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(Itin) Gabių vaikų ugdymo modelis: kad augtumėm
Bronė Narkevičienė
Anotacija
Remiantis užsienio ir Lietuvos autorių mokslinės literatūros analize, teoriškai pagrindžiama gabių vaikų ugdymo
modelio būtinybė bei jis sukonstruojamas. Nurodomi struktūriniai gabių vaikų ugdymo (GVU) modelio elementai, jų
raiškos būdai ir funkcijos. Aptariami atskirų elementų tarpusavio ryšiai ir galimybės modeliui tapti teoriniu pagrindu
gabių vaikų ugdymo sistemos su(si)formavimui. Pateikiama daug mokytojo praktinei veiklai naudingos teorinės
medžiagos, kurią mokytojas kūrybiškai gali taikyti savo pedagoginėje praktikoje, interpretuodamas pagal sukauptą
patirtį, (itin) gabaus mokinio ir savo patirtį, savybes, poreikius bei galimybes.
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Įvadas
Pasaulio vystymosi istorija liudija, kad gabių ţmonių veikla gali turėti lemtingos įtakos tautos
ar net civilizacijos raidai, jos paţangai. Galbūt tai yra viena prieţasčių, dėl kurių gabumo ir gabių
vaikų ugdymo tyrimams dėmesio nestokojama nuo pat pirmųjų šio amţiaus dešimtmečių, kai gabių
vaikų ugdymo programose pagrindinis kriterijus apibrėţiant gabumą buvo intelekto testais
matuojamas intelekto koeficientas (Terman, 1925, Thurstone, 1938). Dabartinių gabumo tyrimų
spektras gana platus: domimasi gabių vaikų identifikacija (Hagen, 1989, Heller, 1999, Karnes,
1991, Pauls, 1989, Rost, 1991, 2008 ir kt.), mokytojų darbu su gabiais vaikais (Lee – Corbin,
Denicolo, 1998, Feldhusen, 1985, Leder, 1988, Start, 1985, Croft, 2003 ir kt.), specialiomis
mokymo programomis (Benbow, 1986, Borland, 1989, Clark, 1986 ir kt), gabių vaikų globa,
psichologinėmis gabių vaikų problemomis (Boag, 1990, Janos, 1990, Gross, 1995, Seeley, 2003 ir
kt), lyginamaisiais gabių vaikų ugdymo įvairiose šalyse tyrimais (Persson, 1999, Heinbokel, 1981,
Hilgendorf, 1989, Gross 2003, Brasseur, Cuche, 2006, Martin, 2010 ir kt) ir kt.
Minėtų tyrimų gausa lydima diskusijų dėl gabių vaikų ugdymo įvairiose valstybėse (Gross,
1995, Karnes, 1991, Leites, 1996, Heward, Orlansky, 1989, Wagner, 1992 ir kt.). Diskutuojama dėl
gabumo apibrėţimo, intelekto testų panaudojimo gabių vaikų identifikacijai galimybių, gana ryški
elitarizmo – demokratijos kolizija. Pastarosios įtakoje įsikuria pirmosios gabių vaikų ugdymo
problemoms spręsti skirtos organizacijos (JAV – 1946 m., Anglijoje – 1966 m.). Pastaraisiais
dešimtmečiais diskusijų aštrumas kiek sumaţėjo, o gabių vaikų ugdymo tyrimų įvairovė gerokai
išaugo įvairiose šalyse (NAGC, 1990, Wagner, 1990, Lin – Klitzing, 2009 ir kt.). Tokiam augimui
galima pastebėti esant dvi prieţastis. Pirma, tai sietina su humanistinės filosofijos ir demokratinio
pliuralizmo, pripaţįstančių ţmogaus, kaip save realizuojančio asmens, išskirtinumo galimybes
mokymo procese, besimokančiojo laisvę ir teisę rinktis individualią paţintinę veiklą (Groeben,
1994, McLaughlin, 1997), įsigalėjimu. Antra, naujų intelekto teorijų (Guilford, 1975, Gardner,
1983, Rost, 2009 ir kt.), gabumo modelių (Renzulli, 1986, Gagne, 1991, 2004, Heller, 1998, 2009 ir
kt.) atsiradimas. Trečia, gabių vaikų ugdymo studijos tampa multidisciplininėmis (Persson, 1999,
Lin-Klitzing, 2009).
Minėti teorinio lygmens pokyčiai atsispindi dokumentuose ir edukacinėje praktikoje. 1994 m.
Europos Tarybos Generalinė Asamblėja patvirtino gabių vaikų ugdymo rekomendacijas. Greta
senas ir gilias tradicijas šiuo klausimu turinčių valstybių (JAV, Anglija, Vokietija), kurių
mokslininkai tęsia gabių vaikų ugdymo tyrimus, pradėtus darbus atsiranda ir kitų valstybių, kuriose
reikalaujama atinkamo dėmesio gabiems šalies vaikams. Paminėtinos Šveicarija, Danija, Olandija,
Jugoslavija Naujoji Zelandija, Australija ir kt. šalys. Gabių vaikų ugdymui atskirą dėmesį ima skirti
šalys, kurios anksčiau pavyzdţiu buvo nurodomos (itin) gabių vaikų specialaus ugdymo oponentų–
Norvegija, Suomija.
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Lietuva ir kitos posovietinės šalys prieš du dešimtmečius iš pusiau uţdaros erdvės gana staiga
atsidūrė didţiųjų transformacijų: posovietinio palikimo (mentaliteto), atviros demokratinės
visuomenės ir postmodernizmo sandūroje (Grigas, 1998). Politinės ir ekonominės permainos Rytų
Europoje paskatino aktyvias reformas, daugelį valstybių privertė naujai paţvelgti ir į švietimo
procesus. Neišskirtinė tuo poţiūriu ir Lietuva – čia buvo radikaliai reformuotas švietimas, jis
pripaţįstamas pamatiniu visuomenės raidos veiksniu, kurio paskirtis – duoti pagrindą dinamiškai
atsinaujinančiai visuomenei, atvirai ir kritiškai visuomenės sąmonei. Reformuoto ugdymo
pagrindinis tikslas – savaranki ir kūrybinga, maksimaliai jau mokykloje savo gebėjimus
išskleidţianti asmenybė (Lietuvos švietimo koncepcija, 1992, p.5). Ţmogiškieji ištekliai –
pagrindiniai mūsų šalies resursai. Gabūs vaikai sudaro palyginti nedidelę ţmogiškųjų išteklių dalį,
tačiau suaugę jie tampa atskirų sričių profesionalais, galinčiais daryti ţenklią įtaką tam tikros rūšies
veiklos (mokslinės, kultūrinės, ekonominės, politinės ir t.t.) vyksmui. Todėl labai svarbu, kad gabių
vaikų intelekto potencialas būtų pastebėtas, sudarytos sąlygos jam atsiskleisti ir virsti tam tikros
srities pasiekimais. Problemos reikšmingumas atsispindi mokslininkų darbuose – gabių vaikų
ugdymo Lietuvoje svarbą visuomenės vystymuisi pabrėţė Šalkauskis (1936), Maceina (1934),
gabumų identifikacijos, jų plėtojimo klausimai rūpėjo Vabalui – Gudaičiui (1927), Gučui (1959),
Jovaišai (1975), tinkamo gabiųjų mokymo problemos sprendimo ieškoma diferencijuoto mokymo
specialistų Lauţiko (1974), Šiaučiukėnienės (1997) darbuose, gabių vaikų vidinės motyvacijos įtaką
jų pasiekimams tyrinėjo Almonaitienė (1997), gabių vaikų ugdymas, jo sąlygų sudarymas, ugdymo
sistemos kūrimo aspektai nagrinėti Narkevičienės (1995, 1998, 1999, 2000, 2007, 2008),
identifikacijos, atpaţinimo problemos tyrinėtos Brandišauskienės (2007, 2009), Misiūnienės (2007)
Šimelionienės (2008, 2010) darbuose.
Mokslininkų, pedagogų ir apskritai visuomenės poţiūris į gabių vaikų ugdymą Lietuvoje, kaip
ir kitose valstybėse, nevienareikšmis. Visuomenės, švietimo politikų ir administratorių, netgi
mokslininkų poţiūris nuolat kito ir tebekinta. Netrukus po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
spaudoje pasirodė nemaţai straipsnių, kurių autoriai (Ališauskas A., Karvelis, Kašys, 1992;
Gaiţutis,1993; Kalvaitis,1998 ir kt.) pabrėţė gabių vaikų ugdymo reikalingumą. Tačiau šių
problemų
pripaţinimą ir jų sprendimą Lietuvoje apsunkino ir tebesunkina visuomenės nerimas dėl
elitarizmo. Tam, kad gabių vaikų ugdymas siejamas su elitarizmu, galima numanyti esant keletą
prieţasčių. Pirmoji – gabių vaikų nėra daug. Taigi, kalbėdami apie gabių vaikų ugdymą, kalbame
apie maţumos, išskirtos pagal intelekto galių lygmenį, ugdymą. Antroji prieţastis, matyt, susijusi su
tuo, jog mūsų visuomenei nepavyko išvengti tam tikrų iškraipymų. Buvusioje Sovietų sąjungoje
vyravo dvilypis poţiūris į gabius vaikus (Babaeva, 1999) – viena vertus, buvo organizuojamos gana
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skaitlingos olimpiados, konkursai (atskirų dalykų, muzikiniai, sporto ir kt.), kita vertus, galiojo
totalinė visuotinės lygybės ideologija. Sustiprinto atskirų dalykų mokymo mokyklose mokėsi ne tik
šiems dalykams gabesni vaikai, bet ir aukštų pareigūnų vaikai. Tai gali būti trečioji prieţastis,
leidusi susiformuoti visuomenės nuostatai, jog mokymasis tam tikroje mokykloje gali būti socialinė
privilegija. Tačiau ar šios aukščiau minėtos prieţastys gali būti realiu pagrindu elitarizmo
negatyviąja prasme tapatinimui su gabių vaikų ugdymo organizavimu? Juk tokiu atveju gabių vaikų
ugdymo, atitinkančio jų poreikius, organizavimas vertinamas tik kaip socialinė problema, atmetant
kitus gabių vaikų ugdymo problematikos aspektus – individo raidos, švietimo politikos ir
ekonomikos (Pohl – Mayerhöfer, Heinbokel, 1998). Tokią situaciją galima paaiškinti jau minėtomis
mentaliteto transformacijomis bei tuo, jog sovietinės ideologijos sąlygoto sistemos uţdarumo
ţlugimas dar neuţtikrina, kad šalys, atsikračiusios sovietinės valdţios, pajėgs tapti atviromis
demokratinėmis visuomenėmis (Soros, 1993). Visa tai išryškina informacijos apie gabių vaikų
ugdymą sklaidos, skaidrumo, tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo šioje srityje, t.y. valstybinio ir
visuomeninio lygmens sprendimų gabių vaikų ugdymui tokiose šalyse svarbą.
Pastarieji mūsų šalies raidos dešimtmečiai, europinis bei pasaulinis kontekstai dar labiau
išryškina ţmogiškojo šalies potencialo stiprinimo poreikį ir poveikį šalies konkurencingumui.
Dėmesys gabiems ţmonėms stiprėja daugelyje valstybių, siekiančių uţtikrinti savo šalies ţmonėms
ekonominę gerovę. Gabaus vaiko potencialo atskleidimas, ugdymas yra kiekvienos šalies ateities
turtas. Todėl daugelyje valstybių vis daugiau dėmesio skiriama gabumų ir itin gabių vaikų ugdymui.
Ne išimtis ir Lietuva – jos poreikis stiprinti šalies intelektinį potencialą taip pat stiprus. Tai
atsisipindi pastarąjį dešimtmetį priimtuose švietimo dokumentuose: „Gabių vaikų ir jaunuolių
ugdymo strategija“ (2005), „Gabių vaikų ir jaunimo programa“ (2006). „Gabių ir talentingų vaikų
ugdymo programa“ (2009) „Švietimo įstatyme“(2011).
Įsigilinus į aukščiau minėtų autorių darbus, leidţiančius fiksuoti gabių vaikų ugdymo
tendencijas uţsienio šalių edukacinėje patirtyje, į dabartinius gabių vaikų ugdymo tyrinėjimus
Lietuvoje ir uţsienyje, ryškėja kontroversija. Vakarų šalių mokslininkų pagrįstuose gabumo
modeliuose įvardijami jo realizavimui įtakos turintys aplinkos veiksniai. Tai rodo gabių vaikų
ugdymui tinkamų sąlygų, edukacinės sistemos reikalingumą. Apie tai Lietuvoje rašoma ir kalbama
jau beveik du dešimtmečius. Pastarojo dešimtmečio teigiami pasikeitimai švietimo politikoje,
išaugęs pedagoginės, akademinės ir verslo visuomenės dėmesys (itin) gabių vaikų ugdymui teikia
vilčių, kad tokia edukacinė sistema bus sukurta, švietimo sistemos efektyvumas (itin) gabių vaikų
ugdymo poţiūriu dar labiau išaugs.
Edukacinės sistemos kūrimui ir pagrindimui reikalingas gabių vaikų ugdymo modelis. Šios
problemos sprendimui skirtas šis darbas:
6

-

aptariami svarbiausi (itin) gabių vaikų ugdymo klausimai ((itin) gabaus vaiko sąvoka,

ypatumai, ugdymo(si) poreikiai, pasikimų ir ugdymo proceso vertinimas, mokytojo pa(si)rengimo
darbui su (itin) gabiais vaikais aspektai, etinės problemos ir kt.)
-

tyrinėjama ir pagrindţiama, kokie struktūriniai elementai turi sudaryti (itin)gabių

vaikų ugdymo modelį – toliau (I)GVU;
-

sukuriamas teorinis (itin)gabių vaikų ugdymo modelis;

-

aprašomos jo sudedamosios dalys;

-

numatomos (I)GVU praktinio taikymo galimybės, aptariama, kokie pokyčiai

Lietuvoje galėtų turėti įtakos (itin) gabių vaikų edukacinės sistemos su(si)formavimui.
Darbo tikslas: šiuolaikinių pasaulinių gabių vaikų ugdymo tendencijų ir Lietuvos edukacinės
patirties kontekste pagrįsti (itin) gabių vaikų ugdymo modelį, pasiūlyti jo teorinį modelį, numatyti
jo praktinio taikymo mokykloje galimybes bei pokyčius, reikalingus (itin)gabių vaikų edukacinės
sistemos su(si)formavimui.
Siekiant tikslo, sprendţiami tokie uţdaviniai:
1. Pagrįsti teorinį (itin) gabių vaikų ugdymo sąlygų modelį:


pagrįsti (itin) gabių vaikų ugdymo koncepcijos demokratiškumą;



išanalizuoti (itin) gabaus ugdytinio sąvoką psichologiniu – pedagoginiu aspektu;



išanalizuoti (itin) gabių vaikų identifikavimui keliamus reikalavimus;



pagrįsti mokytojų pedagoginio – psichologinio pa(si)rengimo darbui su (itin)gabiais

vaikais būtinybę ir išnagrinėti šio pa(si)rengimo ypatumus.
2. Atlikti uţsienio šalių edukacinės patirties analizę (itin) gabių vaikų ugdymo aspektu.
3. Sukonstruoti teorinį (itin) gabių vaikų ugdymo modelį.
4. Numatyti (itin) gabių vaikų ugdymo modelio taikymo Lietuvoje galimybes ir pasiūlyti būdus
dabartinei gabių vaikų ugdymo situacijai tobulinti.
Siekiant tikslo ir sprendţiant iškeltus uţdavinius, naudotasi šiais metodais: mokslinės
literatūros analizės, lyginamosios analizės, dokumentų analizės.
Lyginamoji analizė leido sugretinti ir palyginti įvairių šalių edukacinę patirtį, atskirų
mokslininkų atliktų tyrimų rezultatus, dokumentų analizė ir mokslinės literatūros analizė atvėrė
galimybę įsigilinti į įvairių šalių valstybinių, visuomeninių bei tarptautinių organizacijų ir institucijų
konceptualiąsias nuostatas gabių vaikų ugdymo klausimais, atskleisti esminius institucinio lygmens
gabių vaikų ugdymo modelių sudarymo principus.
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Teorinės analizės duomenys leido pasinaudojant teorinio modeliavimo strategija
sukonstruoti (I)GVU modelį.

Pastaba. Interpersonalinio ir intrapersonalinio lygmens elementai yra vidiniai modelio
elementai.

