnevičius, 2018a) – tai:

•	 talentingi mokslui mokiniai, turintys išskirtinių 
akademinių pasiekimų;

•	gabūs mokiniai, kurių intelektinių gebėjimų lygis 
yra labai aukštas;

•	gabūs ir talentingi mokiniai, kurie turi labai aukštą 
intelektinių gebėjimų lygį ir pralenkia bendraam-
žius savo pasiekimais;

Sąvoka „Didelį mokymosi potencialą turintys mokiniai“ tarsi sieja visą spektrą bendrojo ugdymo mo-
kyklose egzistuojančių gabių ir talentingų vaikų ugdymo praktikų. Tačiau dėmesys sutelkiamas į mokinius, 
turinčius didelį mokymosi potencialą, žvilgsnis kreipiamas tik į vieną švietimo sektorių – bendrojo ugdymo 
mokyklą ir ten taikomas įvairias gabių ar (ir) talentingų vaikų ugdymo apraiškas.

•	gebėjimų nerealizuojantys gabūs mokiniai;
•	mokiniai, kurie, mokytojų nuomone, pasižymi di-

delį mokymosi potencialą rodančiomis savybėmis.
Remiantis gerosiomis praktikomis Lietuvoje bei 

suinteresuotų šalių įžvalgomis, 2021–2022  metais 
vykdomas profesinio tobulinimo ir šalies konkuren-
cingumo didinimo programos „Kurk Lietuvai“ pro-
jektas „Didelį mokymosi potencialą turinčių vaikų 
atpažinimas bei įgalinimas“. Juo siekiama skatinti 
dialogą ir bendrą „didelį mokymosi potencialą turin-
čių vaikų“ sąvokos vartojimą.

Koncentruojant dėmesį į bendrąjį ugdymą, jis eliminuojamas iš vientisos švietimo sistemos. 
Todėl sąvokos vartosena inspiruoja probleminius klausimus:

• Kodėl iš akiračio dingsta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurie turi tam 
tikrų gabumų?

• Kokios gabių ar (ir) talentingų jaunuolių bei suaugusiųjų tęstinio ugdymo(si) galimybės?
?

Kaip atpažįstami gabūs ar (ir) 
talentingi vaikai Lietuvoje?

Formaliajame ugdyme vaikų gabumai atpažįs-
tami pagal specialią atpažinimo (įvertinimo) tvarką  
(žr. 1 lentelėje). Neformaliajame vaikų švietime me-
nui gabių ir talentingų vaikų atpažinimą, jų meninių 
gebėjimų atskleidimą atlieka kryptingo meninio ug-
dymo programas vykdančios mokyklos pagal įvairias 
gabių vaikų paieškos sistemas ir meninių gebėjimų 
atskleidimo metodikas.

Vaikų gabumams atpažinti gali būti naudojami 
įvairūs šaltiniai: mokinys, mokytojas, tėvai (globėjai, 
rūpintojai) (suteikiantys informacijos apie vaiko inte-
resus, užsiėmimą, laisvalaikį) bei mokslo draugai (Nar-
kevičienė, 2000).

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos cen-
tras (dabar NŠA Švietimo pagalbos departamen-
tas) nuo 2015  metų vykdo su mokinių gebėjimų 
atpažinimu ir pagalbos plėtra susijusius ir Euro-
pos Sąjungos struktūrinių fondų remiamus pro-
jektus:  2015–2019  metais „Mokinių akademinių 
gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ ir 
2019–2022  metais „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir 
jų ugdymo sistemos plėtra“.

Vykdant projektą „Mokinių akademinių gebėjimų 
atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ švietimo 
pagalba suteikta 3 625 mokiniams, iš jų 89 perkelti į 
kitą klasę arba baigė formaliojo švietimo programą. 

Šiame projekte 742 švietimo įstaigų darbuotojai daly-
vavo kvalifikacijos tobulinimui parengtose neformal-
iojo švietimo programose.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis 
finansuojamu projektu „Mokinių gebėjimų atsklei-
dimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ dalyvauti veik-
lose, kurių metu gilinamos žinios apie mokslą ir tech-
nologijas, planuota įtraukti 1  500  mokinių. Šiame 
projekte 588  švietimo įstaigų darbuotojai dalyvavo 
kvalifikacijos tobulinimui parengtose neformaliojo 
švietimo programose.

Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) 
vykdytais projektais pagalba suteikta:

•	 5 125 mokiniams iš 325,7 tūkst., tai sudaro 
1,6 proc.

•	 mokymuose dalyvavo 1 330 švietimo įstaigų 
darbuotojų iš 28 245, tai sudaro 4,7 proc.

Mokinių atpažinimas  (įvertinimas) – tai tyrimu 
grindžiamas, daugiapakopis planas, kai, sujungiant 
kelis informacijos šaltinius apie vaiką, priimamas 
sprendimas dėl jo tolesnio ugdymo ar pagalbos. Di-
delį mokymosi potencialą turinčių mokinių atrankos 
tvarkoje (Girdzijauskienė, Gintilienė, Butkienė, Nasvy-
tienė, Dragūnevičius, 2018b) mėginta suderinti ko-
kybinius bei kiekybinius vaikų gabumų atpažinimo 
būdus, kurie leidžia daryti įmanomai objektyvias, 
duomenimis pagrįstas išvadas (žr. 1 lentelėje).

http://kurklt.lt/projektai/dideli-mokymosi-potenciala-turinciu-vaiku-atpazinimas-bei-igalinimas/
http://kurklt.lt/projektai/dideli-mokymosi-potenciala-turinciu-vaiku-atpazinimas-bei-igalinimas/
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1 lentelė.  Didelį mokymosi potencialą turinčių mokinių atpažinimo (įvertinimo) procedūros

Parengta pagal  Narkevičienę B. (2007); Girdzijauskienę S., Gintilienę G., Butkienę D., Nasvytienę D., Dragūnevičių K. (2018)

Tyrimas
Etapai

Metodai ir būdai

Kokybiniai Kiekybiniai

Pasirinkimas ir atranka Ugdymo dalyvių (tėvų (globėjų, rūpintojų), 
mokytojų, bendraamžių, vaiko) nuomonės 
tyrimas.

Naudojami mokinių pasiekimų patikrinimo 
duomenys (vaiko mokymosi rezultatai, konkur-
sinės veiklos rezultatai, standartizuotų testų re-
zultatai, kiti vaiko veiklos produktai).

Išvada dėl preliminaraus didelį potencialą turinčių mokinių sąrašo

Atpažinimas (diagnostika)
ir gabumų patvirtinimas

Vaikų gebėjimų atpažinimui ir gabumų nusta-
tymui skirta ugdymo dalyvių (tėvų (globėjų, 
rūpintojų), mokytojų, švietimo pagalbos spe-
cialistų) apklausa (interviu)).
Atrankos ir diagnostiniais tikslais naudojamų 
testų palyginimas.

Vaikų gebėjimų (intelekto, kūrybiškumo, pasie-
kimų) testavimas.
Vaikų gebėjimų atpažinimui ir gabumų rangavi-
mui, nominavimui skirtos anketos.

Išvada, patvirtinanti, kad yra didelį potencialą turinčių mokinių

Ugdymo strategijos ir 
taktikos projektavimas 
(modelio intervencija į 

ugdymą)

Ugdymo programos mokiniui modifikavimas.
Modulių (matematikos, lietuvių kalbos, pa-
saulio pažinimo ar (ir) gamtos mokslų) paren-
gimas.

Išvada dėl pagalbos mokiniams teikimo

Vykdant kompleksinį psicho-edukacinį didelį 
mokymosi potencialą turinčių mokinių įvertinimą, 
vadovaujamasi lygių galimybių, atsakomybės, dina-
miškumo ir tęstinumo, teisingumo, objektyvumo, 
veiksmingumo principais (Girdzijauskienė,  Gintilie-
nė, Butkienė, Nasvytienė, Dragūnevičius, 2018).

Lietuvos mokinių akademinių gebėjimų atpa-
žinimo sistemai adaptuota ir pritaikyta viena iš 
pasaulyje taikomų vaikų intelektinių gebėjimų 
įvertinimo priemonių – Cattello fluidinio intelekto 
testas (CFT20-R). Jo pagrindu sukurta mokinių akade-
minių gebėjimų atpažinimo ir vertinimo metodika bei 
2018 metais pasirodžiusios metodinės rekomendaci-
jos Lietuvos pedagogams ir psichologams. Sukurtą 
gebėjimų atpažinimo ir įvertinimo metodiką papildo 
2–4 kl. ir 5–8 kl. vaikų gebėjimų atpažinimui ir ga-
bumų rangavimui parengti klausimynai. Tyrimo 
pagrindu sudaryti metodiniai nurodymai mokyto-
jams, mokyklų psichologams, patarimai tėvams (glo-
bėjams, rūpintojams) žinomi ir iš dalies taikomi.

Kiekvieno vaiko gebėjimų atpažinimas ir įverti-
nimas reikalingas, kad kiekvienas mokytojas turėtų 
galimybę patenkinti unikalius vaiko ugdymo(si) po-
reikius. 2021  metais atliktu kokybiniu 10  bendrojo 
ugdymo mokyklų mokytojų nuomonių tyrimu (Va-

liušytė,  Lamanauskas,  2021) nustatyta, kad „didžio-
ji dalis mokytojų geba apibūdinti gabius mokinius, 
pasitiki savo kompetencija juos identifikuoti“. Moky-
tojai, kvalifikacijos tobulinimo programose įgiję 
kompetencijų, stiprina ir plėtoja gebėjimus siekti 
didesnės kiekvieno mokinio pažangos. Tokiu būdu 
siekiama sumažinti gebėjimų nerealizavusių ir anksti 
iš švietimo sistemos pasitraukusių bei bendrojo ugdy-
mo programos nebaigusių asmenų skaičių.

NŠA 2019–2022 metais vykdyto projekto „Mokinių 
gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ 
(kurio metu parengtos Specialiosios pedagogikos ir 
psichologijos centro vykdyto projekto rekomendaci-
jos, 2018) metu Lietuvoje sukurtos 2–8 kl. mokinių 
gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės ge-
rinimo sistemos prielaidos, skirtos pritaikyti vaikų 
gabumų paieškos ir gebėjimų atpažinimo priemones 
bendrojo ugdymo vaikų mokymosi potencialui nu-
statyti. Sukurta didelį mokymosi potencialą turinčių 
vaikų paieškos, atpažinimo tvarka. Patvirtintos kvali-
fikacijos tobulinimo programos, kuriomis mokytojai ir 
psichologai turi galimybę įgyti bazinių žinių apie vai-
kų gabumų atpažinimą ir jų formalųjį bei neformalųjį 
ugdymą.
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Aprobuota gabumų atpažinimo ir vertinimo metodika bei parengta mokinių atrankos tvarka 
suponuoja probleminius klausimus:

• Kaip metodiką padaryti prieinamą visiems?
• Kaip užtikrinti, kad kiekvieno (vaiko, jaunuolio ar suaugusiojo) gabumai būtų atpažinti ir 

įvertinti?
• Kokiomis priemonėmis stebėti gabumų raiškos dinamiką erdvės ir laiko atžvilgiu?

?
Kokie efektyviausi gabių vaikų 
ugdymo modeliai taikomi įvairiose 
pasaulio šalyse?

Egzistuoja dešimtys programų  (integruotų, para-
lelinio mokymo; mentorystės) ir modelių (autonomi-
nis besimokančiojo, individualizuoto, personalizuoto 
mokymo, mokyklos praturtinimo, piramidės, orienta-
vimosi į pasiekimus), skirtų gabiųjų ugdymo progra-

mų kūrimui ir projektavimui. Kiekvienoje iš jų atsižvel-
giama į gebėjimų identifikavimą, ugdymo programas 
ir teikiamų paslaugų tęstinumą. Taigi, gabumo sam-
pratų koncepcijos, kaip atskaitos taškas, lemia ga-
biųjų ugdymo teorinių modelių įvairovę.

Tarptautinį pripažinimą pelno trys gabumo kon-
cepcijos – J.  Renzulli – trijų žiedų; A.  Tannenbaum – 
psichosocialinė; F. Gagne – diferencijuota gabumų ir 
talentingumo.

3 pav. Trijų žiedų gabumų koncepcija 4 pav. Psichosocialinė gabumų koncepcija

Koncepciją sudaro kognityvinių bei nekognityvi-
nių gebėjimų ir vidinio žmogaus aktyvumo sinergijos 
sąveika.

Holistinė trijų žiedų gabumų koncepcija radikaliai 
keitė iki tol nusistovėjusį požiūrį į gabiųjų ir talentin-
gųjų identifikavimą.

Koncepciją sudaro individo intelekto, asmenybės 
savybių ir aplinkos kintamųjų kompleksinė sąjunga.

Šalia bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų jungiamos 
asmenybės galimybės, aplinkos ir atsitiktiniai veiks-
niai. Penkių elementų statiška ar dinamiška raiška su-
daro prielaidas gabumų transformavimui ir yra orien-
tuojama į pasiekimus.

Šaltinis: Renzulli, 1986

Gabių 
žmonių 
elgesys

Kūrybiškumas
Į užduotį 
orientuojamas 
darbingumas

Ypatingi 
intelekto 
gabumai

Bendrieji
gebėjimai

DINAMIKA
STATIKA

Šaltinis: Tannenbaum, 1983

Projektu „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ sukurta ir išbandyta 
mokinių gebėjimų akademinėje srityje atpažinimo metodika. Parengta didelį mokymosi potencialą turin-
čių mokinių atrankos tvarka (2018). Kol kas vaiko gabumų ar (ir) talentų atpažinimo tvarumas neužtikrintas 
visoms mokykloms ir kiekvienam didelį potencialą turinčiam asmeniui. Vaikų gabumų tyrimą komplikuoja 
mažos apimties (2–4 kl. ir 5–8 kl.) mokinių gabumų identifikavimas; turinio siaurumas (moduliai skirti lietu-
vių kalbai, matematikai ir gamtos mokslams).
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Diferencijuotą gabumų ir talentingumo koncepciją sudaro asmenybės prigimtinės gebėjimų sritys ir vidi-
niai bei išoriniai katalizatoriai, sąlygojantys gebėjimų virsmą talentais.