1. (Itin) Gabių vaikų ugdymo modelio teorinis pagrindimas
Tyrinėdami ţmogaus ugdymą, susiduriame su tokiomis problemomis: ugdymo subjekto fizinio
ir dvasinio vystymosi poreikių ir galimybių priimti ugdomąją veikmę paţinimu, ugdymo turinio,
ugdymo tikslų, uţdavinių, priemonių, būdų, metodų ir formų, kuriomis galima efektyviai plėtoti
individualybės fizines ir dvasines jėgas, atskirų individų ir jų grupių veiklos organizavimu, ugdymo
veikėjų ypatumais, ugdymo veikėjų sąveikos su ugdytiniais ypatumais, ugdymo institucijų veiklos
organizavimu (Jovaiša, 1993a).
Ar pirmosios (toks eiliškumas tik santykinis) ugdymo problemos – šiuo atveju (itin) gabių
vaikų, kaip ugdymo subjekto paţinimo– tyrinėjimas ir sprendimas leidţia manyti, jog yra ir kitų, su
pirmąja susijusių problemų? Kodėl galime, o, galbūt, turime kalbėti apie (itin) gabių vaikų ugdymą?
Tai yra, kokiais kriterijais remiantis gali būti išskiriama ši vaikų grupė? Ar demokratiškas toks
išskyrimas? Kodėl reikalingas (itin) gabių vaikų ugdymo modelis, kokia jo paskirtis ir kokie
struktūriniai elementai jį turėtų sudaryti? Kokios jų funkcijos ir ryšiai? Ar gali tie elementai
sudaryti sistemą?
Šio skyriaus tikslas –atskleisti filosofinius, etinius, pedagoginius bei psichologinius (itin) gabių
vaikų ugdymo modelio sukūrimo pagrindus.
Teorinius gabių vaikų ugdymo pagrindus atskleisime, pasinaudodami Lietuvos ir uţsienio
mokslininkų mintimis ir edukacinių tyrimų rezultatais. Ieškant atsakymo į iškeltuosius klausimus,
reikia spręsti tokius uţdavinius: atlikti (itin)gabaus vaiko sąvokos pedagoginę – psichologinę
analizę, išnagrinėti (itin) gabių vaikų ugdymo koncepciją demokratiškumo aspektu ir (itin) gabių
vaikų identifikacijos problemas, analizuoti mokytojų pedagoginio – psichologinio pa(si)rengimo
darbui su (itin) gabiais vaikais ypatumus.
Šio skyriaus tikslas ir minėti uţdaviniai lėmė jo strukūrą – kiekviena skyriaus dalis yra skirta
atskiram uţdaviniui spręsti.
Pirmiausia nagrinėsime (itin) gabių vaikų ugdymo koncepciją demokratiškumo aspektu, t.y.
sieksime atsakyti į klausimą – ar demokratiškas (itin) gabių vaikų grupės išskyrimas, kai kalbama
apie ugdymą?
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Atsakymo į tokį klausimą paieškos būtinumą lėmė tai, jog Lietuva – posovietinė valstybė.
“Tironijos nuvertimas sukuria prielaidas atsirasti laisvai visuomenei, bet nelaiduoja, kad tai iš
tikrųjų įvyksta” (Laqueur, 1995, p.19). Tad natūralu, kad mūsų šalies visuomenė, siekianti sukurti
demokratinę valstybę, tačiau neturinti gilių demokratinių tradicijų, daţnai nerimauja dėl veiksmų,
sprendimų, koncepcijų demokratiškumo. Ypač demokratiškumas svarbus švietime, kuris glaudţiai
susijęs su kitomis sociokultūrinio gyvenimo sritimis: politika, ekonomika, mokslu, menu, dorove,
religija, filosofija. Tokiame kontekste reikalingas (itin) gabių vaikų ugdymo koncepcijos
demokratiškumo pagrindimas.
1.1. (Itin) Gabių vaikų ugdymo konceptualiosios nuostatos
Lietuvai, valstybei, kuri šiuo metu sprendţia daugybę ekonominių, socialinių, kultūrinių ir kitų
valstybės vystymosi problemų, neabejotinai yra svarbu pasirinkti tą (itin) gabių vaikų ugdymo
kelią, kuris būtų pats naudingiausias tiek atskiro asmens, tiek bendravalstybine prasme. Pasaulyje
yra ţinomi du (itin) gabių vaikų ugdymo organizavimo būdai:
1) kiekvienas besimokantis tam tikru jo gyvenimo laikotarpiu, priklausomai nuo jo ţinių,
sugebėjimų lygio, gali pasirinkti tam tikro lygio ir profilio mokymo įstaigas (Izraelis, Vokietija, iš
dalies JAV ir kt. )
2) mokydamasis kartu su visais, vaikas gali dirbti pagal savo individualizuotą, atitinkančią jo
polinkius ir galimybes programą (Švedija, Japonija, Suomija, iš dalies JAV ir kt. ).
Ir, matyt, galima būtų išskirti trečiąjį būdą, kurį tiksliau būtų pavadinti (itin) gabių vaikų
neorganizuotu mokymu, kai gabieji mokosi kartu su visais, nesinaudodami nei specialiomis
mokyklomis, nei individualizuotomis programomis.
Tokio kelio pasirinkimas neišvengiamai lydimas svarbaus klausimo – juk Lietuva siekia būti
demokratine valstybe – ar, organizuojant specialųjį (itin) gabių vaikų ugdymą, nenusiţengiama
demokratijai? Kaip suderinti demokratinės visuomenės nuostatą dėl lygių galimybių ugdyme su
specialiaisiais (itin) gabių vaikų poreikiais? Kokie reikalavimai šiuo poţiūriu gali iškilti ugdymui?
Juk, kaip teigia T. McLaughlin (1997), liberalusis ugdymas turėtų pripaţinti tinkamų ugdymo
formų įvairovę.
Išanalizuosime (itin) gabių vaikų ugdymo galimybes demokratinės visuomenės kontekste.
Tam prireiks pirmiausia išsiaiškinti demokratijos sąvoką, demokratijos proceso esmę, jos
plėtotę, o po to pabandyti rasti prieštaravimus tarp (itin) gabių vaikų specialaus ugdymo
koncepcijos ir demokratijos principų, neatmetant galimybės, kad (itin) gabių vaikų specialaus
ugdymo organizavimas ne tik neprieštarauja demokratijos įgyvendinimui, o gal būt toks ugdymas
yra viena iš demokratijos prielaidų, jos realizavimo sąlygų ar net plėtros galimybių.
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Toks iškeltos problemos sprendimo paieškos kelias nulėmė poskyrio struktūrą. Pirmojoje
dalyje nagrinėjama demokratijos idėjos kilmė ir raida, šiuolaikinės demokratijos idealas, antrojoje –
gabių vaikų ugdymo problema demokratiškumo aspektu.
Pirmiausia tam, kad galėtume tęsti klausimo apie (itin) gabių vaikų specialaus ugdymo
suderinamumą su demokratiškumu, turime išnagrinėti tokią prielaidą: besimokančiojo tam tikru jo
gyvenimo laikotarpiu, priklausomai nuo jo ţinių ir gebėjimų lygio, nukreipimas į tam tikro lygio ir
profilio mokymo įstaigą yra antidemokratiškas. Teiginys bus akivaizdţiai teisingas, jei uţ ţodţio
“nukreipimas” slypi prievarta, t.y. jei besimokantieji privalo eiti į nurodyto tipo mokymo įstaigą
kieno nors nurodymu. Tačiau jei pradinį teiginį pakeisime taip: besimokantis tam tikru jo gyvenimo
laikotarpiu turi teisę (ir galimybę) pasirinkti jo įgytų ţinių ir turimų gebėjimų lygį atitinkančią
mokymo įstaigą. Ar ir dabar taip kategoriškai galime teigti, jog tai antidemokratiška? Nebent
manytume, jog demokratiškumas tapatus lygiavai.
Čia dar derėtų paaiškinti, kodėl galime gretinti ugdymą ir demokratiją.
Pirma, tiek ugdymas, tiek demokratija – istoriniai reiškiniai, kurie formavosi kartu su
visuomene.
Antra, tiek ugdymas, tiek demokratija – istoriškai sąlygoti, turi konkrečias kultūrines ištakas.
Pagaliau trečia, ir svarbiausia, tiek teorinė demokratijos vizija, tiek ugdymo teorija
susitelkusios prie ţmogaus kaip piliečio.
1.1.1. Demokratiškumo aspektas: demokratijos idėja, kilmė, raida ir šiuolaikinė samprata
Bene daţniausiai demokratija apibrėţiama ir suprantama kaip liaudies valdţia, daugumos
valdţia. Tarptautinių ţodţių ţodyne (2001, p.154) pateikiamas toks demokratijos apibrėţimas:
Demokratija (gr. demokratia – liaudies valdţia):
1) valdţia, faktiškai ar formaliai kylanti iš visuomenės (bendruomenės) daugumos
valios,
2) visuomeninių organizacijų, bendrijų tvarkymosi principas, pagrįstas narių
savaveiksmiškumu,

aktyviu

dalyvavimu

organizacijų

veikloje

ir

vadovavime;

vadovaujantieji organai renkami, keičiami, atsiskaito organizacijos, bendrijos suvaţiavimui
(visuot.susirinkimui, kongresui).
Tačiau tiek kasdienybėje, tiek filosofinėje kalboje “demokratijos” terminas gali būti vartojamas
apibūdinti tiek idealui, tiek realybei, kuri gali būti interpretuojama įvairiai: kaip būdinga politinių
institutų ir politinės praktikos sistema, kaip ypatinga teisių neigti visuma, kaip socialinė ir
ekonominė santvarka, kaip sistema, uţtikrinanti tam tikrus siekiamus rezultatus, ar kaip unikalus
kolektyvinių ir saistančių sprendimų priėmimo procesas. Iš čia kyla keletas klausimų. Pirma, jei yra
demokratijos idealas ir demokratijos tikrovė, tai kokiais kriterijais remiantis galima nuspręsti, kiek
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tikrovė yra priartėjusi prie (nutolusi nuo) idealo. Antra, tai ką vis dėlto derėtų laikyti demokratijos
tikrove – vieną kurią iš minėtų interpretacijų ar, galbūt, jų visumą? Trečia, ar galima, neatsakius į
pirmuosius du klausimus, rasti atsakymą į klausimą, kurio sprendimo paieškos ir buvo šio poskyrio
tikslas, t.y. ar (itin) gabių vaikų specialusis ugdymas neprieštarauja demokratijai?
Atsakymą į antrąjį klausimą mums diktuoja poskyrio tikslas – (itin) gabių vaikų ugdymas
analizuojamas

demokratinės

visuomenės

kontekste.

Visos

čia

paminėtos

demokratijos

interpretacijos sudaro demokratinės vsuomenės visumą, todėl grieţtai apsiriboti viena kuria iš jų
negalima. Veikiau demokratijos interpretacija čia persipynusi ir su ypatinga teisių visuma, ir su
socialine ekonomine santvarka, kuri uţtikrintų siekiamus rezultatus, ir su kolektyvinių bei
saistančių sprendimų priėmimo procesu.
Tam, kad galėtume atsakyti į pirmąjį klausimą, būtina išsiaiškinti, koks yra demokratijos
idealas, juo labiau, kad ir mokslininkai, tyrinėjantys demokratiją, linkę ją apibrėţti pirmiausia kaip
idėją. Idėją, kurios vystymasis truko tūkstantmečius (manoma, kad demokratijos idėja atsirado 5a.
prieš Kristų), o idėjos samprata, egzistuojanti šiais laikais, persipynusi su sampratomis,
egzistavusiomis graikų, romėnų, Viduramţių, Renesanso ir vėlesniais laikais. Šis poskyris negali
pretenduoti į fundamentalią demokratijos idealo analizę, tai ir nėra šio darbo tikslas. Čia
apsiribojama svarbiausių demokratijos vertybių paieška, jų išskyrimu, norint palyginti ir suderinti
jas su ugdymo vertybėmis. Toks išskyrimas atliekamas suvokiant, kad demokratijos teorija, kaip
teigia Dahl (1994), yra baigtinė, tačiau beribė kaip Visata.
Įvardinsime bendrąsias demokratijos vertybes.
Dahl (Dahl, 1994, p.413) teigia, kad demokratijos idėja ir praktika pagrįsta “laisvės, ţmogaus
brandos ir bendrųjų interesų puoselėjimo ir įtvirtinimo vertybėmis”. Jo manymu, demokratijos idėja
taipogi suponuoja ir tris lygybės rūšis:


visų asmenų prigimtinę moralinę lygybę,



lygybę, pagrįstą prielaida, kad subrendę asmenys turi teisę ir asmeninę

autonomiją patys nustatyti, kas jiems geriausia,


piliečių politinę lygybę.