5 pav.  Diferencijuota gabumų ir talentingumo koncepcija

Šaltinis: Gagne, 2004

Išskiriamos trys gabių ar (ir) talentingų vaikų ugdymo praktikos paradigmos (Dai, Chen, 2013): gabaus 
vaiko, talento plėtojimo ir diferencijavimo (žr. 6 pav.).

6 pav.  Gabių mokinių ugdymo praktikos įvairovės ženklinimas trimatėje erdvėje

Ugdymo progresas (pagal amžių)
Darželis 12 klasė

Diferencijavimo paradigma

Gabaus vaiko ugdymo paradigma
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Šaltinis: Dai, Chen, 2013

GABUMAI = 10 %

APLINKOS
Aplinka: fizinė, kultūrinė, socialinė, šeiminė ir kt.

Asmenys: tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, bendraamžiai, mentoriai ir kt.

Aprūpinimas: programos, veikla, paslaugos, techninės priemonės.

Įvykiai: susitikimai, apdovanojimai, nelaimingi atsitikimai ir kt.

VIDINIS
Fizinės savybės: sveikata, kūno sudėjimas ir kt.

Motyvacija: poreikiai, interesai, vertybės ir kt.

Valios savybės: valia, pastangos, atkaklumas ir kt.

Savęs valdymas: koncentracija, darbo įpročiai, iniciatyva, planavimas ir kt.

Asmenybė: temperamentas, savijauta, savęs suvokimas ir vertinimas, gebėjimas 
prisitaikyti ir kt.

Pozityvus 
(negatyvus)

poveikis

SISTEMINGAI (IŠ)UGDOMŲ GEBĖJIMŲ
SRITYS

(aktualios mokyklinio amžiaus jaunimui)

Akademinė: kalbos, gamtos mokslai, humanitariniai
mokslai ir kt.

Menai: dailė, drama, muzika ir kt.

Ekonomika: vadyba, prekyba, verslas ir kt.

Laisvalaikio užsiėmimai: šachmatai, vaizdo
žaidimai, galvosūkiai ir kt.

Socialinė veikla: medijos, viešasis administravimas ir
kt.

Sportas: individualus ir komandinis.

Technologijos: amatai, elektronika, kompiuteriai ir kt.

TALENTINGUMAS = 10 %

Pozityvus 
(negatyvus)

poveikis

GALIMYBĖS

KATALIZATORIAI

PRIGIMTINIŲ GABUMŲ SRITYS
Intelektinė
Sklandus samprotavimas (indukcinis, dedukcinis),
kristalizuotas žodinis vertinimas, atmintis,
stebėjimas, meta pažinimas.

Kūrybinė
Išradingumas (problemų sprendimas), vaizduotė,
originalumas (menai), sklandi paieška.

Socioemocinė
Empatija, bendravimas, taktas. 

Įtakos
Lyderystė, vadovavimas, įtikinėjimas.

Sensorinė ir motorinė
S: rega, klausa, uoslė ir kt.
M: jėga, ištvermė, refleksai, koordinacija ir kt. 

VYSTYMOSI PROCESAS
Neformalusis ir Formalusis mokymasis, praktika
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Gabaus vaiko ugdymo paradigma dominavo 
beveik visą XX a. Ji atspindi atskirą konkrečiam vaikui 
sukurtą ir savarankiškai realizuojamą programą, kaip 
ugdymo modelį. Gabaus vaiko paradigmos tikslas – 
gabių mokinių ugdymas puoselėjant jų mąstymo ir 
lyderiavimo savybes.

XX  a. paskutiniajame dešimtmetyje Jungtinėse 
Amerikos Valstijose įvesta ir išplėtota talento plėtoji-
mo paradigma. Ji pagrįsta ugdymo sąlygų ir procesų 
praturtinimu – mokiniai, padedant mentoriui, sava-
rankiškai mokosi įvairiose aplinkose, tokiu būdu sie-
kiama, kad mokinys taptų smalsiu tyrinėtoju.

Diferencijavimo paradigmos ištakomis laikomas 
XX a. vidurys, o XXI a. pradžioje ji išplėtojama realizuo-
jant specialųjį ugdymą. Šios paradigmos tikslas – atlie-
piant individualius vaiko poreikius, viršyti privalomąją 
mokyklinę programą ir siekti pažangos. Gabiųjų ugdy-
mo veiksmingumas ir kokybė (Chen, Yun ir Zhou, 2012) 
turi būti gerinami tinkamai naudojant technologijas. 
Technologijų plėtra ir skverbtis švietimo sistemai su-
teikia galimybių keisti turinį, skaitmeninę informaciją 
ir  (arba) mokymosi išteklius; integruoti elektronines 
knygas; įtraukti sąveikiuosius projektus; derinti skir-

tingas ugdymo formas ir būdus (nuotolinės, mišrio-
sios pamokos (veiklos)); naudotis skaitmeninių išteklių 
platformomis; plėtoti skirtingų lygių mentorystę.

Tyrimais nustatyta, kad gabūs vaikai turi pačių 
įvairiausių specialiųjų ugdymo(si) poreikių (Van  Tas-
sel-Baska, 1987). Jie gali ne tik sėkmingai mokytis, bet 
ir turėti mokymosi sunkumų ar kitų sutrikimų – tai su-
siję su žemu savęs vertinimu, mokymosi motyvacijos 
trūkumu, netinkamu tėvų (globėjų, rūpintojų) elgesiu, 
emociniais konfliktais, sveikatos problemomis ir pan. 
Todėl gabių vaikų ugdymas ir pagalbos sistemos in-
tegravimas į ugdymą(si) bei darni ugdymo sąveika – 
neatsiejami.

Įvairiose šalyse bandoma pažintinėmis dienomis ir 
atviro mokymo savaitėmis didinti nacionalinį suprati-
mą apie gabumus. Viešinimo kampanijomis siekiama 
suteikti visuomenei informacijos apie besimokančių-
jų pasiekimus; sutelkti bendruomenę; skatinti moky-
klų vadovų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų 
profesinį tobulėjimą bei užsidegimą stiprinti gabių 
asmenų akademinius rezultatus, skatinti jų sėkmin-
gą įtrauktį švietimo sistemoje (Rutigliano, Quarshie, 
2021).

Kaip Lietuvos bendrojo ugdymo  
mokyklose ugdomi gabūs ir  
talentingi mokiniai?

Vadovaujantis Švietimo įstatymu, formaliajame 
ugdyme gabūs vaikai, kaip specialiųjų poreikių turin-
tys, turi būti atpažinti, nustatytas jų gabumų lygis ir 
projektuojamas tinkamas specialusis ugdymas, pagal 
poreikį teikiama švietimo pagalba. Švietimo pagalbą, 
mokinių gabumų ir gabių mokinių ugdymosi porei-
kių įvertinimą, pagalbos priemonių pasiūlymus teikia 
pedagoginės ir psichologinės tarnybos, mokyklos psi-
chologai.

„Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose. 2020. Fi-
nansavimas“ apžvalgoje pateikiami duomenys, kad 
kasmet didėja valstybės skiriamos mokymui skirtos 
lėšos. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos duo-
menimis, mokinio krepšelio  (vėliau klasės krepšelio) 
lėšų dalis metams pedagoginei psichologinei pa-
galbai  organizuoti nuo 2015  iki 2019  metų išaugo 
du kartus  (nuo 6,6  iki  13,4  euro mokiniui metams), 
tačiau formalųjį švietimą papildančio ugdymo pro-
gramoms finansuoti dalis padidėjo tik 0,5 euro (nuo 
17,5 iki 18 eurų mokiniui metams).

Nenustačius vaiko specialiųjų poreikių, bet ste-
bint iš bendraamžių išsiskiriančius vaikus, jie ugdomi 
bendrąja tvarka arba pagal mokykloje susiklosčiusias 
tradicijas (pvz. atranka pagal mokinių interesus ar pa-
žangumą, papildomų mokymo programų  (modulių 
pasiūla). Šiuo atveju primintinas mokslininkų perspė-
jimas, kad geriau besimokantys ir geriau motyvuoti 

mokiniai neturi būti tapatinami su gabiais ar talen-
tingais mokiniais. Juo labiau, kai vaikų gebėjimai ne-
ištirti ir neidentifikuoti, tai nesudaro pagrindo skirti 
papildomų lėšų pedagoginei pagalbai organizuoti. 
Tuomet mokytojams darbas tik sudėtingėja, nes ten-
ka bendra tvarka planuoti ir vykdyti ugdymą labai 
skirtingiems (gebėjimais, motyvacija, interesais ir t. t.) 
mokiniams.

Lietuvos švietimo dokumentų analizė rodo, kad 
„Gimnazijos koncepcijoje“ (1995) nurodytas šios švie-
timo įstaigos tikslas – sudaryti sąlygas gabiems (moks-
lui, menui, technikai  ir  kt.) moksleiviams intensyviai 
plėtoti įgimtus gabumus ir polinkius. Vėlesnėje „Gim-
nazijos koncepcijos“  (1999) redakcijoje nurodoma, 
kad „specializuotis ugdyti specifinių gabumų vaikus 
turėtų tik nedidelė dalis tam tikslui sukurtų gimnazijų. 
Tuo būdu gimnazija neteko vienos iš savo išskirtinių 
idėjų – gabių mokinių ugdymo“  (Dukynaitė,  2010). 
Nuo 2000  metų vykdytas profilinis mokymas nerei-
kalavo specialaus mokinių pasirengimo ir ypatingų 
gabumų pradedant pagilintą dalykų mokymą ar tiks-
linius kursus.

Gabių ir talentingų vaikų ugdymas, kaip reikšmin-
ga ugdymo proceso dalis, stebima bendrojo ugdymo 
mokyklų išorinio vertinimo metu nuo 2007  metų iki 
šiol. Gabių ir talentingų vaikų ugdymo galimybės at-
sispindi mokyklų išorinio vertinimo organizavimo ir 
vykdymo tvarkos apraše  (2018) visuminio vertinimo 
metodikos antros srities „Ugdymas(is) ir mokinių pa-
tirtys“ temos „Ugdymo planavimas“ rodiklyje „Orien-
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tavimasis į mokinių poreikius“, kurio vienas iš raktinių 
žodžių – gabių ir talentingų vaikų ugdymas.

Pagal 2009–2010  metų išorinio mokyklų vertini-
mo duomenis, iš stebėtų 85 bendrojo ugdymo mo-
kyklų, „gabių ir talentingų vaikų ugdymas nebuvo 
įvertintas kaip labai gerai organizuojamas (kryptingai, 
sistemingai)“  (Čiuladienė,  2012). Pagal NŠA išorinio 
vertinimo duomenis, nuo 2017  metų yra mokyklų, 
demonstruojančių gabių ir talentingų vaikų ugdymo 
raišką aukščiausiu (4)  lygiu (žr. 7–8 pav.), tačiau ben-

drojo ugdymo mokyklose gabių ir talentingų vaikų 
ugdymo galimybės gerėja po truputį.

2017–2019  metais, iš 153  mokyklų, 22  mokyklo-
se (14,4  proc.) gabių ir talentingų vaikų ugdymas 
įvertintas aukščiausiu lygiu – labai gerai organizuo-
jamas  (kryptingai, sistemingai). Gabiausių vaikų ug-
dymas išplėtotas gimnazijose, nepriklausomai nuo 
vietovės. Tuo metu progimnazijose užfiksuota ugdy-
mo įvairovė būdinga tik vertintose didmiesčių moky-
klose.

7 pav. 2017–2019 metais vertintų mokyklų dalis (proc.)
               pagal tipą, kuriose stebėtas aukščiausio (4) lygio  
               gabių ir talentingų vaikų ugdymas

8 pav. 2017–2019 metais vertintų mokyklų skaičius ir jose 
               užfiksuotos gabių ir talentingų vaikų ugdymo 
               apraiškos aukščiausiu (4) lygiu

Šaltinis: NŠA Šaltinis: NŠA
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Vadovaujantis NŠA bendrojo ugdymo mokyklų 
išorinio vertinimo duomenimis, gabių ir talentingų 
vaikų ugdymo galimybės Lietuvos bendrojo ugdymo 
mokyklose po truputį auga: nuo 2017 metų kasmet 
yra mokyklų, demonstruojančių gabių mokinių ugdy-
mo raišką aukščiausiu (4) lygiu.

Pagal mokyklos veiklos kokybės vertinimo meto-
diką, stebimas ugdymo procesas fiksuojamas pamo-
kos  (veiklos) stebėjimo formoje. Gabių ir talentingų 

vaikų ugdymas atskleidžiamas stebėjimo formos da-
lyje „Vadovavimas kiekvieno mokinio ugdymuisi“.

Vertinant mokyklos veiklą naudojami 5 vertinimo 
lygiai. Aukščiausias – 4  lygis, kai užfiksuotos veiklos 
raiška yra labai gera: veiksminga, išskirtinė, kryptinga, 
savita, kūrybiška. Aukščiausio lygio veiklos raiška do-
minuojanti ir sektina – ją verta skleisti už mokyklos 
ribų.