Įvardinę pagrindines demokratijos vertybes, galime manyti, jog ţinome atsakymą ir į pirmąjį
klausimą – tų vertybių paisymas, jų gyvavimas realioje tikrovėje ir yra kriterijai, pagal kuriuos
galime spręsti, kiek realybė yra priartėjusi prie idealo.
1.1.2. (Itin) Gabių vaikų ugdymas įvardintų demokratijos vertybių kontekste
Norėdami pagrįsti, kad demokratijos vertybės – laisvės, ţmogaus brandos ir bendrųjų interesų
puoselėjimo ir įtvirtinimo vertybės – ypač aktualios (itin) gabių vaikų ugdymo koncepcijai,
aptarsime ugdymo idealą.
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Kaip teigia Bitinas (1996, p.14), “gana akivaizdus teiginys, kad kiekviena ugdymo sistema
funkcionuoja konkrečioje visuomenėje ir ją aptarnauja”. Todėl kyla klausimas, ar ugdymo idealas
(tikslai), kaip ir demokratijos idealas, yra patyręs dideles istorines permainas, ir koks šiandieninio
ugdymo tikslas?
Edukologijos istorija rodo, kad būta įvairių ugdymo tikslų. Juos lėmė filosofinės paţiūros į
ţmogų, visuomenę, būties ir ryšių su pasauliu prasmę. Iš jų kilo ugdymo filosofijos kryptys –
idealistinė, realistinė, rytietiška ir kt. Atitinkamos filosofinės kryptys akcentuoja skirtingus ugdymo
tikslus ir metodus. Jei kiekvienoje epochoje vyrautų tokia ugdymo tikslų įvairovė, vargu, ar
galėtume tuomet spręsti apie ugdymo idealo harmoniją su demokratijos vertybėmis. Tačiau
Jovaišos (1993b) nuomone, esama amţinų, universalių ugdymo tikslų.
Amţinasis ugdymo tikslas – “padėti ţmogui, aprūpinti jo saviraišką realinėmis ir idealinėmis
vertybėmis, kad plėtotų prigimties visumą, kad gebėtų išmintingai, kūrybingai ir dorai veikti” (ten
pat, p.171).
“Galutinis ugdymo tikslas – tobula asmenybė” (ten pat, p.170).
Taigi kokios ugdymo filosofijos krypties beprisilaikytų ugdytojas, pirmiausia jo dėmesys
kreiptinas į individualybės prigimtinių galių plėtrą ir išvystymą.
Dabar paţvelkime į vieną iš prigimtinių galių – intelektą.
Tai, ką mums atskleidţia intelekto testai, kuriais matuojamas IQ, tėra tik maţytė visos ţmogaus
gabumų srities dalis. Intelekto testus, kuriais nustatomas intelekto lygis, daţniausiai sudaro daug
uţduočių, kurioms spręsti reikia ţodinio loginio mąstymo, vaizduotės, atminties, dėmesio ir kitų
paţinimo procesų aktyvumo. Todėl tikroji ţmonių prigimtinių galių nelygybė ir įvairovė gabumų
prasme yra dar didesnė, nei gali mums atskleisti intelekto testai. Ir ši nelygybė nėra disponuojama,
mes jos negalime nei atšaukti, nei panaikinti, nei pakeisti tos nelygybės masto. Todėl, kai kalbama
apie ţmonių lygybę demokratijos kontekste, tai turima galvoje ţmonių prigimtinė moralinė lygybė,
t.y. visi ţmonės pripaţįstami vienodai vertingi. Tačiau jokiu būdu negalima kalbėti apie ţmonių
prigimtinę lygybę apskritai.
Taigi ”ţmogus yra galimybė, kurią reikia realizuoti praktikoje” (Anzenbacher, 1992, p.272). Ir
visiškai teisus yra amerikiečių psichologas Paul F. Brandwein (cit.pgl. Wagner, 1992, p.40, Heller,
2009, p.99) sakydamas “Nėra didesnės nelygybės uţ lygybę nelygiems”. Juk gabiam vaikui
reikalingas jo gabumų penas – atitinkamas aktyviojo intelekto darbas, kad atsiskleistų
potencialiosios vaiko galimybės, kad būtų pasiekta savirealizacija.
Savirealizacija savo ruoţtu yra neatskiriamai susijusi su visuomene. Joks ţmogus negali savęs
realizuoti pats vienas. ”Savirealizacijos sąlyga yra tai, kad ţmogus, bendraudamas ir
bendradarbiaudamas su kitais ţmonėmis, padaro jų tikslus savais. Tik prisidėdamas prie kitų laimės,
jis pasiekia (jam įmanomu mastu) savo paties tobulumą.” (Anzenbacher, 1992, p.276)
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Tokiu būdu ryškėja galimybė daryti išvadą, kad, pripaţįstant demokratijos vertybėmis
maţumos teises ir prigimtinę visų ţmonių moralinę lygybę (gabioji maţuma yra tiek pat vertinga,
kiek ir dauguma), siekdami amţinojo ir galutinio ugdymo tikslų, turime sudaryti sąlygas gabiajam
save realizuoti kaip asmenį, aprūpindami atitinkamomis “realinėmis ir idealinėmis vertybėmis”,
nepaisant jų kokybės ar kiekybės skirtumo, lyginant su daugumos ţmonių savirealizacijai gabumų
prasme reikalingomis vertybėmis, t.y. sukurti sąlygas, kurios skatintų saviugdą ir savirealizaciją.
Kita labai svarbi demokratijos vertybė yra laisvė. Anot Maceinos (1985, p.5) “laisvės esmę
sudaro absoliučiai sava asmens galia apspręsti save”. Laisvas asmuo nusprendţia, kaip jam būti,
kokie jo tikslai ir kokie tų tikslų siekimo būdai. Vadinasi, jei gabus vaikas renkasi vieną iš aštuonių
Maslow (1971) nurodytų savirealizacijos kelių – augimą, tai demokratinėje visuomenėje jis turi
turėti galimybę tą augimo laisvę realizuoti. Tam turi būti pakankamai lanksti švietimo sistema,
kurios sudėtyje būtų kuo įvairiausių tipų mokyklų, tarp jų – ir mokyklų itin gabiems ir gabiems
vaikams. Kaip teigia Fankhauser (1996, p. 108), “modernioje visuomenėje valstybė atsako uţ tai,
kad liaudis – ne atskira jos dalis – turėtų atitinkamą švietimo sistemą. Turima galvoje pliuralistinė
švietimo sistema, kurioje įvairios demokratinės visuomenės grupės rastų savo vietą”.
Visa tai, kas aukščiau pasakyta, labiau akcentavo demokratijos būtinybę (itin) gabių vaikų
ugdymui. Gali atrodyti, kad demokratija nagrinėjama vienpusiškai, kaip nukreipta tik į individą, jo
tikslus, individualią naudą. Tačiau tam, kad demokratijos vertybių – laisvės ir ţmogaus brandos –
paisymas gabių vaikų ugdymo koncepcijoje yra reikšmingas ir naudingas tik individui, galima
paprieštarauti dviem prasmėmis: individualizmo ir naudos visuomenei.
Individualizmo, Blackledge ir Hunt (Blackledge, Hunt 1989, p. 31 ) manymu, esama dviejų
rūšių: egoistinio ir tokio individualizmo, kuris “susijęs ne su savo paties svarbumo iškėlimu, bet su
individo svarba, reikšmingumu bendrąja prasme. Tokio individualizmo motyvas ne egoizmas, o
simpatija visiems ţmonėms, troškimas padėti visiems ţmonėms (per atskirą ţmogų). Galbūt, tai –
kelias ţmonių bendruomenei pasiekti gerovės”.
Kad (itin) gabių vaikų ugdyme būtų pasirinktas antrasis individualizmo tipas, yra jau ugdytojų
uţdavinys. Jei (itin) gabus vaikas jaus, jog yra paisoma jo interesų, atsiţvelgiama į jo poreikius, jog
jis yra vertinamas, tai tokiu būdu vaikas įgis socialinio solidarumo patirtį. „Kiekvienam, kas turi,
bus duota“ (Evangelija pagal Matą, p.81). Nejausdamas grėsmės savo individualioms teisėms, (itin)
gabus vaikas mokysis gerbti ir pripaţinti kitų ţmonių teises, sieks įtvirtinti ne tik savo, bet ir kitų
teises. Priešingu atveju, t.y. kai nepaisoma gabaus vaiko interesų, poreikių ar net tvirtinama, jog
(itin) gabus turi “prasimušti pats”, ar negalima prognozuoti “prasimušusiojo” nepagarbos kitų
ţmonių poreikiams? Galbūt, net agresijos?
Nauda visuomenei gali būti išskirta į dvi dalis – materialiąją ir nematerialiąją.
Nauda nematerialiąja prasme.
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Gana komplikuotas yra demokratijos ir elitiškumo santykis.
Visuomenė negali egzistuoti, vystytis, tobulėti be dvasinės visuomenės būties – kultūros.
“Kultūrą pirmiausia kuria elitas” (iš A. Gaiţučio paskaitų). Dar 1933 m. Stasys Šalkauskis savo
knygoje “Lietuvių tauta ir jos ugdymas” rašė, kad intelektualinio elito ugdymas mokyklose pakels
lietuvių nacijos lygį (Šalkauskis, 1991). Jo manymu, visapusiškai išugdytas jaunimo elitas gebės
sukurti demokratinę respubliką – tobuliausią valstybinės santvarkos formą. Būtent moksleivių
elitas, ţymaus pedagogo nuomone, yra išmintingų valstybės vadovų potencialas.
Elitarizmas daţnai tapatinamas su vienų ţmonių išdidumu, egoizmu, o kitų ţmonių menkinimu.
Tačiau juk visa ţmonijos istorija – pavienių intelektualų veiklos padarinys. Ir jeigu, kaip teigia
Zeigler (1993, p. 35) ”visos visuomenės yra valdomos maţumos, elito”, tai gal svarbiau yra ne tai,
kas yra neišvengiama, susiklostę per ilgus ţmonijos vystymosi amţius, bet susirūpinti, kokios
savybės reikalingos elitui? Ar elito statusas įgyjamas turtu, išsilavinimu, politiniu, religiniu
ortodoksiškumu, atsidavimu teisėtvarkai ar karine drąsa? Ar nėra labai svarbu, kad būtent
intelektualinis elitas būtų išugdytas demokratine dvasia? Juk neabejotina, kaip teigia Finn (1991),
kad ţmonės natūraliai pasirenka laisvę vietoj priespaudos. Tačiau tai dar nereiškia, kad demokratinė
sistema pati susikuria ir laikui bėgant išsilaiko. Priešingai, nors demokratijos idėja yra gyvybinga,
jos įtvirtinimas nėra uţtikrintas, jos įtvirtinimu turi rūpintis ţmonės. Gabūs vaikai suaugę tampa
atskirų sričių – mokslinės, kultūrinės, ekonominės, politinės – profesionalais, galinčiais daryti
ţenklią įtaką tų sričių plėtrai, vystymuisi. Taigi ir demokratiniams procesams visuomenėje.
Laisvės poreikis gali būti įgimtas, tačiau sugebėjimas gyventi demokratinėje visuomenėje turi
būti išugdytas. Ar įmanoma pervertinti gabių ir itin gabių ţmonių, išugdytų demokratiškai ir
demokratijai, veiklos įtaką demokratijos išsaugojimui ir puoselėjimui? Ypač jei dar mokykloje
įgyjama teigiama socialinė patirtis – kai branginama kiekvieno asmens teisė į laisvę, kai jaučiama
atsakomybė uţ savąjį talentą, suvokiama būtinybė bendradarbiauti su kitais ţmonėmis, vertinama
tolerancija kitiems ir kitokiems. Bet tai jau ugdymo uţdaviniai. Gabių vaikų ugdymas, tenkinant jų
specialiuosius poreikius, jokiu būdu neprieštarauja demokratijos principams. Kaip neprieštarauja
demokratijos principams specialusis neįgaliųjų, delinkventų ar kitų specialiųjų poreikių turinčių
vaikų ugdymas. Tokia mokyklų, mokymo įvairovė gali tik paspartinti demokratėjimo procesą. “Tai
gali tik padėti sukurti aukščiausio demokratijos išsivystymo lygio visuomenę – liberaliąją
pliuralistinę demokratinę visuomenę” (Iš P. Jucevičienės paskaitų). Panašiai galvoja ir austrų
mokslininkas Seel (1996), teigdamas, kad jei mokykla vertinama kaip demokratizavimo
instrumentas, tai ji privalo sudaryti demokratijos mokymosi lauką. Tai reiškia, kad turi gausėti
institucijų, uţtikrinančių galimybę atsakingai pasirinkti (Šiaučiukėnienė, 1997).
Taigi ryškėja galimybė teigti, kad gabių vaikų specialiuosius poreikius atitinkantis ugdymas
visuomenei naudingas dėl keleto prieţasčių: 1) tai yra demokratijos tam tikro išsivystymo lygio
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rodiklis, o tuo pačiu ir tolesnio demokratijos išlikimo bei vystymosi garantas, nes mokykla gali būti
demokratijos mokymosi laukas, 2) tai neabejotinai daro didţiulę teigiamą įtaką kultūros plačiąja
prasme vystymuisi ir plėtrai.
Nauda visuomenei materialiąja prasme.
Kultūra, politika, ekonomika, būdamos savarankiškomis visuomenės gyvenimo plotmėmis, vis
dėlto yra neatskiriamai susiję, persipynę. Pokyčiai vienoje iš tų sanklodų neabejotinai sukelia
didesnius ar maţesnius pasikeitimus kitoje. Tad toks gabių vaikų ugdymo koncepcijos išskyrimas į
dvi prasmes (materialiąją ir nematerialiąją ), savaime aišku, tėra sąlygiškas. Juolab, kad pokyčiai
individo lygmenyje įtakoja pokyčius socialinėje plotmėje ir atvirkščiai.
Įvertindami to, kas pasakyta apie nematerialiąją naudą, netiesioginę įtaką materialiajai,
akcentuosime pastarąją.
Ţmogiškieji ištekliai jau seniai įvertinti mokslininkų. Bodenhoefer (1967) darbo veiksnį arba
ţmogiškąjį kapitalą supranta kaip vieną iš gamybos veiksnių, kuris sudarytas iš įgimtų gabumų,
įgytų ţinių ir gebėjimų bei patirties. Ţmogiškųjų išteklių vystymas ir ekonominė paţanga
tarpusavyje susiję. Išsilavinimo lygis teigiamai įtakoja darbo našumą, produktų kokybę. Hallak
(1993) nuomone, išsilavinimą reikia laikyti būtina, bet nepakankama ekonominio vystymosi sąlyga.
Anot Maschlup (1962), dabarties išlaidos švietimui ateityje kels produktyvumą arba teiks ţmonėms
didesnį pasitenkimą veikla.
Šalis iš tiesų gali tapti ekonomiškai klestinčia tada, kai jos gamyba bus pagrįsta ne pigia darbo
jėga, o ţiniomis. Palanki socialinė struktūra ir ekonominis kontekstas sudaro sąlygas ugdyti
įvairiapusiškesnį ţmogiškąjį kapitalą. Taigi gabių vaikų ugdymas šalies siekimui tapti ekonomiškai
klestinčia šalimi yra itin reikšmingas ir naudingas.
Be abejo, kalbant apie gabių vaikų ugdymo materialinę, ekonominę naudą, švietimo investicijas
kaip investicijas į ţmogiškąjį kapitalą, iškyla dar vienas klausimas – koks santykis yra tarp
demokratijos ir ekonomikos.
Reikia paţymėti, kad demokratijos šalininkai ekonominę laisvę paprastai laiko svarbiausiu
kiekvienos demokratinės visuomenės elementu. Nepaisant to, ekonominės problemos daţnai tampa
diskusijų objektu. Ekonominės sąlygos yra diskusijų objektas ir kalbant apie gabių vaikų ugdymą.
Lygybės, socialinio teisingumo reikalavimais grindţia savo pasisakymus prieš gabių vaikų ugdymą
atskirose klasėse ar mokyklose kai kurie demokratijos šalininkai Lietuvoje ir kitose valstybėse
(Gimnazijų apţvalga, 1995, Braggett, 1984). Tačiau dar Ruso (1979, p. 181) yra pasakęs: ”lygybė
tai nereiškia, jog visi turi turėti vienodai valdţios ir turtų; bet valdţia turi būti tokia, kad ji negalėtų
virsti jokia prievarta”.
Jei reikalautume, kad egzistuotų visuomeninės ir turtinės padėties lygybė, kaip buvo
reikalaujama senojoje graikų demokratijoje, tai anot Ruso (1979, p. 193) “jeigu egzistuotų dievų
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tauta, ji valdytųsi demokratiškai. Bet ţmonėms toks tobulas valdymas netinka”. Tuo labiau, kad
toks demokratijos supratimas gali būti sutapatinamas su egalitarizmu.
Šiuolaikinio demokratijos teoretiko Held (1995, p. 297) teigimu, “demokratija yra ir turi būti
susieta su ţmogaus apsisprendimu vystytis pagal jo talentus ir gebėjimus”.
Dar vienas svarbus principas, keliantis nemaţa diskusijų ir turintis tam tikrą emocinį atspalvį –
lygių galimybių principas.
Vaikų teisių deklaracijoje ( paskelbta Generalinės Asamblėjos 1959 11 20 ) šis principas
paţymėtas septintuoju ir skelbia: ”Vaikas turi gauti tokį išsimokslinimą, kuris ugdytų jo bendrą
kultūrinį išprusimą ir kurio dėka jis galėtų lygių galimybių pagrindu ugdyti savo sugebėjimus,
paţiūras, dorovinės bei socialinės atsakomybės jausmą ir tapti naudingu visuomenės nariu”
(Konvencija dėl vaiko teisių, 1994, p.3).
1989 metais Generalinė Asamblėja priėmė Vaiko teisio konvenciją, kurios 28 straipsnis skelbia
lygių galimybių principą – kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo jo kilmės, jo religinių įsitikinimų,
socialinės padėties turi gauti galimai aukštesnį išsilavinimą, o 29 straipsnis skelbia, kad valstybės
susitaria, jog “vaiko lavinimo tikslai turi būti: a) kuo visapusiškiau ugdyti vaiko asmenybę, talentą
ir protinius bei fizinius gebėjimus, b)...” (Konvencija dėl vaiko teisių, 1994, p.4).
Olandijos mokslininkai Mertens, Rijcke (1996, p.124) šį principą interpretuoja dar labiau
akcentuodami gebėjimus: “galimybių lygybė reikalauja moksleiviams sudaryti sąlygas pasiekti tą
patį išsilavinimo lygmenį, bet atitinkantį jų individualius gebėjimus”.
Vadinasi, lygių galimybių principas visai nereikalauja pirmiausia pasirūpinti vienos ar kitos
socialinės grupės vaikų mokymu, jis tiesiog reikalauja padėti visiems vaikams, kuriems yra
vienokių ar kitokių kliūčių, siekiant jų gabumus atitinkančio išsilavinimo. O tai reiškia, kad,
prisilaikydami Vaikų teisių konvencijos, demokratijos principų, negalime galvoti, kad pirmiausia
reikia išspręsti problemas, susijusias su bendrojo lavinimo mokykla, o po to bus galima svarstyti
gabiųjų ugdymo problemas.
Taigi lygių galimybių principas reikalauja kiekvienam vaikui, kokiai socialinei grupei jis
bepriklausytų, kokioje institucijoje besimokytų, sudaryti sąlygas galimai maksimaliam jo gebėjimų
at(si)skleidimui.
Apibendrinamoji išvada
Tarp gabių vaikų ugdymo ir demokratijos gyvuoja abipusis ryšys:
a) demokratija, jos vertybės – laisvė, ţmogaus branda, yra būtina sąlyga tam, kad gabieji galėtų
siekti savirealizacijos,
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b) gabiųjų specialaus ugdymo buvimas gali būti vertinamas kaip visuomenės demokratiškumo
rodiklis, nes parodo, jog paisoma demokratijos vertybių,
c) gabių vaikų specialusis ugdymas sudaro prielaidas demokratijai plėtotis ir vystytis – (itin)
gabūs vaikai suaugę tampa atskirų sričių – mokslinės, kultūrinės, ekonominės, politinės –
profesionalais, galinčiais daryti ţenklią įtaką tų sričių plėtrai, vystymuisi. Taigi ir demokratiniams
procesams visuomenėje.
d) mokykla gali būti vertinama kaip demokratizavimo instrumentas, jei vaikai ugdomi
demokratiškai ir demokratijai.

Ši išvada leidţia toliau gilintis į (itin) gabių vaikų edukaciją ir tęsti darbą (itin) gabių vaikų
ugdymo modelio sukonstravimo linkme ir spręsti ugdymo subjekto paţinimo problemą, t.y. ieškoti
atsakymo į klausimus: kokiais kriterijais remiantis gali būti išskiriama ši vaikų grupė? Kodėl
galime, o, galbūt, turime kalbėti apie (itin) gabių vaikų ugdymą.
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1.2. (Itin) Gabaus vaiko sąvokos pedagoginė – psichologinė analizė
Atsiţvelgiant į Lietuvoje vykstančius švietimo pokyčius, politines ir ekonomines permainas bei
(itin) gabių vaikų ugdymo tendencijas uţsienio valstybėse kyla problema – kurį vaiko gabumo
modelį tikslinga naudoti metodologine baze, kuriant (itin) gabių vaikų ugdymo modelį – siektina ir
sistemą – Lietuvoje.
Išanalizuosime (itin) gabaus vaiko sąvoką, išnagrinėsime teorinius gabumo modelius, juose
išryškindami šiuolaikinio (itin) gabių vaikų ugdymo koncepciją.
(Itin) Gabaus vaiko samprata pateikiama ir psichologiniu, ir pedagoginiu poţiūriais, nes abu
minėti aspektai šiuo atveju yra glaudţiai susiję. Tai išryškėja, nagrinėjant įvairių autorių pateiktas
gabumo koncepcijas, nes kartu yra susipaţįstama su (itin) gabaus vaiko, jaunuolio, t.y. ugdymo
subjekto, fizinio ir dvasinio vystymosi poreikiais ir galimybėmis priimti ugdomąją veikmę. O tai
jau, pasak Jovaišos (1993a) sudaro pedagogikos problematiką.
Daugelyje kalbų išskirtinai gabūs ţmonės vadinami genijais. Lietuvių kalboje tuomet, kai
turimas galvoje asmens iš(si)skyrimas pagal gabumų lygį iš bendraamţių, tradiciškai vartojamas
terminas „gabus“. Įvairiose kalbose gabumas yra laipsniuojamas: anglų kalboje – „able“ ir „gifted“,
rusų kalboje „sposobnyj“ ir „odarionnyj“, vokiečių kalboje – „begabt“ ir „hochbegabt“. Lietuviškai
kol kas gabumo lygis laipsniuojamas retai. Gal dėl to, kad mes neturime vieno ţodţio, kuris
išreikštų tą pačią prasmę, kaip „gifted“, „odarionnyj“ (apdovanotasis) ar „hochbegabt“ (itin gabus).
Tai, kad „gabumas“ nelaipsniuojamas, pasakymas „gabus“ kai kada įneša tam tikros painiavos.
Viena, tai sudaro galimybę reikšti dvi karštutines nuomones. Pirmoji nuomonė: yra tik „gabus –
negabus“. Tai iš tiesų būtų nepateisinama nei pedagogine, nei kitomis prasmėmis. Antroji nuomonė:
visi gabūs, nes “negabių vaikų nėra, yra vaikų, neturinčių galimybių ugdyti savo gabumus“
(Kvieskienė, 2003, p. 117). Pastaroji nuomonė gana paradoksali. Nagrinėkime konkretų pavyzdį.
Imkime vaiką, kurio IQ<30. Jis, remiantis pastarąja nuomone, yra gabus, tik IQ<30 nesudaro jam
galimybių ugdyti savo gabumus. Antra, painiava galima ir dėl to, kad neišryškėja tarp gabių asmenų
esantis skirtumas, kuris iš tiesų turi reikšmės, t.y. gabumų lygis gali būti labai skirtingas. Matyt,
palaipsniui, kartu su gabių vaikų ugdymui vis aktyviau rodomu visuomenės dėmesiu, įvyks ir
pasikeitimai, susiję su šio termino suvokimu ir galimu vartojimu. Ypač pedagoginėje –
psichologinėje visuomenėje.
Dabar įsigalėjęs terminas „gabus vaikas“ paprastai vartojamas tuomet, kai kalbama apie vaiką,
kurio gabumai aukštesni uţ vidutinius. Taigi kalbėdami tiksliai, turėtume sakyti: vaikas, kurio
gabumai aukštesni uţ vidutinius (IQ >115, remiantis statistika, tokių vaikų yra apie 16 %),
vidutiniškai gabus vaikas ( 85  IQ  115 , tokių vaikų yra didţioji dauguma – remiantis statistika, apie
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68 %) ir vaikas, kurio gabumai ţemesni uţ vidutinius (IQ<85, remiantis statistika, tokių vaikų taip
pat yra apie 16 %). Kaip nurodo Gross ar Gagne (ţr. toliau), sakydami „gabus“, apimame visus
gabumo lygius, pradedant baziniu ir baigiant absoliučiu gabumu. Todėl kartais, norint pabrėţti, jog
kalbama apie gabius vaikus, kurių intelekto potencialiosios galios yra itin aukštos ir juos pagal tai
galima išskirti iš gabiųjų vaikų grupės, sinonimiškai vartojamos sąvokos „itin gabus“, „nepaprastai
gabus“, „ypač gabus“, „ypatingai gabus“ vaikas.
Kai kurie mokslininkai gabumą laipsniuoja gana detaliai. Pavyzdţiui, Gross (2000) gabiuosius
vaikus klasifikuoja, atsiţvelgdama į vaiko intelekto koeficientą, ir nurodo, kiek tokių vaikų yra (ţr.1
lentelę).
1 lentelė
Gabumo lygiai
(pagal Gross, 2000)
Gabumo laipsnis/lygis
Bazinis gabumas
Standartinis gabumas
Aukštas gabumas
Išskirtinis gabumas
Absoliutus gabumas