9 pav.  2017–2019 metais vertintų pamokų (veiklų) skaičius ir jose nustatytas aukščiausio (4) lygio 
                gabių ir talentingų vaikų ugdymas, kuris išskirtas kaip stiprusis veiklos aspektas

Šaltinis: NŠA
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Mokyklos veiklos kokybės vertinimo metodikoje 
gabių ir talentingų vaikų ugdymo turinys detalizuoja-
mas paaiškinimu:

Mokytojai laiku pastebi ir tinkamai ugdo kiekvieno 
mokinio gabumus bei talentus. Ypatingų, bendraam-
žių lygį pranokstančių gabumų turintiems mokiniams 
kuriami specialūs ugdymosi iššūkiai ir ugdymo būdai. 
Ugdydama gabius mokinius, mokykla bendradarbiauja 
su kitomis institucijomis, socialiniais partneriais, nefor-
maliojo švietimo mokytojais.

2017–2019 metais išorinio vertinimo duomenimis, 
14 089 pamokų (ugdomųjų veiklų) stebėjimo formo-
se rasti 28 (tai sudaro 0,2 proc.) įrašai, susiję su gabių 
ir talentingų vaikų ugdymo priskyrimu aukščiausiam 
(4) lygiui, kuris taip pat įvardytas kaip stiprusis aspek-
tas. Daugiausia (10)  įrašų susiję su sąlygų sudarymu 
gabiems mokiniams atsiskleisti. 3  mokyklų pamo-
kų  (veiklų) stebėjimo formose konkrečiai nurodyta, 
kad vykdomas mokymo diferencijavimas pagal moki-
nių gebėjimus, pasiekimų lygius. 4 stebėjimo formose 
nurodoma, kad gabūs mokiniai gauna specialių arba 
papildomų, kūrybinių užduočių. 4  stebėjimo formose 
pabrėžiama, kad gabiems mokiniams kuriami įvairūs 
mokymosi iššūkiai. 2017–2019 metais mokyklų išorės 
vertinimo pamokų (veiklų) stebėjimo formų įrašų ko-
kybinė analizė rodo, kad pavieniai bendrojo ugdymo 
mokytojai turi žinių apie mokinių gebėjimų ugdymo 
strategijas ir taktikas.

Nagrinėjant bendrą 2017–2019  metais stebėtą 
ugdymo praktiką dažniausiai bendrojo ugdymo 
mokyklose taikytas diferencijavimas pagal moki-
nių gebėjimus, polinkius ir interesus. Technologijų 

plėtra ir skverbtis švietime leidžia mokytojams len-
gviau taikyti diferencijuotą mokymą mokinių kūrybi-
nei ir pažintinei veiklai stimuliuoti (motyvuoti). Ugdy-
mo diferencijavimui pasitarnauja NŠA paskelbti viešai 
prieinami parengti specialieji lietuvių kalbos, mate-
matikos ir gamtos mokslų moduliai (nuo  3  iki  8  kl.) 
aukštesnių gebėjimų turintiems vaikams. Tikslingas 
ir struktūruotas technologijų naudojimas klasėje gali 
„praplėsti mokymąsi“ ir tam tikrais atvejais prisidėti, 
kad pasiekimų rezultatai būtų geresni. Taigi, „diferen-
cijavimas labai naudingas ne tik ypač gabiems asme-
nims, bet ir įvairioms mokinių grupėms, daugeliui mo-
kinių“ (OECD, 2018).

Antroji mokytojų taikyta strategija – ugdymo 
turinio praturtinimas. Vadovaudamasis šia strategi-
ja, mokytojas lengvai įtraukia visus mokinius, įskaitant 
ir gabiuosius. Ši strategija leidžia aukščiausiu lygiu tie-
siogiai reaguoti į mokinių poreikius ir atitinkamai išlai-
kyti jų aktyvumą. Praturtindamas ugdymo turinį mo-
kytojas atliepia platesnį mokinių gebėjimų spektrą.

Trečioji strategija – ugdymo spartinimas – vie-
na veiksmingiausių poveikio priemonių, tačiau reika-
lauja papildomų mokyklos išteklių, todėl retai taiko-
ma.

2021 metais atliktas kokybinis 10 bendrojo ugdy-
mo mokyklų mokytojų nuomonių tyrimas (Valiušy-
tė, Lamanauskas, 2021) rodo, kad „egzistuoja tam tikri 
skirtumai tarp analizuotų mokyklų. Vienos mokyklos 
sistemingai ir kokybiškai ugdo gabiuosius, o kitose 
nėra bendrų susitarimų dėl gabiųjų ugdymo, trūksta 
sistemos, pagalbos mokytojams ir mokiniams“.

Net ir dabar turime pavyzdžių, kai pradinėje mokykloje buvo vykdyta gabiems ar didelį mokymosi potenci-
alą turintiems mokiniams skirta programa, o vaikui baigus pradinę mokyklą, „kitoks“ ugdymas nutrūksta, visas 
įdirbis „išbarstomas“. Tose šalyse, kuriose gabių vaikų ugdymo tradicijos formuojamos ir puoselėjamos ilgesnį 
laiką bei egzistuoja atpažinimo ir ugdymo sistema, labai aiškiai deklaruojama, kad gabūs (didelio mokymosi 
potencialo) vaikai didžiausias šalies turtas ir į tą turtą pirmiausia reikia investuoti, o tada tikėtis grąžos. Lietuvo-
je apie investavimą į šiuos vaikus visos švietimo sistemos mastu kol kas nėra net kalbama.

Mokytojų pasirengimo ir turimų aukščiausio lygio kompetencijų nepakanka tinkamai pla-
nuoti ir organizuoti ugdymo procesą taip, kad palankiai atsiskleistų gabūs ir talentingi vaikai. Tai 
inspiruoja naujus probleminius klausimus:

• Kaip paskatinti mokytojus ne tik deklaruoti, bet ir demonstruoti mokinių, turinčių didelį 
mokymosi potencialą, ugdymo galimybių plėtotę?

• Kokias priemones parengti ir kaip jas pateikti pedagogams?
• Kaip sustiprinti pedagogų kompetencijas ugdyti gabius ar (ir) talentingus vaikus?

?

Šaltinis: Girdzijauskienė, „Bernardinai.lt“, 2021

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 2017–2019 metų išorinio vertinimo duomenimis, gabių ir talen-
tingų vaikų ugdymas aukščiausiu (4) lygiu sudaro nedidelę dalį – 14,4 proc. Tai leidžia teigti, kad gabių ir ta-
lentingų vaikų ugdymas vykdomas nesistemingai, daugeliu atvejų ugdymo organizavimo sėkmė priklauso 
nuo mokytojo kompetencijos ir entuziazmo.
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Bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų moki-
nių gebėjimų raiška atsispindi jų dalyvavimu naci-
onalinėse dalykinėse olimpiadose, konkursuose ir 
net tarptautiniuose renginiuose. Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro (toliau – LMNŠC) metinių 
veiklos (2018–2021 metų) ataskaitų analizė rodo, kad 
kuriamos galimybės papildomai mokytis ir bendrauti 
gabiems ir talentingiems vaikams (žr. 2 lentelėje).