IQ
115–129
130–144
145–159
160–179
180+

Dalis populiacijoje
(1:6 – 1:40)
(1:40 – 1:1000)
(1:1000 – 1:10,000)
(1:10000 – 1:1000000)
(maţiau negu 1:1000000)

Panašiai gabumą laipsniuoja ir Gagne (2004), teigdamas, kad gabumas gali būti penkių lygių.
Jis nurodo ne tik atitikmenį intelekto koeficientu IQ, bet ir standartinį nuokrypį z skalėje:
atitinkamai +1,3; +2,3; +3,0; +3,7 ir +4,3. Gagne skirsto gabiuosius į lygius pagal paprastą taisyklę:
„Kiekvienos gabiųjų grupės 10% pačių geriausiųjų priskiriami aukštesnio lygio gabiųjų grupei“. IQ
atitikmenis z, t skalėse bei procentinį rangą nurodo daugelis mokslininkų.
Kuo gabieji vaikai skiriasi nuo bendraamţių?
Tai gana sudėtingas klausimas, dominantis mokslininkus, pirmiausia psichologus, jau gana
seniai. Pirmosios gabumų teorijos beveik išimtinai buvo susijusios tik su intelekto sąvoka.
Pastaraisiais dešimtmečiais atsirado ir tapo gan populiarios naujos teorijos, kuriose gabumo sąvoka
siejama ne vien su intelektu, bet ir su motyvacija, kūrybiškumu, darbingumu ir pan.
Bene pirmasis ypač gabiems ţmonėms apibūdinti genijaus sąvoką panaudojo Galtonas 1869 m.
Londone išleistoje knygoje „Paveldėtas genijus“. XIX a. paskutiniame dešimtmetyje prancūzų
psichologas Binet ėmėsi padėti Paryţiaus mokykloms nustatyti, kuriems mokiniams reikia ypatingo
mokymo. Tokiu būdu Binet tapo vienu ţymiausių intelekto testų kūrėju. Tačiau tuo metu aiškaus ir
vienareikšmio intelekto apibrėţimo nebuvo.
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Intelekto apibrėţimo problemos iki šiol nėra galutinai išspręstos. Literatūroje galima aptikti
įvairiausių šios sąvokos apibrėţimų. Pavyzdţiui, Jensen (1969) manė, kad beprasmiška aptarinėti
klausimą, į kurį nėra atsakymo,– t.y. klausimą apie tai, kas iš tikrųjų yra intelektas. Kai kurie
mokslininkai intelektą sieja su tam tikrais ţmogaus sugebėjimais (Friedrich ir Müller (1980),
Lawler (1982), Jovaiša (1993). Kitiems mokslininkams intelektas – tai veikla (Tichomirov (1979)).
Vienas ţymiausių dvidešimtojo amţiaus psichologų Eysenck (2004) knygoje „Die IQ – Bibel“
(„IQ Biblija“) išsamiai išanalizuoja intelekto tyrimus, teorijas, aptaria intelekto įgimtumo – aplinkos
„partnerystę“ ir, paneigęs su intelektu siejamus politizavimus bei ideologizavimus, pabrėţia, kad
intelektą, mentalinę ţmogaus savybę, galima matuoti, be to, gana tiksliai, naudojant IQ. Intelektualų
ţmogų Eysenck apibūdina kaip „ţmogų, pasiţymintį aštria logika, be vargo vartojantį abstrakčias
sąvokas, sprendţiantį kognityvines problemas ir greit išmokstantį“ (ten pat, p.24).
Lietuvių kalboje vartojant terminą „intelektas“ kylančias problemas yra išsamiai išnagrinėjusi
Jucevičienė (1999).
Ilgą laiką būtent intelekto lygis ir buvo pagrindinis ir vienintelis kriterijus, pagal kurį vaikas
buvo priskiriamas gabiųjų grupei. Ir būtent intelekto lygis gabiems vaikams suteikia papildomų
galimybių, kurias realizuoti gali padėti tinkamai organizuota gabių vaikų ugdymo aplinka, sudarius
reikiamas ugdymo(si)sąlygas.
1972 m. JAV Švietimo komitetas, Marlando siūlymu, paskelbė tokį gabaus vaiko apibrėţimą
(Marland, 1972):
gabiais vaikais galima laikyti tuos vaikus, kuriuos patyrę specialistai pripaţįsta turinčiais aukštą
potencialą vienoje ar keliose šių sričių:
o

bendrojo intelekto,

o

konkrečių akademinių pasiekimų,

o

kūrybinio ar produktyviojo mąstymo,

o

lyderiavimo,

o

meninės veiklos,

o

psichomotorinėje.

Marlando pasiūlytas gabaus vaiko apibrėţimas, modifikuotas keletą kartų, liko JAV švietimo
dokumentuose, kuriais vadovaujantis organizuojamas gabių vaikų ugdymas šioje šalyje (United
States Congress, Educational Amendment of 1978 [P.L. 95–561, IX (A)]. United States Congress,
Javits Gifted and Talented Students Education Act of 1988 (P.L. 100–297, Sec. 4130, 2001 –
Sec.5461– 5466).
Toks gabių vaikų apibrėţimas, kai kurių autorių (Clark, 2002) teigimu, įnešė sumaištį
atpaţįstant, identifikuojant gabius vaikus ir sudarant jiems tinkamas programas.
Clark patikslino, kad sąvoka „gabus“ tinka tik kalbant apie vaiko kognityvinius gabumus, o
sąvoka „talentingas“ – apie gabumus ne kognityvinėse srityse, pavyzdţiui, mene. Taip pat ji
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pripaţino, kad gabus ţmogus gali pasiekti pilnos savo gabumų realizacijos tik integruojantis
suvokimui, mąstymui, emocijoms. Clark (2002) skyrė tokius gabių vaikų poţymius (ţr. 2 lentelę).
2 lentelė
Gabių vaikų poţymiai
(pagal Clark, 2002)
Kognityvinė sritis

Nepaprastas smalsumas, noras ţinoti
Greitas suvokimas
Neįprastai platūs interesai
Gerai išsivysčiusi kalba
Idėjų gausa, originalūs problemų sprendimo būdai

Emocinė sritis

Jautrumas kitų jausmams
Stiprus humoro jausmas (draugiškas arba agresyvus)
Ryškus teisingumo jausmas
Idealizmas

Intuicijos sritis

Ankstyvas susidomėjimas intuityviuoju ţinojimu ir
metafizinėmis idėjomis
Domėjimasis ateitimi ir prognozėmis
Informacijos gausa

Psichomotorinė
sritis

Nepasitenkinimas, jei kūno pasiekimai nėra tokie
ryškūs kaip intelekto

Per pastaruosius 20 – 25 metus sukurta keletas gabumo – talentingumo modelių. Ţinomiausi,
plačiausiai paplitę Renzulli (1986) trijų ţiedų, Gagne (1991, 2004) diferencijuotas gabumo –
talentingumo modeliai. Kiek maţiau paplitę, bet specialistams ţinomi ir Miuncheno (Heller, 2000),
Tannenbaum (1986) modeliai. Kai kuriuose jų greta bendrojo intelekto atsiranda ir kitų, naujų
struktūrinių elementų, pavyzdţiui, motyvacija, darbingumas ir kt. Dėl to kiti mokslininkai tokius
modelius vadina ne gabumo, o pasiekimų modeliais.
Tačiau visuose juose esminiu struktūriniu elementu ir toliau išlieka bendrasis intelektas,
dėmesys jam nesumaţėja. Svarbiausia to dėmesio prieţastis – ilgamečiais tyrimais gauta daug
bendrojo intelekto validumo įrodymų: intelekto testai, kuriais buvo gautas aukštas IQ, turi aukštą ir
labai aukštą koreliaciją su gausiais išoriniais rodikliais (ne tik sėkme mokykloje, universitete ar

21

praktinėje veikloje, bet ir pajamomis, socialiai reikšmingais kūrybiniais pasiekimais ir kt.
(Hawk,1986, Eysenck, 2004).
Nagrinėsime tarptautinį pripaţinimą gavusias gabumo koncepcijas.

1.2.1. Gabumo modelių analizė
1.2.1.1. Renzulli trijų ţiedų modelis
Renzulli trijų ţiedų modelis. Renzulli (1986) teigimu, būti gabiu reiškia daugiau nei turėti
aukštą intelektą. Gabiu vaiku Renzulli laiko tokį vaiką, kuris pasiţymi trijų komponentų – aukšto
intelekto, kūrybiškumo, darbingumo – deriniu (1.2.1. pav.).

1.2.1. pav. Renzulli trijų ţiedų modelis. (Renzulli, 1986)
Esminis šio modelio skirtumas nuo ankstesniųjų yra tas, jog įtraukti nekognityviniai poţymiai –
kūrybiškumas, darbingumas. Šis modelis gana populiarus, tačiau jis kelia tam tikrų problemų.
Anot Renzulli, jei vaikas neturės aukštų pasiekimų ar nesugebės įtemptai dirbti, jo negalima
pripaţinti gabiu, nepaisant to, kad vaikas pasiţymi aukštu intelektu. Kai kurie autoriai (Rost, 1993,
Lee – Corbin & Denicolo, 1998, Gross, 1993) kritikuoja šį modelį dėl keleto prieţasčių. Viena
vertus, modelyje atsiţvelgiama ir “į uţduotį orientuotą darbingumą,” todėl jis tampa daugiau
pasiekimų, o ne gabumo modeliu. Motyvacija ir darbingumas, šių autorių nuomone, nėra gabumo
sudėtinės dalys. Iš tiesų, jei esant labai aukštam ir aukštam intelekto lygiui, vaikas yra ir ypač
darbingas, be abejonės, pasiekimai, mokymosi rezultatai bus itin geri. Tačiau, kita vertus, pagal
Renzulli modelį, jei vaiko kūrybiškumas nebus toks, kad viršytų vidutinį, vaikas visvien negalės
būti priskirtas gabių vaikų grupei. Ir analogiškai, jei vaikas bus itin kūrybiškas, nepaprastai
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intelektualus, bet dėl tam tikrų prieţasčių (pavyzdţiui, netinkamo uţsiėmimų organizavimo)
nerodys ypatingo darbingumo, jis vėlgi nebus priskirtinas ypač gabių vaikų grupei. Gal dėl to
Renzulli daugiau kalba apie “ypač gabių vaikų elgseną”, nei “ypač gabius vaikus.” O kalbant apie
kūrybiškumą, išryškėja ryšio tarp intelekto ir kūrybiškumo problema. Pavyzdţiiui, Hattie, Rogers
(1986) teigimu, kūrybiškumas ir intelektas yra nepriklausomi, o Wallach ir Kogan (1965) nurodo,
kad yra keturios vaikų grupės:


labai kūrybiški ir ţemo intelekto,



labai kūrybiški ir aukšto intelekto,



nekūrybiški ir aukšto intelekto,



nekūrybiški ir ţemo intelekto.

Taigi minėti autoriai taip pat mano, kad šie asmenybės matai – intelektas ir kūrybiškumas – yra
iš esmės skirtingi, bet labai svarbūs individualių vaikų skirtumų šaltiniai. Literatūros analizė rodo,
kad įtraukti abu kintamuosius į gabaus vaiko apibrėţimą lygeverčiais kriterijais nėra pagrindo.
Apibendrinant galima teigti, kad atpaţįstant gabius vaikus Tannenbaum modelis nėra parankus.
Tačiau siekiant gabumo (jį suprantant kaip aukštą intelekto lygį) realizacijos, šis modelis gali būti
naudingas. Būtent – jis nurodo, kokių asmenybės savybių ugdymui reikia skirti ypatingą dėmesį,
kad aukštą gabumų lygį atitiktų aukštas pasiekimų lygmuo. Renzulli modelis verčia mąstyti apie
tam tikrų pedagoginių sąlygų reikalingumą tam, kad vaikai išsiugdytų “gabiųjų elgseną.” Tačiau
pats Renzulli apie tokių sąlygų reikalingumą ar jų pobūdį nekalba. Tai iš esmės yra psichologinis
modelis.
Ieškant tinkamo gabumų modelio, kuriuo galima būtų remtis, kuriant teorinį gabių vaikų
ugdymo modelį, tinkamą priimant švietimo politikos sprendimus ir grindţiant pedagoginę praktiką,
apsiriboti Renzulli modeliu nereikėtų pirmiausia dėl to, kad nėra aiški aplinkos įtaka gabumų
ugdymui ir realizavimui, virsmui pasiekimais.
Todėl aptarsime kitą gabumų modelį – Tannenbaum psichosocialinį gabumų modelį.
1.2.1.2. Tannenbaum psichosocialinis gabumo modelis
Tannenbaum (1983) psichosocialinis gabumų modelis nurodo ryšius tarp potencialo ir
pasiekimų. Šiame modelyje aiškiai nurodoma aplinkos svarba. Tannenbaum teigia, kad tam, jog
gabus vaikas taptų talentingu (šio termino sąvoką Tannenbaum modelyje aptarsime vėliau )
suaugusiu, reikalingi ne tik bendrieji ir specialieji gabumai, bet taip pat tam tikros asmenybės
savybės bei atitinkama aplinka, skatinanti talento vystymąsi. Penki išoriniai ir vidiniai kintamieji,
kurie tarsi tinklas pagauna ir veda į tobulumą, pavaizduoti penkiakampe ţvaigţde (ţr. 1.2.2. pav. ):
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1.2.2 pav. Tannenbaum psichosocialinis gabumo modelis (Tannenbaum, 1983)
Bendruoju gabumu Tannenbaum laiko bendrąjį veiksnį “g” (pagal Spearman intelekto modelį).
Jis yra bet kurios srities talento charakteringas poţymis ir jį galima matuoti intelekto testais,
naudojantis IQ. Tannenbaum teigimu, vaikas gali būti pripaţintas gabiu, jei jo bendrieji protiniai
gabumai pasireiškia tam tikroje specialioje srityje. Vien gabumai, specialieji ir bendrieji, nesudaro
sąlygų ryškiems pasiekimams. Tannenbaum pabrėţia, kad tam reikalingi ne intelekto veiksniai –
motyvacija, teigiamas savęs vertinimas, pasiryţimas siekti uţsibrėţto tikslo ir kt.
Tannenbaum nustatė, kad aplinkos veiksniai lemia ne tik vaiko gabumų atskleidimo laipsnį,
lygį, bet ir tai, kokios rūšies, pobūdţio talentus visuomenė pasiruošusi gerbti (ar toleruoti?), kokius
talentus ji pasiruošusi remti investicijomis. Ir ta aplinka apima ne tik vaiko šeimą, draugus, mokyklą
ar bendruomenę, bet ir šalies ekonomines, socialines, teisines ir politines institucijas. Visa tai
sudaro aplinką, kurioje vaikas formuojamas ir ugdomas (formuojasi ir ugdosi). Galimybių
veiksniais Tannenbaum laiko tuos asmens gyvenimo įvykius, kurių negalima numatyti ir kurie gali
padėti atpaţinti išskirtinį potencialą, pripaţinti ar paskatinti jo atsiskleidimą. Tie netikėti įvykiai
gali atsitikti bet kur – šeimoje, darbe, pačio asmens kūne, pavyzdţiui, pakitus asmens sveikatos
būklei. Visa tai, anot Tannenbaum, gali įtakoti individo gabumo potencialo atsiskleidimą.
Taigi Tannenbaum modelis sujungia kompleksą individo intelektualinių ir asmenybinių
savybių su aplinkos kintamaisiais. Aplinkos kintamieji, tarp jų ir atsitiktiniai galimybių veiksniai,
gali padėti arba trukdyti asmeniui realizuoti savo gabumų potencialą.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šio modelio autoriui talentas – tai suaugęs ţmogus, realizavęs
vaikystėje turėtą gabumų potencialą. Lietuvoje tai neįprastas poţiūris. Pateiksime keletą Lietuvoje
vartojamų talento apibrėţimų. “Talentas – tai labai dideli ţmogaus gabumai, visų pirma specialieji.
Kad ţmogus turi talentą, nustatoma iš jo veiklos rezultatų, kuriems turi būti būdingas iš esmės
naujas, originalus poţiūris” (Psichologijos ţodynas, 1993, p.305). “Talentas – 1. nepaprasti, ypač
kūrybiniai, sugebėjimai, 2. Ţmogus, turintis tokių sugebėjimų” (Tarptautinių ţodţių ţodynas, 1985,
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p.480). Panašiai talentas apibrėţiamas ir “Dabartinės lietuvių kalbos ţodyne”: “talentas – tai labai
didelis gabumas arba labai didelių gabumų ţmogus” (DLKŢ, 1993, p. 828).
“Talentas – tai aukštas kurios nors srities teorinės, meninės ar praktinės veiklos sugebėjimų
lygis. Talentas ugdomas atkakliu darbu. Todėl pastebėjus, kad moksleivis kurioje nors srityje veikia
lengvai, greitai ir kokybiškai, reikia rūpintis jo talento ugdymu” (Jovaiša, 1993a, p. 234).
“Talentas – tai prigimties sąlygotų ir socialiai suformuotų intelektinių arba fizinių sugebėjimų
bei dorovinių ypatybių visuma, padedanti sukurti naujas dvasines arba materialias vertybes.
Pagrindiniai talento bruoţai yra labai išlavėję specialieji ir įvairiapusiški sugebėjimai, stipri valia,
susilieję valingi charakterio bruoţai ir sugebėjimai ir aiškūs gyvenimo tikslai” (Butkienė, Kepalaitė,
1996, p. 224).
Gabių ir talentingų vaikų vaikų ugdymo programoje (2009) pateikiamas toks gabaus vaiko
apibrėţimas „Talentingi vaikai – tai vaikai, turintys ypatingų gebėjimų, kurie pasireiškia vienos ar
kelių meno, mokslo ar sporto sričių pasiekimais.“
Taigi mūsų šalyje talentas nesiejamas su ţmogaus amţiumi. Tai išskirtiniai gabumai arba
sugebėjimai, kartais pabrėţiamas ţmogaus kūrybiškumas ir charakterio bruoţai. Tai, kad talentas
siejamas su sugebėjimais, rodo, jog kalbama apie pasiekimus, o ne apie potencialą (ypač aiškiai
pasiekimai pabrėţiami švietimo dokumento – Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programos
autoriai). Tad sąvokų vartojimo prasme Tannenbaum modelis nepilnai atitinka Lietuvoje
susiformavusias tradicijas.
Atsitiktiniai arba galimybių veiksniai, apie kuriuos kalba psichosocialinio modelio
autorius/autorė Tannenbaum, nėra pavaldūs vadybos, pedagogikos, psichologijos ar kt. mokslų
dėsniams, todėl sunkiai valdomi konkrečiomis sąlygomis. Tai galėtų būti antrąja prieţastimi, dėl
kurios reikėtų tęsti tinkamo modelio paieškas. Todėl toliau aptarsime Gagne diferencijuotą gabumo
ir talentingumo modelį.