2018 metai 2019 metai 2020 metai **

Organizuotų nacionalinių dalykinių 
olimpiadų ir konkursų skaičius 31 35 36

Organizuotų mokinių atrankos ir pa-
sirengimo stovyklų skaičius 14 20 nėra duomenų

Tarptautiniuose renginiuose daly-
vavusių Lietuvos mokinių komandų 
skaičius

23 24 10

Tarptautiniuose renginiuose dalyva-
vusių Lietuvos mokinių skaičius 113 128 nėra duomenų

Dalyvavimo tarptautiniuose rengi-
niuose rezultatai

40 individualių medalių
(3 aukso, 17 sidabro, 20 bron-

zos)

11 pagyrimo raštų

3 prizinės vietos

–

6 komandiniai medaliai
(3 sidabro, 3 bronzos)

37 individualūs medaliai
(6 aukso, 6 sidabro, 25 bron-

zos)

10 pagyrimo raštų

5 prizinės vietos

1 specialusis prizas

–

nėra duomenų

Šalies renginiuose dalyvavusiųjų 
skaičius (iš viso) 7 000 7 300 3 000

  * Pateikiami atvirai skelbiamų LMNŠC metinių veiklos (2018–2021metų) ataskaitų duomenys.
** Dėl pandemijos visi 2020 metais planuoti tarptautiniai renginiai, pasirengimo stovyklos – neįvyko.

2 lentelė.  2018–2020 metais* sudarytos papildomos galimybės gabiems ir talentingiems vaikams mokytis ir bendrauti

Šaltinis: LMNŠC

Naudojant LMNŠC infrastruktūrą organizuojami 
STEAM  (gamtos mokslų (angl.  Science), technolo-
gijų  (angl.  Technology), inžinerijos (angl.  Enginee-
ring), menų  ar  (ir)  dizaino (angl.  Art) ir matematikos 
(angl.  Mathematics) edukaciniai užsiėmimai, jaunojo 
tyrėjo laboratorijoje vyksta edukacinės programos 
(„Eksperimento magija“, „Mikroorganizmai aplink 
mus“, „Mikroorganizmų identifikacijos pagrindai“), 
mobilieji mokslinių laboratorijų vizitai. Tačiau CO-
VID-19 pandemija ženkliai apribojo papildomų veiklų 
pasiūlą bei mokinių aktyvumą.

Neformaliojo švietimo veiklų pasiūla palan-
ki mokiniams, turintiems gabumų. Išskirtinos 3  ne-
formaliojo švietimo veiklų sritys – muzikos ir menų, 
kūno kultūros, išskirtinių akademinių pasiekimų. Šias 
veiklas paprastai remia fondai (pvz.: Mstislavo Rostro-
povičiaus labdaros ir paramos fondas „Pagalba Lietu-

vos vaikams“ ir kt.) arba finansuoja rėmėjai ir dalyviai 
asmeninėmis lėšomis (pvz. viešoji įstaiga „Nacionalinė 
moksleivių akademija“).

VšĮ  „Nacionalinė moksleivių akademija“ (to-
liau – NMA) – unikali papildomo ugdymo institucija, 
skirta mokslui ir muzikai gabiems vaikams. Komer-
cinėse mokymosi programose dalyvauja 6–11  kl. 
mokiniai, kurie gilina žinias nagrinėdami tokius da-
lykus, kaip biologija ir biochemija, chemija, ekono-
mika ir vadyba, fizika, informatika, lietuvių filologija, 
matematika, muzika. Nuo 2004 metų NMA ugdymo 
programas baigė daugiau nei 1 500 talentingiausių 
vaikų iš įvairiausių Lietuvos kampelių, kurie aktyviai 
dalyvauja respublikinėse olimpiadose ir konkursuo-
se, apdovanojami medaliais tarptautinėse olimpia-
dose.
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Skirtingos socialinės, kultūrinės, ekonominės sąlygos ir mokinių gabumų įvairovė bei sparta 
inspiruoja naujus probleminius klausimus:

• Kaip įvertinti formaliojo ir neformaliojo švietimo ugdomąjį poveikį?
• Kokiu būdu atskirti ar (ir) identifikuoti mokyklų rezultatus?
• Kaip neformaliuoju švietimu kompensuoti nepalankias socialines, kultūrines, ekonomines 

gabaus ar (ir) talentingo vaiko vystymosi sąlygas?
• Kaip integruoti formalųjį ir neformalųjį gabių ar (ir) talentingų vaikų ugdymą ir ugdymąsi, 

tokiu būdu sukuriant tikslingą poveikį asmenybės brandai?

?
Kokios gabių ar (ir) talentingų 
asmenų ugdymo perspektyvos?

Gabių vaikų ugdymo galimybės pateikiamos 
Renzulli,  Reis  (1997) mokyklos praturtinimo mode-
lyje (žr. 10 pav.), t. y. derinamos skirtingos dimensi-
jos – jungiamos institucijos  (mokyklos), plėtojama 
pagalbos sistema bei didinama ugdymo organizavi-

mo įvairovė. Bendra visų trijų dimensijų plėtra užti-
krina sistemingą ir visapusį mokyklos praturtinimą. 
Tuomet ugdymo procese atsispindi, pvz.: spartesnis 
bazinių žinių įgijimas, aukštesnis abstrakcijos lygis, 
išplėstas žinojimo laukas, dominančios srities pasi-
rinkimas ir gilesnis jos studijavimas, ilgiau trunkanti 
projektinė veikla, įvairūs tyrinėjimai.

10 pav.  Mokyklos praturtinimo modelis

Šaltinis: Renzulli, Reis, 1997

Paslaugų teikimo komponentai

Bendras talentų aplankas

Curriculum modifikacijos technikos

Praturtinantis ugdymas ir ugdymasis
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I tipas
Bendroji tiriamoji

veikla

II tipas
Grupinio mokymo

veikla

III tipas
Realių problemų tyrimai

mažose grupėse ir individualiai

Įprasta  
klasė

Aplinkos

Įgyvendinant mokyklos praturtinimo modelio 
triadą įtraukiami visi mokyklos mokiniai, atsižvelgiant 
į kiekvieno interesus, mokymosi stilių ir būdą. Šiuo 
modeliu užtikrinamas kiekvieno mokymas ir moky-
masis aukštesniu lygiu, įgyjant vis sudėtingesnių pa-
tirčių. Taigi, mokyklos praturtinimo modelis skirtas 
visų mokinių stiprybėms ir talentams ugdyti, įtraukti 
akademiškai gabius mokinius.

Asmenybės branda ir gebėjimų plėtotė – perma-
nentinis procesas, vykstantis nuo gyvenimo pradžios 
iki gyvenimo pabaigos. Mokslininkų siūlomas horizon-
talusis gabių asmenų ugdymo modelis jungia visas 
švietimo pakopas (žr. 11 pav.) ir atspindi švietimo sis-
temos nuoseklumą, tolygumą, kai visais žmogaus vys-
tymosi etapais ugdymas projektuojamas pagal indivi-
dualius kiekvieno poreikius, pasiekimus ir pažangą.