1.2.1.3. Gagne diferencijuotas gabumo - talentingumo modelis
Kiek kitaip santykis tarp potencialo ir jo realizacijos rezultato atskleidţiamas Gagne (1991,
2004) diferencijuotame gabumo – talentingumo modelyje. Jame taip pat akcentuojami asmenybės ir
aplinkos veiksniai, tačiau poţiūris į juos kiek kitoks, nei Tannenbaum modelyje.
Gagne pabrėţia, kad gabumo ir talentingumo sąvokos negali būti vartojamos sinonimiškai. Jis
teigia, kad gabumas atitinka ryškiai aukštesnius uţ vidutinius gebėjimus, mokėjimus vienoje ar
keliose gabumų srityse. Talentingumas nurodo ţymiai aukštesnius uţ vidutinius pasiekimus vienoje
ar keliose ţmonių veiklos srityse.
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Mokinys gali būti laikomas gabiu, jei pasiţymi ţymiai ryškesniu mokslumu, gebėjimais, nei
galėtume to tikėtis pagal jo amţių. Tie gebėjimai gali reikštis vienoje, keliose ar visose ţmogaus
gabumų srityse. Gagne nurodo keturias gabumų sritis :


intelekto;



kūrybinę;



socioemocinę;



sensomotorinę.

Kaip ir Renzulli, Gagne išskiria intelekto ir kūrybinius gabumus, tačiau pagal šį modelį vaikui
visai nebūtina pasiţymėti aukštu potencialu abiejose srityse tam, kad būtų pripaţintas gabiu.
Jei moksleivis demonstruoja aukštus pasiekimus vienoje ar keliose talentingumo srityse (1991
metų modelyje tokios sritys yra penkios, 2004 metų modelyje autorius jau nurodo septynias sritis),
Gagne siūlo tokį moksleivį laikyti talentingu. Jis teigia, kad specifinis talentas gali išsivystyti,
susipinant skirtingų sričių gabumams. Vaizdumo dėlei Gagne pateikia grafinį gabumo ir
talentingumo modelį ( ţr. 1.2.3. pav.).
KATALIZATORIUS
VIDINIS KATALIZATORIUS

GABUMAS = 10%
NATŪRALŪS GABUMAI

Fizinės savybės: sveikata, kūno
sudėjimas ir kt.
Motyvacija: poreikiai, interesai,
vertybės ir kt.
Valios
savybės:
atkaklumas,
valingumas ir kt.
Savęs valdymas: iniciatyvumas,
tvarkingumas ir kt.
Asmenybė: temperamentas, savęs
vertinimas, būdas ir kt.

SRITYS

Intelektinė
Protavimas (dedukcinis-indukcinis),
verbalinis intelektas, erdvinis intelektas,
atmintis.
Kūrybinė
Problemų sprendimas.
Socioemocinė
Empatija,
taktiškumas, lyderystė.
Sensomotorinė
S: klausa, rega, uoslė ir kt.
M: tvirtumas, ištvermė, refleksai,
koordinacija ir kt.

SISTEMINGAI IŠUGDYTI GEBĖJIMAI
SRITYS
(mokyklinio amţiaus jaunuoliai)

Teigiama /
neigiama
įtaka

Akademinė:
fizika ir kt.

kalbos,

matematika,

Menai: dailė, drama, muzika ir kt.
RAIDOS PROCESAS
Formalus / neformalus mokymasis, veikla

Ekonomika: vadyba, prekyba, verslas
ir kt.

Teigiama /
neigiama
įtaka

Laisvalaikio uţsiėmimai: šachmatai,
dėlionės, video ir kt.

APLINKOS KATALIZATORIUS

Socialinė
veikla:
ţurnalistika,
viešasis administravimas ir kt.

Aplinka: sociokultūrinė, šeimos,
mokykla ir kt.
Asmenys: tėvai, mokytojai,
draugai ir kt.

GALIMYBĖS

TALENTINGUMAS = 10%

Sportas: individualus ir komandinis.
Technologijos:
elektroninės ir kt.

kompiuterinės,

Ugdymo galimybės: programos,
renginiai ir kt.
Įvykiai: konkursai, laimėjimai ir
kt.

1.2.3. pav. Gagne (1991, modifikuotas 2004). Diferencijuotas gabumo – talentingumo modelis.
Modelio centre – katalizatorius, spartinantis vaiko gabumo virsmą vaiko talentingumu. Šiuo
katalizatoriumi Gagne laiko asmenybės ir aplinkos kintamųjų rinkinį. Asmenybės kintamųjų rinkinį
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sudaro vaiko interesai, paţiūros ir kt. Aplinkos kintamųjų rinkinys – vaiko šeima, mokykla,
programos, renginiai ir kt. Centrinę vietą tarp visų vaiko gabumo peraugimo į talentingumą
katalizatorių Gagne 1991 metų modelyje uţėmė motyvacija, tiesiogiai veikianti ir potencialą, ir
pasiekimus. Šiame modelyje motyvacija nėra gabumo ingredientas, tačiau jos plėtojimas yra būtina
sąlyga tam, kad gabumo potencialas peraugtų į talentą.
Yra keletas prielaidų manyti, jog Gagne gabumo modelis iš šiame darbe analizuojamų modelių
galėtų būti pagrindu kuriamam teoriniam GVU modeliui.
Viena vertus, – jame pabrėţiama aplinkos įtaka.
Apie aplinkos svarbą vaiko ugdymui kalba ir Lietuvos autoriai, individo sąveiką su aplinka
vertindami kaip sudėtingą ir kompleksišką.
“Ţmogų ugdo aplinka”, – teigia Jovaiša (1993b, p. 113) ir nurodo ţmogaus vystymosi
endogeninius ir egzogeninius veiksnius. Endogeniniai veiksniai dvejopi: biologiniai ir
psichologiniai. Prie biologinių veiksnių skiriami: genetiniai veiksniai, centrinė nervų sistema,
organų ir odos būklė, sveikata. Svarbiausi psichogeniniai veiksniai: išmokimas, gabumai ir
intelektas, vidiniai prieštaravimai ir branda. Egzogeniniai veiksniai – tai ekologinė terpė, geografinė
– gamtinė, socialinė aplinka.
Vaitkevičius (1995) nurodo, kad asmenybę ugdo anaiptol ne vien tik švietimo sistema, juo
labiau ne vien tik mokykla. Jis teigia, kad ugdymas – tai istorinis, socialinis procesas, kurį lemia
visa socialinė aplinka, įvairios socialinės institucijos. Ugdymo sąvoka apima visas ţmogaus
auginimo, mokymo, švietimo, lavinimo, auklėjimo institucijas, organizacijas, formalius ir
neformalius kolektyvus, grupes, susiformavusias veikiant socialinėms, kultūrinėms aplinkybėms,
valstybės ekonominei ir politinei santvarkai. Tarp svarbiausių veiksnių, turinčių įtakos ugdymui,
minėtas autorius akcentuoja:
 tam tikro laikotarpio visuomenės išsivystymo lygį, gamybos sistemą, jos struktūrų
raidos perspektyvas;
 valstybės politiką ekonomikos, kultūros, švietimo srityje;
 visuomenės struktūrą, išsilavinimą, grupes, jų suderinamumą;
 visuomenės patirtį, švietimo, kultūros tradicijas bei įstaigų sistemą, jos plėtros ir
tobulinimo perspektyvas.
Šiaučiukėnienė (1997) teigia, kad makrosistema – tai kultūros aplinka, kurioje ypač ryški
individo ir aplinkos, nors, atrodo, ir netiesioginė, sąveika: per kultūrą siekiama sudaryti optimalias
sąlygas ţmogaus brandai ir raiškai. Tuo pačiu tam tikroje kultūrinėje aplinkoje funkcionuodamos
švietimo politika ir ekonomika, daro įtaką mokymo procesui, o per jį ir kiekvieno besimokančiojo
asmenybei.
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Butkienė, Kepalaitė (1996), remiasi Niebrzdydovskiu ir teigia, kad vaiko intelekto raidą veikia
asmenybę ugdanti aplinka, palaikanti aplinkinių nuomonė ir pripaţinimas.
Ziegler (2008, p.58) nurodo, kad „jei apinka neskatina mokymosi paţangos, tai privalu keisti
aplinką“.
Heller (2009, p.101) nurodo sėkmės mokykloje predikatorius – individas ir aplinka – bei
moderatorius – taip pat individas ir aplinka.
Gagne modelis nurodo aplinkos kintamuosius, kurie yra svarbūs vaikų gabumų realizavimui –
šeima, mokykla, identifikacija. Tačiau tik šių veiksnių išskyrimas yra kiek siurokas. Daugelis kitų,
Lietuvos (Vaitkevičius (1995), Jovaiša (1993), Šiaučiukėnienė (1997) ir kt.) ir uţsienio
(Tanenbaum (1991), Gross (1995), Clark (1986a) ir kt.), autorių kaip aplinkos veiksnius, darančius
įtaką ugdymui, paţymi ne tik vaiko šeimą, draugus, mokyklą ar bendruomenę, bet ir šalies
ekonomines, socialines, teisines ir politines institucijas. Todėl Gagne minimą aplinkos veiksnį –
katalizatorių siūlytina papildyti, įvedant švietimo politiką, teisinius pagrindus, tikslines (itin)
gabiems vaikams, jų ugdymui skirtas organizacijas.
Antroji prielaida – nors Gagne modelis nėra gabių vaikų ugdymo modelis, (tai – gabumo
modelis), tačiau nurodyti gabumo realizavimo katalizatoriai leidţia numatyti, kokie jo struktūriniai
elementai galėtų sudaryti gabių vaikų ugdymo Lietuvoje modelį. Juo, kaip metodologiniu pagrindu,
remiantis, galima nustatyti ryšius tarp to modelio atskirų struktūrinių elementų.
Kita prielaida, leidţianti siūlyti remtis Gagne „Diferencijuotu gabumo- talentingumo“ modeliu
ir/ar į jį panašiu Heller (2009, p.101) „Bendruoju mokyklinių pasiekimų sąlygų“ modeliu, tai juose
vartojamų sąvokų suderinamumas su Lietuvoje vartojamais terminais.
Kaip minėta, sąvoka “talentas” Lietuvoje – tai išskirtiniai gabumai arba sugebėjimai, kartais
ţmogaus kūrybiškumas. Tai, kad talentas siejamas su sugebėjimais, rodo, kad talentas Lietuvoje,
kaip ir Gagne modelyje, taip pat siejamas su pasiekimais. Šia prasme Gagne modelis Lietuvai
parankus. Heller modelyje, kaip ir Gagne modelyje, akcentuojami aplinkos veiksniai. Kuriant gabių
vaikų ugdymo modelį, galima išskirti tuos veiksnius, kuriems įtakos tiesiogiai turi mokytojas,
mokykla., mokyklos bendruomenė – tai bus naudinga konstruojant GVU institucinio lygmens dalį.
Kiti aplinkos veiksniai bus nagrinėjami ir įtraukiami, kuriant visuomeninio ir valstybinio lygmens
GVU modelio dalis.
Taigi Gagne modelis nurodo praktinį kelią, kaip sujungti gabumus ir pasiekimus. Šis modelis
leidţia atpaţinti (itin) gabų vaiką, jei jis pasiţymi aukštu intelektu, bet yra nepaţangus,
nemotyvuotas ar jo potencialo realizacijai kliudo nepalanki aplinka, psichologinės ar fizinės vaiko
savybės. Kitaip sakant, vaikas gali būti gabus, bet netalentingas, t,y. dar nedemonstruojantis savo
potencialo pasiekimais. Jei moksleivis demonstruoja aukštus pasiekimus ar laimėjimus vienoje ar
keliose talentingumo srityse, Gagne siūlo tokį moksleivį laikyti talentingu.
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Švietimo politikų, organizatorių, mokytojų uţduotis ir pareiga yra sudaryti sąlygas atpaţinti
(itin) gabų vaiką ir išugdyti talentingą vaiką. Gagne pateikia visą rinkinį asmenybės ir aplinkos
kintamųjų, veiksnių, kurie gali spartinti gabumų atsiskleidimą ir realizavimą. Šis modelis reikalauja
įvairiapusiško vaiko gabumo vertinimo ir multidisciplininio poţiūrio į sąlygų vaikų gabumų
realizavimui sudarymą.
Remiantis uţsienio šalių ir Lietuvos mokslininkų darbais, gabių vaikų ugdymo strategijai ir
GVU modeliui teoriškai pagrįsti ir numatyti galima siūlyti naudotis Gagne teoriniu modeliu dėl šių
prieţasčių:


šis modelis, laisvai interpretavus remiantis ir kita psichologine literatūra, jame

pateiktas gabumų sritis, pagrindţia (itin) gabaus vaiko apibrėţimą, kurį galima būtų vartoti ir
Lietuvoje, būtent: gabiu vaiku laikyti vaiką, kuris pasiţymi ţymiai ryškesniais gebėjimais, nei jo
bendraamţiai, ir patyrę specialistai pripaţįsta jį turinčiu aukštų pasiekimų ar jų potencialą vienoje ar
keliose šių sričių:





bendrojo intelekto,



akademinių pasiekimų,



kūrybinio ar produktyvaus mąstymo,



psichosocialinėje,



meninės veiklos,



psichomotorinėje;

šis modelis sujungia vidinius asmenybės kintamuosius (pvz., motyvaciją) ir išorinius

aplinkos kintamuosius, palieka erdvės kūrybiškam modelio pritaikymui (katalizatoriuje yra ţodelis
“kita”), nurodo praktinį veiklos kelią, t.y. leidţia rinktis gabaus vaiko ugdymo strategiją,
atsiţvelgiant į išorinės aplinkos, veikiančios kaip gabumų virsmo talentingumu katalizatoriaus,
struktūrinius elementus – gabių vaikų identifikavimo modelius, mokyklą, šeimą, valstybines ir
visuomenines institucijas, visuomenės nuostatas, švietimo politiką ir kt.;


šis modelis leidţia:


atskirti sąvokas “vaiko gabumas” ir “vaiko gabumai”;



skirti sąvokas gabus vaikas – sugebantis vaikas –

talentingas vaikas;



įvertinti aplinkos įtaką gabumų realizavimui;

modeliuoti gabių vaikų ugdymo aplinką, įvertinus pasirinktus, norimus ar hipotetiškai

svarbiausius aplinkos – gabumų katalizatoriaus – elementus.


puoselėti asmenybės savybes, kurios galėtų turėti įtakos gabaus vaiko elgsenos, apie

kurią kalba Renzulli, susiformavimą;


nelaikyti gabumo ats(is)kleidimo statiniu, nekintamu dydţiu.
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Priėmus minėtas teorines nuostatas, galima numatyti GVU modelio sudėtinių dalis:
 GVU modelis turi apimti vaiko asmenybės ir vaiko ugdymo aplinkos veiksnius
 Dėl to GVU turi apimti visus ugdymo realybės lygmenis


bei GVU konstravimo seką:
formuluoti atitinkamus ugdymo tikslus ir uţdavinius,



paţinti ir pripaţinti gabaus vaiko galimybes ir ugdymo(si) poreikius,



įvertinti ugdymo veikėjų ypatumus ir į juos atsiţvelgti,



tobulinti ugdymo institucijų veiklą ir jos organizavimą ir t.t.

1.2.1.4. Svarbios sąvokos
Itin gabūs vaikai – tai vaikai, galintys greitai ir efektyviai įgyti ţinių ir mokėjimų; juos
pritaikyti kintančiose situacijose naujoms problemoms spręsti; sparčiai mokytis iš įgytos patirties ir
atpaţinti, kokiose situacijose galima panaudoti įgytas ţinias ir mokėjimus, o kuriose – negalima
(pagal Rost, 2004). Tokio vaiko gabumai (itin gabių vaikų

IQ  130,

gabių

IQ  115 )

ryškesni nei jo

bendraamţių. Patyrę specialistai pripaţįsta jį turint aukštus pasiekimus ar jų potencialą vienoje ar
keliose šių sričių:
o

bendrojo intelekto,

o

konkrečios akademinės srities pasiekimų,

o

kūrybinio ar produktyvaus mąstymo,

o

psichosocialinėje,

o

meninės veiklos,

o

psichomotorinėje (pagal Marland,1972, taip pat palyg. su Assouline, 2003, Gagne,

2004, Heller, 2004).
Kalbant apie vaikų (ne tik (itin) gabių) ugdymą, kiekvienam pedagogui, psichologui ir
švietimo politikui ar administratoriui privalu:
o atskirti sąvokas „vaiko gabumas“ ir „vaiko gabumai“;
o skirti sąvokas gabus vaikas – sugebantis vaikas – aukštus pasiekimus turintis vaikas;
o ţinoti, kad gabumų realizavimui turi įtakos aplinka;
o ţinoti, kad (itin) gabus vaikas nebūtinai yra aukštus pasiekimus turintis vaikas (t.y.
ţinoti, kad yra taip vadinama „underachiever“ vaikų grupė – vaikų, kurių intelektas yra
aukštas, bet potencialas nedemonstruojamas akademiniais pasiekimais, grupė)
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o modeliuoti gabių vaikų ugdymo aplinką, įvertinus pasirinktus, norimus ar hipotetiškai
svarbiausius aplinkos – vieno iš gabumų virsmo pasiekimais katalizatoriaus – elementus;
o puoselėti asmenybės savybes, kurios turi įtakos gabaus vaiko elgsenos, orientuotos į
savo gabumo potencialo realizavimą, susiformavimą.
Atitinkamų konceptualių nuostatų priėmimas (ţr. Švietimo ministro įsakymu Nr. ISAK–2667
2005 m. gruodţio mėn. 29 d. patvirtinta “Gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo strategiją”) jau leidţia
pastebėti teigiamus poslinkius šalies (itin) gabių vaikų ugdyme, atitinkamos sistemos kūrime.
1.3. (Itin) gabių vaikų identifikavimas ir paţinimas
Kaip atpaţinti (itin) gabų vaiką, rūpi mokytojams, psichologams, tėvams. Atsakymas nėra
lengvas dėl keleto prieţasčių:
pirma, kaip matėme ankstesniajame skyriuje, pati (ypatingo) gabumo sąvoka yra sudėtinga;
antra, psichodiagnostiniai metodai nėra tobuli, jų taikymas reikalauja psichologo specialaus
pasirengimo;
trečia, apskritai kiekviena išvada apie ţmogų, jo asmenybės savybę reikalauja didelio išvadą
darančio specialisto profesionalumo, apgalvoto išvados naudojimo;
trečia, „etiketės uţklijavimas“ kiekvieno ţmogaus, ypač vaiko, asmenybės raidai gali turėti
lemtingos ir nebūtinai teigiamos įtakos.
Kadangi „gabumas – tai išskirtinių pasiekimų vienoje ar keletoje sričių potencialas, kurio
realizavimas priklauso nuo daugelio aplinkos veiksnių“ (Heller, 1999, p. 9), tai labai tikėtina, kad
identifikavimas – vienas svarbiausių tokių veiksnių. Vienas svarbiausių dėl keleto prieţasčių:
pirma, gabieji vaikai dėl savo individualių savybių sudaro atskirą besimokančiųjų grupę,
antra, tos individualiosios savybės kelia specialius reikalavimus mokymo ir ugdymo procesui,
trečia, tinkamas ugdymo ir mokymo proceso organizavimas sudaro prielaidas ir galimybes
gabiems vaikams siekti savo gabumų realizavimo, t.y. sudaromos sąlygos individo, o tuo pačiu ir
visuomenės, spartesniam, pilnesniam tobulėjimui.
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Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad identifikacija nėra panacėja. Ji reikalinga tik tuomet, jei:
a) norima pasiūlyti specialų (itin) gabiems vaikams skirtą ugdymą. Pavyzdţiui. kai po
atpaţinimo etapo (itin) gabiems vaikams pasiūlomas atitinkamas ugdymas pačioje mokykloje ar uţ
jos ribų. Jei mokykla to padaryti negali, tuomet apskritai specialus identifikacijos procesas nėra
reikalingas.
b)

susiduriama

su

numanomu

(itin)

gabaus

vaiko

potencialo

neats(is)kleidimu

(„Underachievement“ atveju). Dėl pedagoginių psichologinių prieţasčių tokiu atveju naudinga
pasinaudoti objektyvesniu metodu, negu mokytojų ar/ir tėvų stebėjimas.
1.3.1. (Itin) Gabių vaikų identifikacijai reikšmingos sąvokos ir terminai
Kaip jau minėta, nemaţai (itin) gabių vaikų identifikacijos problemų kyla dėl pačios (ypatingo)
gabumo sąvokos sudėtingumo. Įvairios skirtingos psichologinės koncepcijos, sudarančios gabumo
modelių ir gabumo apibūdinimų pagrindą, iki šiol nėra pakankamai išaiškintos, nėra ir vieningo
psichologų sutarimo. Tačiau nesiginčijama dėl to, kad intelektas – kertinis gabumų akmuo. Jis įeina
į praktiškai kiekvieną gabumo modelį. Tad natūralu, jog dauguma autorių, nurodydami, kiek (itin)
gabių ţmonių yra populiacijoje, naudojasi procentine populiacijos dalies išraiška arba z skale bei
intelekto koeficiento įverčiu. Šis procentas svyruoja nuo 1 (Gagne, 2004 cituoja Termaną, 1925) iki
20 (Renzulli,1986) ir susijęs su vienokiu ar kitokiu pasirinktu ribiniu IQ. Daţniausiai pasirinkimą
lemia vietų ugdymo programoje skaičius, ugdymo programos ar mokslinio tyrimo tikslai.
Itin gabių vaikų identifikacija – tai procedūrų, kuriomis naudojamasi tam, kad (itin) gabus
vaikas būtų atpaţintas, visuma. Prieš parenkant procedūras ir prieš pradedant identifikacijos
procesą, būtina apsispręsti, koks identifikacijos tikslas. Tokios procedūros turėtų būti
taikomos tik tikslingai, pavyzdţiui, atrenkant vaikus (itin) gabių vaikų ugdymo programai ar
suteikiant pagalbą situacijoje, kai vaikui, jo tėvams ar mokytojams atrodo, kad vaikas yra
gabus, o mokykliniai pasiekimai to neparodo. Savitikslis identifikavimas yra nepageidautinas.
Jei itin gabaus vaiko atpaţinimas ir baigiasi jo identifikavimu, jam nėra pasiūlomas
atitinkamas ugdymas, tai toks atpaţinimas yra tik etiketės priklijavimas, kuris niekam
neatneša naudos, o vaikui gali net ir pakenkti: sukelti socialinę izoliaciją, egocentrinio elgesio
vystymąsi, savęs vertinimo sumaţėjimą dėl spaudimo gauti tik labai gerus paţymius, etc. T.y.
kartu su vaiko identifikacija kompleksiškai turi eiti vaiko paţinimas ir pedagoginė,
psichologinė, socialinė ugdymo(si) pagalba. Jei to padaryti dėl kokių nors prieţasčių
negalima, identifikacijos procedūra netikslinga ir nereikalinga.
Gabumo modelio ir identifikacijos tikslų pasirinkimas lemia, kokios procedūros ir įrankiai bus
parinkti (pvz., tik kognityvinėms ar ir nekognityvinėms asmenybės savybėms matuoti), kokie bus
naudojami informacijos šaltiniai, koks bus nustatytas procentinis rangas ir kt.
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Galima skirti du pagrindinius identifikacijos tikslus:
1) vaiko gabumų lygio diagnozavimas, kai reikalinga pedagoginė– psichologinė intervencija;
2) itin gabių vaikų paieška:


kaip (itin) gabių vaikų ugdymo programos sudėtinė dalis;



kaip mokslinių tyrimų sudėtinė dalis.

Abiem atvejais identifikacijos rezultatai naudingi ir vaikui, ir visuomenei. Svarbu, kad
apsisprendimo dalyvauti identifikacijos procese, naudoti(s) jo rezultatais ir pan. pirmumo teisė
priklausytų vaikui.
Identifikacijos procedūras plačiąja prasme galima skirstyti į objektyvias ir subjektyvias. Toks
skirstymas reliatyvus, nes kai kurias procedūras sudėtinga priskirti vienai ar kitai grupei. Be to,
nereikėtų šių dviejų sąvokų (objektyvios procedūros ir subjektyvios procedūros) supriešinti.
Objektyvioms procedūroms priskirtinas grupinis ir individualus intelekto testavimas, pasiekimų,
motyvacijos, interesų testavimas ir pan. Subjektyvioms procedūroms priskirtina procedūra, kai
vaiką gabiu nominuoja mokytojai, tėvai, bendramoksliai, pats vaikas.
1.3.1.1. (Itin) Gabių vaikų identifikacijos etapai
Pirmoji problema, su kuria susiduriama identifikuojant gabius vaikus, yra gabumo lygio
nustatymas. Ar mokinys yra gabus, nustatoma trimis etapais (Rost (1991)):
o išankstinis pasirinkimas – pirminė atranka,
o nustatyto gabumų lygio patvirtinimas,
o nustatyto gabumų lygio tikslinimas, parenkant mokiniui tinkamą ugdymo programą.
Aptarsime šiuos etapus išsamiau.
Pirmasis gabių ar itin gabių vaikų identifikacijos ţingsnis – pirminė atranka. Ji gali būti
atliekama atsiţvelgiant į ligi tol mokinio turėtus mokymosi rezultatus (mokyklinius paţymius) ir
(arba) naudojantis intelekto ar didaktiniais pasiekimų testais. Daţnai šiame etape nemaţą įtaką daro
mokytojų ar tėvų nuomonė. Pavyzdţiui, Heller (2004, p.312) identifikuodamas itin gabius vaikus,
remdamasis savo gabumo modeliu, pirminės atrankos metu pagal mokytojų nominacijas atsirenka
10 – 20% visų mokinių. Svarbiausias šio etapo tikslas yra daugiau skirtas teisingam negatyviam
apsisprendimui („ne itin gabus“), negu atitinkamai pozityviai diagnozei („itin gabus“). Tai padeda
sumaţinti individualių tyrimų išlaidas tolesniuose identifikacijos etapuose.
Lyginant intelekto testo (testuojant grupėse) rezultatus su mokykliniais paţymiais ar didaktinių
testų rezultatais, mokinių grupes galima suskirstyti taip:
o mokiniai, kurių intelekto testo ir mokyklinių pasiekimų rezultatai yra vienodai labai geri,
gali būti iškart įtraukti į numatytą gabių vaikų ugdymo programą. Galimybė apsirikti dėl gabumų
lygio yra palyginti menka.
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o mokiniai, kurių paţymiai yra geri, o testavimo grupėmis rezultatai patenkinami (ar
blogesni). Šiai grupei taip pat priskirtini mokiniai, turintys tik patenkinamus (ar blogesnius)
paţymius ir gerus intelekto testo rezultatus. Galimybė suklysti ir čia yra maţa. Šie vaikai paprastai
nėra įtraukiami į gabių vaikų ugdymo programas.
o vaikai, kurie gauna puikius ar labai gerus intelekto testo įvertinimus, bet turi tik
patenkinamus ar įvairius (ir nepatenkinamus) paţymius; šiai grupei priskirtini ir vaikai, kurie,
turėdami labai gerus paţymius, gauna tik gerą testo įvertinimą, bei tie vaikai, kurių intelekto testo
rezultatai bei paţymiai yra geri. Šios grupės mokinių duomenis būtina tikslinti, nes apsisprendţiant
(tiek pozityviai, tiek negatyviai) dėl gabumų lygio lengva suklysti.
Mokslinėje literatūroje nurodomos vadinamosios α ir β tipo klaidos (Rost, 1991, Heller, 2004 ir
kt.). Jei vaikas identifikuojamas kaip itin gabus, nors iš tiesų jis toks nėra – priimamas nepagrįstas
pozityvus sprendimas. Ši klaida vadinama pirmos rūšies klaida – α klaida. Jei vaikas, kuris iš tiesų
yra itin gabus, identifikuojamas kaip ne itin gabus, priimamas neteisingas negatyvus sprendimas. Ši
klaida vadinama antros rūšies klaida – β klaida.
Kuri klaida yra didesnė, atsakyti galima tik įvertinus identifikacijos tikslus ir jai skirtų išlaidų ir
naudingumo santykį. Dera stengtis gabumų lygį nustatyti kuo tiksliau, kad nė vienas potencialiai
(itin) gabus mokinys nebūtų neįtrauktas į (itin) gabiems vaikams skirtą ugdymo programą. Bet kartu
reikia įvertinti ir tai, kad įtraukus į itin gabiems ir gabiems vaikams skirtas ugdymo programas
vidutinio gabumų lygio vaikus, turi būti sumaţinti reikalavimai pasiekimams, o tuomet pati
programa nelabai besiskirs nuo įprastinių uţsiėmimų ir nebekels adekvačių reikalavimų gabiems
mokiniams. Jei reikalavimai pasiekimams nebus sumaţinti, tuomet iškyla pavojus, kad vidutinių
gabumų vaikas persitemps ir patirs jam visai nereikalingą nepasitenkinimo savimi jausmą, sumaţės
pasitikėjimas savimi.
Nustatyto gabumų lygio patvirtinimas. Pedagoginiu poţiūriu nustatyto gabumų lygio
patvirtinimas reikalingas visuomet, kai vietų ugdymo institucijoje ar programoje yra maţiau negu
pretendentų dalyvauti toje ugdymo programoje. Gabumų lygio patvirtinimas yra reikalingas ir
tuomet, kai ugdymo programų pasiūla yra pakankama, tačiau netinkamai priėmus (priimami
mokiniai, kuriems iš tiesų ta programa netinka), gali atsitikti taip, kad programos nauda mokiniui
bus ne tik kad per menka, bet gali net pakenkti. Nustatytam gabumų lygiui patvirtinti reikia naudoti
individualius intelekto testus ir individualius didaktinius testus, nes šie daugeliu atvejų tikslesni, nei
grupiniai testai. Administruoti testavimą turi specialistai. Tikslinant gabumo lygmenį, praplečiant
psichologiniais tyrimais gautus duomenis, gali būti naudojami pokalbiai su tėvais bei mokytojais,
vykti „bandomieji“ uţsiėmimai. Tačiau jų reikia tik tuomet, kai neturime objektyvių metodų arba
negalime jų panaudoti (Rost, 1991).
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Ypatingos identifikavimo problemos iškyla tada, kai dėl švietimo politikos ar kitų, vietinių,
prieţasčių negalima ar nepageidautina atrankai ar gabumų lygmens patikslinimui mokinių testuoti
(pavyzdţiui, dėl ideologiškai pagrįsto, principinio intelekto testais paremto tyrimo atmetimo – toks
poţiūris Lietuvoje dar labai paplitęs).
Visais atvejais prieš darant išvadą, apsisprendimą dėl vaiko gabumo lygio siūlytina naudoti kuo
daugiau indikatorių ir informacijos šaltinių.
Nustatyto gabumų lygmens tikslinimas, siekiant parinkti mokiniui tinkamą ugdymo programą.
Ugdymui atrinkti (itin) gabūs vaikai skiriasi vienas nuo kito daugeliu poţiūrių. Asmeninės
savybės, polinkiai, fantazija ir originalumas, laisvalaikio pomėgiai, skaitymo interesai turi labai
platų spektrą; ryškiai skiriasi išankstinė mokymosi patirtis, turimos ţinios, elgesys mokantis ir
dirbant.
Kiekvienam gabiam vaikui neabejotinai reikia parinkti tinkamą ugdymo programą. Visuomet
reikia išsiaiškinti, kokia ugdymo programa kuriam mokiniui tinka ar yra pageidautina. Darant
sprendimą konfliktiniu ar abejotinu atveju, reikia atsiţvelgti į mokinio norus. Autorės asmeninė
ilgametė darbo su itin gabiais vaikais patirtis rodo, kad labai svarbu išlaikyti nuolatinio
savarankiško darbo motyvaciją, ypač paauglystėje. Individualizuotos (itin) gabių vaikų ugdymo
programos naudingos ir šia prasme.
1.3.1.2. (Itin) Gabių vaikų identifikacijai naudotini informacijos šaltiniai
Gabių vaikų identifikacijai, gabumų lygio ar jų plėtotės galimybių nustatymui gali būti
panaudoti 4 šaltiniai (Rost,1991, Gross,1995 ir kt.):
o pats mokinys,
o jo mokytojas,
o mokinio tėvai,
o jo draugai, bendraklasiai.
Aptarsime šių šaltinių naudą ir trūkumus.
Mokinys
Mokinio gabumams tirti naudojami psichologiniai intelekto ir didaktiniai testai bei
standartizuoti

asmenybės

klausimynai.