Jei skaičiuotume 3 proc. gabių mokinių teorinę dalį nuo viso mokinių skaičiaus, tai būtų 9 811 
gabiųjų Lietuvoje. Formalųjį švietimą papildantis ugdymas tik iš dalies aprėpia hipotetinę gabiųjų 
vaikų populiaciją. Tuo metu mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) arba rėmėjų lėšomis finansuojamas 
neformalusis vaikų švietimas netenkina lygybės ir teisingumo principų ir nesukuria prielaidų visiems 
gabumų turintiems mokiniams save tinkamai išreikšti.
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11 pav.  Horizontalusis gabių asmenų ugdymosi modelis

Šaltinis: Renzulli, Reis, 2021

Pradinė mokykla                                                   Vidurinė mokykla                                           Aukštoji mokykla

Ugdymo(si) praturtinimas (I ir II tipai)

Curriculum modifikavimas ir diferencijavimas

Bendras gabumų ir talentų aplankas: individualios ir mažų grupių konsultacijos, ugdymo(si) praturtinimas (III tipas) 

Magneto mokyklos, privačios mokyklos, mokykla mokykloje                                       Specialiosios mokyklos

Spartinimo parinktys:
Ankstyva pradžia --------------------- Dalyko pagreitinimas ----------------------- Grupių praleidimas --------------------------- Kolegijos grupės

Individualios parinktys:
Stažuotės ------------------------------------------------------------- Pameistrystė -------------------------------------------------------------- Mentorystė

Specialios praturtintos programos: jaunųjų rašytojų, šeštadieninės, vasaros programos.
Ateities problemų sprendimas, proto odisėja, matematikos lyga, mokslo mugės ir kt.

Pažangios praktikos

Tarptautinis bakalaureatas

Garbės klasės

Savarankiškai modeliuojami kursai arba 
savarankiškos studijos

Grupavimas grupėje ir ne 
pagal gebėjimų lygį

Praturtinti klasteriai

Atskiriamos grupės pagal gebėjimus ir 
tikslines interesų sritis Grupėje, tarp grupių, pažengusiųjų grupėje

Horizontaliajame gabių asmenų ugdymosi mo-
delyje nurodytos alternatyvios mokyklos (magneto, 
mokykla mokykloje ir  kt.), jas įvardija Vaicekauskie-
nė (2012).

Įgyvendinant horizontalųjį gabių asmenų ugdy-
mo modelį vadovaujamasi teisingumo, kompetenci-
jos ir veiksmingumo principais. Teisingumo principu 
atsižvelgiama į kiekvieno besimokančiojo prigimtį ir 
poreikius. Kompetencijos principu skatinami aukšti 
lūkesčiai visiems besimokantiesiems. Veiksmingumo 
principu grindžiamas dinamiškas ugdymo realizavi-
mas pagal besimokančiojo pasiekimus ir pažangą.

Projektuojant Lietuvos švietimo perspektyvą gali-
ma gabių ar (ir) talentingų asmenų ugdymo komplek-
sinių sprendinių sistema (žr. 12 pav.).

Ugdymo ir ugdymosi sėkmę lemia stiprios moky-
mosi bendruomenės. Visus švietimo lygmenis ir visus 
ugdymo dalyvius sieja konstruktyvūs ryšiai, pagrįsti 
aktualiais vertinimo ir stebėsenos duomenimis. Tėvai 
(globėjai, rūpintojai), pedagogai ir mokyklos ben-
druomenė privalo remti visus vaikus, kurie siekia ge-
riausių asmeninių rezultatų. Teisingumo ir veiksmin-

gumo principais organizuodami ugdymą ir ugdymąsi, 
mokytojai siekia sudaryti sąlygas kiekvienam besimo-
kančiajam patirti sėkmę. Tokiu būdu ugdymo procese 
teikiamą paramą patiria: visi mokiniai, kai kurie mo-
kiniai papildomai, labai nedaug mokinių, turinčių iš-
skirtinių gebėjimų, gauna intensyvią, individualizuotą 
paramą.

Kompleksinių sprendinių sistema siūloma siekiant 
užtikrinti harmoningą ir tęstinę asmens gabumų plė-
totę. Asmenybės ir jo gabumų kismas verčia lanksčiai 
rinktis ugdymo turinio kūrimo ir ugdymo organiza-
vimo sprendinius. Gabių ar  (ir) talentingų asmenų 
ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos vertinimas turi 
būti plėtojamas asmeniniu (mokinio) lygmeniu ir de-
rinamas institucijos  (mokyklos) lygmeniu. Mokyklos 
turi gauti paramą ir būti skatinamos rinktis ir įgyven-
dinti kokybiškas intervencijos priemones, susijusias 
su gabių asmenų įtraukties didinimu, veiksmingu iš-
teklių naudojimu (Rutigliano,  Quarshie,  2021). Naci-
onaliniu lygmeniu vykdoma stebėsena užtikrina vyk-
domų švietimo programų sklandumą, nuoseklumą ir 
tvarumą.
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12 pav.  Gabių ar (ir) talentingų asmenų ugdymo kompleksinių sprendinių sistema

Parengta pagal teorinius gabumų modelius, gabiųjų ugdymo paradigmas ir ugdymo(si) praktikas

 

1 lentelė. Didelį mokymosi potencialą turinčių mokinių atpažinimo (įvertinimo) procedūros 
Tyrimas 

Etapai 
Metodai ir būdai 

Kokybiniai Kiekybiniai 
Pasirinkimas ir 

atranka 
Ugdymo dalyvių (tėvų (globėjų, 
rūpintojų), mokytojų, bendraamžių, 
vaiko) nuomonės tyrimas. 

Naudojami mokinių pasiekimų patikrinimo 
duomenys (vaiko mokymosi rezultatai, 
konkursinės veiklos rezultatai, standartizuotų 
testų rezultatai, kiti vaiko veiklos produktai). 

Išvada dėl preliminaraus didelį potencialą turinčių mokinių sąrašo 
Atpažinimas 
(diagnostika) 

ir gabumų 
patvirtinimas 

Vaikų gebėjimų atpažinimui ir gabumų 
nustatymui skirta ugdymo dalyvių (tėvų 
(globėjų, rūpintojų), mokytojų, švietimo 
pagalbos specialistų) apklausa (interviu). 
Atrankos ir diagnostiniais tikslais 
naudojamų testų palyginimas. 

Vaikų gebėjimų (intelekto, kūrybiškumo, 
pasiekimų) testavimas. 
Vaikų gebėjimų atpažinimui ir gabumų 
rangavimui, nominavimui skirtos anketos. 