Tačiau vieningos

nuomonės

apie tokį

gabumų

identifikavimo būdą mokslininkai neturi. Į gabumo modelį gali būti įtraukiami skirtingi elementai –
motyvacija, kūrybiškumas, intelektas ir kt. (kai kurie autoriai tokius modelius vadina ne gabumo, o
pasiekimų modeliais). Taigi vienokio ar kitokio modelio (gabumo ar pasiekimų) pasirinkimas lemia
poţiūrį į identifikaciją, jos būdus ir naudotiną informacijos šaltinį.
Intelekto testų įtraukimo į gabumų identifikaciją šalininkai tvirtina, kad tokiems testams nėra
tinkamos alternatyvos veiksmingumo poţiūriu ir kad testų naudojimo kritikai pajėgia parodyti tik
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metodo silpnybes, bet iki šiol negali pasiūlyti kitų, tokių pat ar geresnių metodų (Groffman, 1983).
Psichometrinės diagnostikos šalininkai pripaţįsta, kad gabumus nustatant intelekto testais, taip pat
klystama, nors intelektas testuojamas jau dešimtmečius. Tačiau, pavyzdţiui, Rost (1991) teigia, kad,
palyginti su kitais būdais, psichometrinės diagnostikos nauda yra ta, jog matavimo klaidų dydis yra
gerai įvertintas ir, darant diagnostinį sprendimą, į jį galima atsiţvelgti. Be to, standartizuoti testai
turi diferencijuotas normas, rezultatai interpretuojami, juos lyginant su atitinkamos grupės
pasiekimais.
Identifikuojant gabius vaikus, galima pasinaudoti pasiekimų (rašinių, mokyklinių paţymių,
didaktinių testų ir kt.) analize. Hagen (1989) pabrėţia, kad itin gabius mokinius pirmiausia galima
identifikuoti pagal jų mokyklinių pasiekimų kokybę, be to, ne pagal jų ypatingą aukštumą, o pagal
jų stabilumą, pavyzdţiui, daugelį mokyklinių metų mokinio paţymiai yra geri ir labai geri.
Tačiau identifikuojant mokinių gabumus neuţtenka orientuotis vien į mokyklinius pasiekimus,
nes lygybės tarp pasiekimų ir gabumų lygio gali ir nebūti, nes:
o dėl ţinomų pedagoginių prieţasčių mokytojai, rašydami paţymį, atsiţvelgia į mokinio
pasiekimų plėtrą, jo pastangas. Kartais mokytojai linkę vertinti, atsiţvelgdami į kitų klasės mokinių
pasiekimus; kartais lyginama su to paties amţiaus, bet praėjusių metų vaikų pasiekimais; ţinoma,
kad paţymį mokytojai naudoja ir mokinio skatinimui uţ įdėtas pastangas;
o kai kurie mokiniai, nors ir yra labai gabūs, turimo potencialo negali išreikšti mokykliniais
pasiekimais. Taip gali būti dėl veiksnių, kurie aptarti šiame straipsnyje ţemiau;
o yra mokinių, turinčių vidutinį ar ţemesnį uţ vidutinį gabumų lygį, tačiau besimokančių
labai gerais paţymiais (tai visiškai įmanoma iki 9–10 klasės). Neretai tai būna vaikai, kurie ypač
stropūs ir mobilizuoja visus savo rezervus, kad pateisintų jų tėvų ar mokytojų lūkesčius ir
reikalavimus. Jei toks vaikas bus identifikuotas pagal jo mokyklinius pasiekimus ir dėl to bus
įtrauktas į specialią itin gabių vaikų ugdymo programą, tai gali turėti vaikui neigiamų psichinių
pasekmių.
Visame pasaulyje intelekto, gabumų tyrėjai ir pedagogai, dirbantys su (itin) gabiais vaikais,
ţino taip vadinamą „underachiever“ problemą. Tai vaikai, kurių gabumai, intelektas leidţia pasiekti
kur kas daugiau ir ryškesnių pasiekimų, nei vaikas pasiekia. Būna itin gabių, bet nepaţangių
mokinių.Rimm (2003, p.424) cituodama DeLeon (1989) pateikia duomenis, kad iš 5 % geriausių
JAV bendrojo lavinimo mokyklų absolventų vėliau net 40% „iškrenta“ iš aukštosios mokyklos.
Mokytojas
Iš mokytojo, turinčio įvairiapusį patyrimą ir plačią bazę palyginimui, tikimasi, kad jis gali
reliatyviai gerai įvertinti bendrąjį mokinio intelektinį pajėgumą. Tačiau neretai mokytojai sprendţia
apie vaikus pagal tai, ką jie jau pasiekė, kokius rezultatus jau parodė, o ne pagal tai, ką vaikas galėtų
pasiekti. Tokia situacija pasikeistų, jei mokytojas turėtų pakankamai informacijos apie kitus
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veiksnius, veikiančius mokinio pasiekimus, pvz.: stropumą, tėvų spaudimą, interesus, ir į tai
atsiţvelgtų, vertindamas gabumų lygmenį. Tyrimais nustatytas tik vidutinis ar ţemas atitikimo
laipsnis tarp mokytojų vertinimų, apibūdinimų bei intelekto testo rezultatų ( Stanley, 1976). Stanley
teigia, jog tam yra įvairių prieţasčių:
o pirmiausia atsiţvelgtina, kad „gabumas“, kaip jį supranta mokytojas, remdamasis savo
pedagoginiu išsilavinimu ir patirtimi, yra apibendrinta intelekto sąvoka. Kai mokytojo klausiama,
kas yra gabumas, daţnai šiai sąvokai mokytojas priskiria daugybę dimensijų. Greta bendrojo
paţintinio pajėgumo – intelekto, mąstymo, darbo tempo, sugebėjimų gausos, etc. – prijungia
kūrybiškumą, idėjų turėjimą, emocinį stabilumą, darbštumą, atkaklumą. Taigi mokytojai į gabumo
sąvoką įtraukia ir tuos kintamuosius, kurių intelekto ir pasiekimų testuose nėra, vadinasi, ir
koreliacija tarp testų rezultatų ir mokytojų nuomonės turi maţėti;
o mokytojo nuomonė gali remtis įvairesnėmis situacijomis, ilgesniu laikotarpiu, tuo tarpu
intelekto ar didaktinis testas rodo vienkartinį vaiko intelektinio pajėgumo vaizdą.
Kita vertus, Stanley, tyrinėjęs matematikai gabių vaikų ugdymą, taip pat teigia, kad patyręs
dalyko mokytojas numato aukštus matematikos pasiekimus ne blogiau nei testas.
Visos šios prieţastys apriboja mokytojo nuomonės ir testų rezultatų sutapimo galimybę. Tačiau
tai nereiškia, kad reikėtų atsisakyti mokytojo nuomonės identifikuojant gabų vaiką.
Assouline (2003) pabrėţia psichologinio ir pedagoginio identifikavimo svarbą bei abiejų dalių
įtaką, priimant teisingą sprendimą dėl vaiko ugdymo. Todėl svarbu suteikti mokytojui daugiau
informacijos, sukurti pagalbines (metodines) priemones tam, kad padidėtų mokytojo kompetencija
(itin) gabių vaikų identifikavimo poţiūriu.
Tėvai
Kiek tikslūs gali būti tėvai, darydami išvadą apie savo vaiko gabumą, kai jie ţino ar numano,
kad jų vaiko įtraukimas į tam tikrą ugdymo programą iš esmės priklauso nuo jų pačių išvadų apie
vaiko gabumą, sudėtinga spręsti.
Tačiau abiejų tėvų įtraukimas į identifikaciją reikalingas, nes jų informacija apie vaikų
interesus, uţsiėmimus, laisvalaikio praleidimo formas yra labai vertinga pagalba. Ypač trečiajame
identifikacijos etape, kai jau siekiama parinkti tinkamą ugdymo programą. Be to, jei tėvai – kaip ir
mokytojai – bus iš anksto išsamiai informuoti, jie bus labiau pasirengę spręsti specifinius gabių
vaikų ugdymo klausimus, įveikti identifikacijos kliūtis, aktyviai remti identifikaciją ir ugdymą.

Mokslo draugai
Tyrimų, atliktų norint išsiaiškinti mokslo draugų teikiamos informacijos apie mokinio gabumus
patikimumą, rezultatai gana prieštaringi. Pavyzdţiui, Tannenbaum (1983) mano, kad draugai ir
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klasės draugai ypač gabius vaikus gali tikrai gerai identifikuoti. Kartais netgi geriau negu mokytojai
ir tėvai. Kasdieninis bendravimas įvairiose skirtingose situacijose (darbas, ţaidimai mokykloje ir
laisvalaikiu), gali jiems suteikti informaciją, kurios suaugusieji neţino. Ir priešingai, yra tyrimų (
pvz., Rost, 1991, cituoja Stipek & Hoffman, 1980), kurių rezultatai kitokie:
o kai mokslo draugai turi vertinti savo klasės draugų bendruosius paţintinius sugebėjimus
(„Kas klasėje mokosi labai greitai ir ţino daugiau negu kiti?“) arba specifinius intelektinius
gabumus („Kas gali greičiausiai skaičiuoti?“), iš esmės mokslo draugai orientuojasi į praeityje
parodytus pasiekimus, pvz., paţymius ar taškus, surinktus konkursuose. Bet papildomos
informacijos negaunama;
o vaikai, ypač jaunesni nei 12 metų yra palyginti nekritiški, kai klasės draugus turi apibūdinti
kaip „itin gabius“, ir gali įvardyti save. Savo paties kompetencijos vertinimas šiuo amţiaus tarpsniu
yra nepagrįstai aukštas. Jei leidţiama laisvai nuspręsti, kiek vaikų galima išvardyti, neretai
nurodomas net trečdalis klasės draugų. Savo paties reitingo vidurkis yra aukštesnio lygio nei klasės
draugų;
o kitas veiksnys – stipri lyties įtaka: pagrindinės mokyklos mokiniai linkę tos pačios lyties
vaikų pasiekimus vertinti aukščiau nei kitos lyties netgi tada, kai tie pasiekimai iš tiesų yra
aukštesni. Galima pridurti, kad berniukai – taip pat ir vyresnio amţiaus – savo intelektinius
gabumus vertina ţymiai aukščiau negu mergaitės.
Nepaisant šių prieštaravimų, pavyzdţiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose maţdaug ketvirtadalio
visų identifikacijos programų pradinėje (atrankos) fazėje yra naudojamasi mokslo draugų teikiama
informacija (Rost, 1991). Šiuo atveju galima kelti, pavyzdţiui, tokius klausimus: „Kurio mokinio
klasėje prašytum padėti išspręsti matematikos uţdavinį?“, „Kurie trys mokiniai klasėje geriausiai
moka anglų kalbą?“, „Kas iš tiesų labai gerai išmano kompiuterius?“

1.3.2. Veiksniai, galintys trukdyti identifikacijai
Daugelio specialistų, tyrinėjusių gabumų realizavimo problemą (Tannenbaum (1983), Gross
(1995, 2000), Rost (2000, 2004) ir kt.), nuomone yra daug veiksnių, galinčių slėpti tikrąsias vaiko
intelekto galias.
Tuos veiksnius galima suskirstyti į grupes:
o veiksniai, susiję su sensoriniais trūkumais. Aklas ar kurčias vaikas, nors ir itin gabus, neturi
galimybės suvokti vieno ar kito tipo informacijos, atitinkamai jo praktiniai pasiekimai bus ţemesni
nei jo tikrosios galimybės. Tas pats teiginys tinka ir tuo atveju, jei yra sutrikęs itin gabaus vaiko
kalbos vystymasis;
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o itin gabių vaikų poreikių neatitinkančios mokymo programos ir netinkamas dėstymas;
o socialinės prigimties veiksniai – šeimose, kurių pajamos yra maţos, kartais neskatinamas
vaikų vystymasis, nevertinamas išsilavinimas;
o psichologinės prieţastys.
Karnes (1991) išskyrė ir keletą kitų veiksnių:
o negatyvus poţiūris į mokyklą ir mokymąsi;
o paţeisti santykiai su tėvais;
o ţemas savęs vertinimas;
o blogi tarpasmeniniai santykiai, nepasitikėjimas kitais;
o atkaklumo stoka, polinkis kritikuoti kitus;
o tikslų nerealumas ir kt.
Atsiţvelgdami į kliūtis, gresiančias gabiesiems likti neidentifikuotiems, galime aptarti gabių
vaikų
o turinčių fizinių trūkumų,
o augančių socialiai remtinose šeimose
identifikavimo, atpaţinimo problemas.
1.3.2.1. (Itin) Gabių vaikų, turinčių fizinę negalią, identifikavimo problemos
Mūsų šalyje daugelis stokojame bendravimo su neįgaliais ţmonėmis patirties. Gal būtent dėl to
šiuos ţmones suvokiame nediferencijuotai – vienoks ar kitoks fizinis trūkumas uţgoţia visa kita, jis
tampa tarsi visaapimančiu.
Meicer (JAV) (Karnes, 1991) atliko tyrimą, kurio metu nustatyta, kad turintys įvairių fizinių
trūkumų vaikai pasiţymi tam tikromis kognityvinės srities ir savęs vertinimo ypatybėmis:
o akli ir silpnai regintys gali pasiekti tą patį išsivystymo lygmenį kaip ir gerai regintys, tik
šiek tiek vėluodami. Juos daţnai charakterizuoja ţodinės – loginės atminties trūkumai;
o kurtieji taip pat pasiţymi lėtesniu vystymosi tempu, šiuo atveju to prieţastis – darbo su
abstrakčiomis sąvokomis sunkumai;
o vaikų, turinčių atramos – judėjimo aparato sutrikimų, kognityvinio vystymosi greitis ir
pobūdis visiškai nesiskiria nuo sveikų vaikų.
Daugeliui šios kategorijos gabių vaikų yra būdingos specifinės teigiamo savęs vertinimo
formavimo problemos. Ypatingos šių vaikų vystymosi sąlygos lemia menką savęs vertinimą, kuris
daţnai būna susijęs su nerealiais lūkesčiais. Atotrūkis tarp realaus ir idealaus „aš“ gali turėti
didţiulės įtakos sugebėjimui siekti sėkmės ir kurti palankius santykius su aplinkiniais.
Tarp vaikų, turinčių fizinių trūkumų, taip pat kaip ir tarp sveikųjų, yra gabių ir itin gabių. Deja,
mūsų šalyje šių vaikų diagnostikos ir ugdymo problemoms kol kas nėra skiriama pakankamai
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dėmesio. Pedagogai, dirbantys su tokiais vaikais, yra apmokyti diagnozuoti ir koreguoti šių vaikų
silpnąsias vietas. Kai kurie mokytojai pastebi savo mokinių potencialias intelektines galias ir
stengiasi jas ugdyti. Štai konkretus pavyzdys, kai gabaus vaiko raidai tikrai buvo labai svarbus
pedagogės aktyvumas ir atsakingumas. 1999 m. Kauno silpnaregių internatinės mokyklos mokytoja,
pastebėjusi vieno savo mokinio gabumus matematikai, pati atvedė berniuką į Kauno technologijos
universiteto gimnazijoje vykstančią mokinių atranką. Vaikas vėliau tapo respublikinės matematikos
olimpiados prizininku, labai sėkmingai studijavo matematiką uţsienio universitete.
Pirmasis ţingsnis, sprendţiant šios kategorijos gabių vaikų identifikacijos problemas, galėtų
būti atitinkamos informacijos suteikimas pedagogams, socialiniams pedagogams, tėvams, plačiajai
visuomenei. Tai leistų į neįgaliuosius vaikus paţvelgti ir kitaip, diferencijuotai jų gabumų poţiūriu.
Tolesnis ţingsnis – specialios šių vaikų ugdymo programos. Tokių programų pasaulyje nėra
ţinoma daug. JAV Ilinojaus universitete buvo sukurta RAPYHT (Retrieval and Acceleration of
Promising Young Handicapped Talented) programos metodika, kurios tikslas – išsiaiškinti gabius
ikimokyklinio amţiaus vaikus, turinčius sensorinių ar fizinių trūkumų (Karnes, 1991). Metodika
leido mokytojams „atrasti“ potencialiai gabius vaikus, tarp kurių buvo ir turinčių klausos defektų, ir
kalbos vystymosi sutrikimų, ir sergančių cerebriniu paralyţiumi. Paminėtini tyrimai su itin gabiais
cerebriniu paralyţiumi sergančiais vaikais (atliko JAV Nacionalinis gabumų tyrimų centras,
http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt/reports/crs94308/crs94308.pdf) bei aklųjų gabių vaikų ugdymui
skirtas

tyrimas

(atliktas

Šveicarijoje,

http://www.begabungsfoerderung.ch/fundus/forschung/NDK_Egli–Roffler.pdf ).
Lietuvoje tik Nacionalinėje moksleivių akademijoje buvo ugdymo programa, skirta fizinę
negalią turintiems gabiems vaikams. Tačiau ši programa, veikusi dvejus metus, buvo nutraukta dėl
nepakankammo finansavimo ir būtinų tobulinimosi galimybių daugiau patirties turinčioje
institucijoje pedagogams bei administracijai nebuvimo.
Atpaţinus (itin) gabų neįgalų vaiką, nustačius jo galimai sėkmingos intelektinės veiklos sritį ir
parinkus specialią ugdymo programą, galime turėti ţmogų, kuris sėkmingai prisidės prie šalies
intelektinio potencialo didinimo ir galbūt sugebės spręsti tas visuomenės gyvenimo problemas,
kurių sveikieji spręsti nesugeba ar jų net nepajėgia suvokti dėl savo sveikumo.