Išvada, patvirtinanti, kad yra didelį potencialą turinčių mokinių 
Ugdymo strategijos ir 

taktikos 
projektavimas 

(modelio intervencija 
į ugdymą) 

Ugdymo programos mokiniui 
modifikavimas. 
Modulių (matematikos, lietuvių kalbos, 
pasaulio pažinimo ar (ir) gamtos mokslų) 
parengimas. 

 

Išvada dėl pagalbos mokiniams teikimo 
Parengta pagal Narkevičienę B. (2007); Girdzijauskienę S., Gintilienę G., Butkienę D., Nasvytienę D., Dragūnevičių K. (2018) 
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Parengta pagal teorinius gabumų modelius, gabiųjų ugdymo paradigmas ir ugdymo(si) praktikas 
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Pagalbos priemonių (konsultavimo,
mentorystės ir t. t.) užtikrinimas.

Ugdymo organizavimo galimybių
lankstus taikymas, vadovaujantis
asmens atpažinimo ir diagnostikos
duomenimis:
• mokymosi formomis; 
• mokymosi būdais.

Ugdymo organizavimo kaitos
užtikrinimas, vadovaujantis asmens
pažangos stebėsenos rezultatais.
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Asmenų atpažinimo ir diagnostikos inicijavimas.

Ugdymo turinio projektavimas ir veiksmingumo
užtikrinimas:
• bendrosios programos adaptavimas ar

modifikavimas, praturtinant ar papildant turinį;
• diferencijavimo, individualizavimo ir individualizuoto

mokymo derinimas;
• mokymo(si) spartinimas;
• mokymosi motyvacijos skatinimas.

Pagalbos priemonių kompleksinis (konsultavimo,
mentorystės ir t. t.) taikymas.

Asmens pasiekimų ir pažangos dinamikos stebėsena.

Vadovaujantis asmens pasiekimų rezultatais vykdoma
programos ir ugdymo turinio kaita.

Gabių ar (ir) talentingų asmenų ugdymo sprendiniai 

Nacionaliniu lygmeniu 
Gabumų atpažinimo ir diagnostikos sistemos patvirtinimas. 

Gabumų atpažinimo ir diagnostikos sistemos pasiekiamumo užtikrinimas. 
Mokytojų, dėstytojų, mentorių kompetencijų tobulinimas. 

Ugdymo turinio kūrimas ir skaitmeninimas. 
Institucijų (mokyklų) potencialo išplėtimas (regioniniu ir instituciniu lygmenimis). 

Besimokančiųjų pažangos stebėsena. 
Ugdymo(si) tęstinumo ir tvarumo užtikrinimas visoje švietimo sistemoje, visais lygmenimis. 
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Iššūkiai, susiję su gabiųjų ar (ir) talentingųjų ugdymu

Gabių ar (ir) talentingų asmenų sampratos įteisinimas
Lietuvos švietime 2005  metais įteisinta gabių vaikų ir jaunuolių samprata 

2009-aisiais papildyta, ją išplečiant talentingų vaikų apibrėžtimi. Vienaip ar 
kitaip akcentuojant gabumų raiškos galimybes samprata transformuojama iki 
2018 metų aktualijų ir patvirtinama sąvoka „didelį mokymosi potencialą turintys 
mokiniai“. Švietimą (Švietimo įstatymas, 2011) suvokiant kaip ugdymo(si) dalyvių 
ir jų veiklų sistemą, kai dėmesio centre būtina laikyti gabų ar (ir) talentingą asmenį 
nuo gyvenimo pradžios iki gyvenimo pabaigos. Svarbu užtikrinti švietimo siste-
mos nuolatinumo ir tęstinumo principų šiuo aspektu realizavimą.

Tiek švietimo politikams, tiek mokslininkams, tyrėjams bei peda-
gogams, kurie vadovaujasi darnios raidos principu, būtina vartoti įteisintą sąvoką 
ir tokiu būdu tarpusavyje išlaikyti konstruktyvų dialogą, kurti ir įgyvendinti pa-
galbos sistemą gabumų turintiems asmenims, nuolat plėtoti jų gebėjimus.

Gabumų atpažinimas ir įvertinimas
Viena iš aktualiausių pedagoginių ir psichologinių problemų  –  asmens 

gabumų atpažinimas, kurį sudaro įvairių procedūrų visuma. Gabumų nustatymas 
iš esmės nėra savitikslis. Jis skirtas ne tik atpažinti gabius, bet įvertinti individu-
alius asmens gabumus, nustatyti jų lygį bei suprojektuoti ugdymo intervenciją.

Švietimo politikams būtina užtikrinti ankstyvą asmens prigimties ir galių 
pažinimą, sudaryti prielaidas visoje švietimo sistemoje asmeniui ugdytis pagal 
jo gabumus.

Tyrėjams svarbu laiku atlikti psicho-edukacinį pažinimą ir įvertinimu nus-
tatyti gabumus bei jų lygį, modeliuoti tinkamą asmeniui ugdymo strategiją ir 
taktikas.

Pedagogams, vadovaujantis turimais duomenimis, parinkti ir suprojek-
tuoti tinkamą ugdymo kryptį, formą ir turinį – tokiu būdu padėti realizuoti as-
mens poreikius ir galimybes atitinkantį ugdymą, nuolat plėtoti asmens turimą 
potencialą.

Gabių vaikų ugdymo raiškos
bendrojo ugdymo mokykloje plėtra

Lietuvos bendrojo ugdymo mokytojų fragmentiškai taikomos gabumų 
raidos strategijos: ugdymo turinio praturtinimas ar išplėtimas, ugdymo diferen-
cijavimas ir spartinimas.

Mokslininkams siūloma skleisti gabių ar  (ir) talentingų asmenų ugdymo 
tyrimų rezultatus ir išvadas. Jų pagrindu parengti tęstinius pedagogų kvalifikaci-
jos tobulinimo renginius.

Pedagogams užtikrinti nuoseklią, tęstinę, duomenimis grindžiamą vaikų, 
jaunuolių ir suaugusiųjų gabumų plėtotę.

Gabumų plėtotės modelių pasirinkimas ir realizavimas
Gabių vaikų ugdymo modeliai grindžiami itin dinamišku ir sparčiai kintančiu 

orientavimusi į artimiausią jo raidos zoną. Žinomiausiuose modeliuose gabiems 
asmenims sudaromos sąlygos palaikyti aukštą mokymosi motyvacijos lygį, pat-
irti pakankamai iššūkių, skatinti esamų kompetencijų įtvirtinimą ir naujų įgijimą.

Švietimo politikams siūloma, vadovaujantis horizontaliuoju gabaus as-
mens ugdymo modeliu, visais lygmenimis užtikrinti kompleksinį priemonių 
taikymą, puoselėjant visas žmogaus sritis, įskaitant intelektinę, socialinę, emocinę 
ir fizinę; vykdyti asmens gabumų ugdymo stebėseną; atlikti ugdymo vertinimą 
asmens, programos (dalyko), instituciniu lygmeniu ir nacionaline stebėsena sus-
tiprinti švietimo silpnąsias sritis ir skatinti būsimus pokyčius.
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