1.3.2.2. (Itin) Gabių vaikų, augančių socialiai remtinose šeimose, identifikacijos
problemos
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Prie vaikų, kurie nerealizuoja savo potencialių galimybių, nes nėra specialiai organizuoto
mokymo ir korekcijos, priskirtini ir vaikai, kilę iš socialiai remtinų šeimų, kartais – ir iš imigrantų
šeimų.
Tannenbaum psichosocialinis ir Gagne diferencijuotas gabumo modeliai leidţia teigti, kad
gabumas – tai kokybė, palaipsniui išryškėjanti kontekste „ţmogus – aplinka“, nors tokio ryšio
specifika kol kas lieka neatskleista. Tačiau, jei pripaţinsime tokį gabumo modelį, tai turėsime ir
vieną svarbią to pripaţinimo pasekmę – jei gabumo pasireiškimui turi įtakos aplinka, vadinasi, to
gabumo pasireiškimo – pasiekimų – intensyvumas ir pobūdis gali būti tos aplinkos poveikio
padarinys. Taip išryškėja gabių vaikų paieškos visuose socialiniuose sluoksniuose svarba:
neturtingos kaimo šeimos vaikas gali tapti daug pasiekusiu suaugusiu ţmogumi, jei laiku bus
pastebėtos jo galimybės ir suteikta reikiama pedagoginė pagalba, sudarytos sąlygos ugdymuisi.
Dėl socialiai remtinos šeimos socialinės – ekonominės padėties tampa sunkiau pastebėti,
atskirti gabų ar itin gabų vaiką. Šiaučiukėnienė (1997), remdamasi JAV mokslininkų darbais, tokių
vaikų grupę išskiria kaip rizikos grupę, nurodo ankstyvos diagnostikos būtinybę. Juk neretai tokių
šeimų vaikų blogiau išvystyta kalba, skurdesnis ţodynas, be to, jų akiratis gali būti siauras vien dėl
to, kad šeima nenorėjo ar neturėjo galimybių plėsti vaiko akiratį. Dėl lėšų stokos šių šeimų vaikai
gali neturėti priemonių išreikšti savo aktyvumui ir smalsumui. Mokytojai, jei patys kilę iš labiau
pasiturinčių šeimų, gali stokoti patirties, kaip šiuo atveju atpaţinti gabų vaiką. Psichologams taip
pat gali nepadėti standartinės psichodiagnostinės metodikos. Tokiu atveju būtina šiek tiek kitaip
paţvelgti tiek į gabumų diagnostiką, tiek į specialiųjų ugdymo programų sudarymą.
Paţymėtina, kad dar sudėtingiau būna identifikuoti gabų vaiką, jei jis kilęs iš asocialios šeimos.
Tokių vaikų elgesys klasėje gali neatitikti priimtų normų: pastebimas negatyvus poţiūris į mokyklą,
mokytojus, savo pasiekimus, šie vaikai nekelia sau ateities tikslų, pastangos įveikti iškilusioms
kliūtims būna minimalios. Jiems būdingi ir mokymosi stiliaus skirtumai: pirmenybė atiduodama
taktiliniam, bet ne klausos kanalui; indukcijai, bet ne dedukcijai; orientuojamasi į turinį, bet ne į
formą (Leites, 1996). Visi šie skirtumai sudaro papildomus sunkumus identifikuojant vaiko
ypatingą gabumą. Leites sako, kad paprastai vaikai iš menkai aprūpintų šeimų savo akademinę
kompetenciją bei sugebėjimą bendrauti vertina prasčiau, nei vaikai, gyvenantys materialiai
palankiose sąlygose. Jie taip pat mano, kad juos maţiau palaiko draugai, bendramoksliai, tėvai,
mokytojai. Be to, problemos sunkumą, ugdant itin gabų vaiką iš asocialios šeimos, sudaro ne vien
sudėtingesnė identifikacija. Kur kas sunkiau, kaip rodo praktika ir tyrimai (Seeley, (2003)), sukurti
sąlygas, kurios palaikytų vaiko motyvaciją aukštiems akademiniams pasiekimams.
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1.3.3. (Itin) Gabių vaikų identifikacijos problemos Lietuvoje
Pirmoji, ir, ko gero, pati svarbiausia – palyginus su ilgametpalyginus su ilgametę itin gabių
vaikų identifikacijos patirtį turinčiomis šalimis, turime napekankaimai gabumų identifikacijos
įrankių – psichodiagnostinių metodikų. Iš to seka ir kita problema – turime labai maţai psichologų,
pasirengusių profesionaliai naudoti diagnostikos priemones. Atkreiptinas dėmesys, kad ne
kiekvienas asmuo, turintis psichologo diplomą, yra įvaldęs intelekto diagnostinių testų naudojimą.
Išvados, kurias padaro neturintis specialaus pasirengimo, intelekto testų naudojimo ir testavimo
rezultatų interpretacijos patirties, nors ir psichologijos studijas baigęs specialistas, gali būti ne tik
klaidingos, bet ir pavojingos: apie identifikuojant daromas klaidas ir jų pasekmes rašyta anksčiau.
Situaciją mūsų šalyje apsunkina ir tai, kad kol kas nesutariama dėl to, kaip, kokiais atvejais, kur ir
kas gali identifikuoti (itin) gabius vaikus. Kai kurie gana įtakingi specialistai mano, kad ypatingi
gabumai galėtų ir turėtų būti diagnozuojami kiekvienoje psichologinėje tarnyboje, o kiekvienoje
mokykloje turėtų būti itin gabių mokinių ugdymo programa. Tad labai svarbus Lietuvos švietimo
politiką kuriančių Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų apsisprendimas ir ryţtas pasakyti, kad
itin gabių vaikų mes turime 2 – 3 procentus, o vaikų, kurių gabumai yra didesni uţ vidutinius, 15 –
16 proc. Tai leistų ir pedagogams, ir mokyklų vadovams, ir visuomenei palaipsniui suvokti, kad
masiškos gali būti tik gabių vaikų paieškos, bet ne jų ugdymo programos; kad programų (ypač tų,
kurios skirtos itin gabiems vaikams) realizavimui reikalingi aukštos kompetencijos specialistai ir ne
kiekviena mokykla pajėgi tokią specialistų komandą turėti. Juk nestebina visuomenės tai, jog
krepšinį Lietuvoje ţaidţia vos ne kiekvienas berniukas, bet krepšinio mokyklose mokosi toli graţu
ne visi, o juo labiau ne visi priklauso šalies vaikų ar jaunimo rinktinei.
Dar viena problema, galinti apsunkinanti (itin) gabių vaikų Lietuvoje identifikaciją, atsirado
prieš porą metų. 2009 metų „Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programos“ 3 punkte pateiktas toks
gabaus vaiko apibrėţimas „Gabūs vaikai – tai vaikai, galintys efektyviai įgyti ţinių ir mokėjimų;
juos pritaikyti naujoms problemoms spręsti; sparčiai mokytis iš patirties. Jų intelektinių gebėjimų
lygis yra labai aukštas (individualiai testuojamų standartizuotais intelekto testais intelekto
koeficientas yra du standartiniai nuokrypiai ar daugiau nei vidurkis). Turėdami šiuos intelektinius
gebėjimus gabūs vaikai lenkia arba pajėgūs pralenkti panašios patirties ir aplinkos bendraamţius
savo vienos ar kelių mokslo sričių akademiniais pasiekimais. Šiems vaikams būdingas aukštas
kūrybiškumo lygis.“ Pagrįsime, kodėl toks apibreţimas sudaro prielaidas rimtų problemų
identifikuojant (itin) gabius vaikus atsiradimui. Pirmoji apibrėţimo dalis atitinka pasaulinį
kontekstą, patirtį. Visdėlto, remiantis apibrėţimo dalimi „individualiai testuojamų standartizuotais
intelekto testais intelekto koeficientas yra du standartiniai nuokrypiai ar daugiau nei vidurkis“ ir
šioje knygoje pateikta gabaus vaiko sąvokos analize, tokiu atveju siūlytina vartoti terminą „itin
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gabūs“ vaikai“, o ne „gabūs“ vaikai. Bet tai nėra problema, nes galimas ir toks švietimo politikų ir
pedagogų bei psichologų susitarimas – tad apibrėţimo pirmąją dalį galime taikyti ir naudoti
praktikoje.
Problemą identifikacijai sukelia ne apibrėţimo pradţia, o paskutinis apibrėţimo teiginys
„Šiems vaikams būdingas aukštas kūrybiškumo lygis.“ Problema atsiranda dėl ţemiau išvardintų
prieţasčių.
Pirma, kaip minėta ir parodyta šioje knygoje anksčiau, jau vien gabumo sąvoka yra sudėtinga ir
kompleksiška. Nagrinėjant kūrybiškumo sąvoką, taip pat konstatuojamas sąvokos sudėtingumas ir
kompleksiškumas (Almonaitienė, 1997, Davis, 2003, Cropley, Reuter, 2010 ir kt). Dar daugiau –
kai kurie autoriai teigia, jog kūrybiškumo testams ligšiol trūksta validumo (Davis,2003). Be to, kaip
minėta šioje knygoje anksčiau, kūrybiškumo ir intelekto ryšys nėra vienareikšmis. Be jau minėtų
autorių, pateiksiu dar keleto mokslininkų nuomones. Cropley ir Reuter, 2010, p.402, rašo:
„Moderniosios eros pradţioje kūrybiškumą, kaip naują gabumo dimensiją įvedė Guilford, 1956,
kuri turėjo suteikti atsvarą ligtol vyravusiam intelekto matavimo vienetui IQ (...) Apie 70-uosius jau
kyla diskusija dėl to, jog kūrybiškumas – tai bruoţas ţmogaus, kuris gali būti gyvenime jokio
pripaţinto kūrybinio produkto nesukūręs, bet kūrybiškumas yra jo asmenybės savybė. Richards,
Kinney, Bennet ir Merzel (1988) ištyrinėjo „kūrybiškumą kasdienybėje“, o Runco (1999) reikalavo
pripaţinimo „asmeniniam kūrybiškumui“. Taip kūrybiškumas tapo iš esmės kiekvieno ţmogaus
esminiu psichiniu poţymiu, kurį galima ugdyti“. „Anot Guilford (1967), intelektas yra būtina, bet
nepakankama sąlyga kūrybiškumui. Tai reiškia, kad ne kiekvienas, kuris yra itin intelektualus,
būtinai turi būti ir itin kūrybiškas, bet tai reiškia, kad be aukšto intelekto aukštesnis uţ vidutinį
kūrybiškumas yra negalimas. Daugelis autorių pabrėţia intelekto svarbą ko nors naujo atsiradimui.
Kai kurie autoriai kūrybiškumą laiko „veikiančiu intelektu“, kūrybiškumą traktuoja kaip tam tikrą
būdą panaudoti intelektą. Cropley (1990) skiria du intelekto panaudojimo būdus – divergentinį ir
konvergentinį“ (ten pat, p. 404).
Be to, kas jau pasakyta apie galimą intelektualumo ir kūrybiškumo priklausomumą –
nepriklausomumą, pridursime, kad literatūroje galima rasti ne vieną aprašytą tyrimą, kuris
konstatuoja ţmonių, itin sėkmingų kūryboje, psichosomatinius ir neurotinius sutrikimus (Richards,
1990).
Antra, kūrybiškumo lygio („šiems vaikams būdingas aukštas kūrybiškumo lygis“) nustatymui
savo ruoţtu vėlgi reikalinga procedūra, testai, interviu, stebėjimas, informacija iš įvairių galimų
identifikacijos šaltinių.
Taigi jei naudosime visą apibrėţimą ir apjungsime du kriterijus (du standartiniai intelekto
koeficiento nuokrypiai nuo vidurkio ir aukštas kūrybiškumas (taigi irgi bent jau vienas standartinis
nuokrypis nuo vidurkio, jei tokį apskritai leidţia nustatyti kūrybiškumo matavimo instrumentai)),
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tikimybinis santykis maţdaug toks 200:1. Kiek reikėtų ištirti vaikų, kad sudarytume bent 10
mokinių, atitinkančių apibrėţimą, grupelę? Kokio dydţio turėtų būti mokykla, kad joje būtų galima
organizuoti instutucinio lygmens gabių vaikų ugdymo programą?
Apibendrinamosios išvados
Specialiai organizuota itin gabių vaikų identifikacija reikalinga tik tuomet, jei po jos
identifikuotam vaikui sudaromos sąlygos atitinkamam ugdymuisi ar atskiru atveju suteikiama
pedagoginės psichologinės korekcijos pagalba. Visais kitais atvejais pakanka pedagoginio vaiko
paţinimo, papildomi psichodiagnostiniai tyrimai nereikalingi.
Patikimą ir pagrįstą išvadą apie gabumų lygį gali suteikti tik patyrę licencijuoti diagnostikos
specialistai psichologai.
(Itin) Gabių vaikų identifikaciją sudaro trys etapai: pirminė atranka, nustatyto gabumo lygmens
patvirtinimas, tinkamos individualizuotos ugdymo programos parinkimas.
Identifikacijai gali būti naudojami keturi šaltiniai – vaikas, jo tėvai, bendramoksliai, mokytojai.
Neįgaliųjų ir socialiai remtinų intelektualiai gabių vaikų identifikacija yra apsunkinta pirmuoju
atveju dėl tam tikrų fizinių asmens sutrikimų, antruoju – dėl materialinių nepriteklių sukeltų
prieţasčių.
Ypač reikšmingas tampa pedagogų pastabumas, kompetencija, geranoriškumas, veiklumas ir...
– mūsų dienomis mūsų visuomenėje – atkaklumas. Atpaţinimas yra tik pirmasis (itin) gabių vaikų
ugdymo etapas. Mokinio paţinimas ir tinkamas ugdymas yra kiti svarbūs ţingsniai.

1.4. Pedagoginio darbo su (itin) gabiais vaikais ypatumai
Leites (1996) teigia, kad apie 30% moksleivių, pašalintų iš mokyklų uţ nepaţangumą JAV, yra
gabūs ir itin gabūs. Gana daţnai konfliktų tarp mokytojų ir gabių mokinių prieţastys yra susijusios
su mokytojų asmeninėmis savybėmis ir jų profesiniu pasirengimu (Leites, 1988). Lietuvoje taip pat
turime vaikų, nelankančių mokyklos dėl vienokių ar kitokių prieţasčių. Kuri šių vaikų dalis galėtų
būti priskirta gabių vaikų grupei, nėra ţinoma. Tačiau neturime pagrindo manyti, kad visi vaikai
nelanko mokyklos tik dėl socialinių, ekonominių prieţasčių ar meta ją dėl to, kad neturi
pakankamai gabumų mokslui. Mokytojo ir mokinio sąveika yra tiesioginė, tad mokytojas gali būti
tuo asmeniu, kuris padės atsiskleisti vaiko gabumams, skatins ar padės vaikui išlaikyti gabumo
realizavimo, saviugdos motyvaciją.
Ankstesniuose skyriuose išryškėjo savybės, pagal kurias (itin) gabūs vaikai sudaro atskirą vaikų
grupę. Natūraliai kyla klausimas – ar tai, kad šie vaikai dėl savo savybių sudaro atskirą mokinių
grupę, kelia specifinius reikalavimus mokytojams, kurie dirba su (itin) gabiais vaikais? Jei taip, tai
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kokie tie reikalavimai ir iš to išplaukiantys gabių vaikų mokytojų psichologinio – pedagoginio
pa(si)rengimo ypatumai? Ieškodami atsakymo į anksčiau iškeltą klausimą apie specifinius
reikalavimus (itin) gabių mokinių mokytojams, pirmiausia turime išsiaiškinti, ar (itin) gabių
mokinių ypatumai turi įtakos mokymo/ mokymosi procesui. Ir jei taip, tai kokiu būdu.
Taigi šiame skyriuje aiškinsimės dar vieną su (itin) gabių vaikų ugdymu susijusią pedagoginę
problemą – mokytojų ypatumus, būtinus mokant (itin) gabius vaikus.
Skyriaus tikslas – teoriškai pagrįsti mokytojų pa(si)rengimo darbui su (itin) gabiais vaikais
būtinybę ir aptarti psichologinius – pedagoginius šio pa(si)rengimo ypatumus.
(Itin) Gabus vaikas, kaip ir bet kuris kitas vaikas, turintis tam tikrų skirtybių nuo normos, turi
specialiųjų ugdymo(si) poreikių. (Itin) Gabaus vaiko sąvokos analizės rezultatai leidţia teigti, kad
(itin) gabūs vaikai turi specialiųjų kognityvinių, mokymo(si) poreikių (Feldhusen, 1989; Gross,
1995; Leites, 1988; Newland, 1976 ir kt.). Šie poreikiai atsiranda dėl tokių gabaus vaiko savybių
kaip gebėjimas vartoti abstrakcijas, susikoncentruoti, pastebėti ir nustatyti sąryšius, greitai išmokti
ir kt. Van Tassel – Baska (1989), remdamasi minėtomis (itin) gabių vaikų savybėmis, išskiria tokius
(itin) gabių vaikų ugdymo(si) specialiuosius poreikius (ţr. 1.4.1 lentelę).
1.4.1 lentelė
(Itin) Gabių vaikų specialiųjų ugdymo(si ) poreikių keliami reikalavimai ugdymo turiniui
(Van Tassel – Baska, 1989)
Savybės

Ugdymo(si) poreikiai

Reikalavimai ugdymo turinio
konstravimui ir pateikimui

Sugebėjimas

naudotis Vartoti aukštesnio abstrakcijos Anksčiau
lygio simbolių sistemą

abstrakcijomis

naujas

pradėti
simbolių

naudoti
sistemas

(kompiuterius,

uţsienio

kalbas, statistiką ir t.t.)
Sugebėjimas susikoncentruoti

Turėti galimybę ilgiau dirbti Išskaidyti mokymosi turinio
susidomėjimą

sukėlusioje įsisavinimui
sudarant

srityje

skirtą

sąlygas

projektų

laiką,
specialių

kūrimui

ir

įgyvendinimui
Sugebėjimas

pastebėti

nustatyti sąryšius

ir Turėti

galimybę

tyrinėjimams

įvairiems Sudaryti galimybes panaudoti
tarpdisciplininį
turinį;
medţiagą
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naudoti

mokymo
įvairią

Sugebėjimas greitai išmokti, Turėti galimybę greitai įsi- Remiantis pagrindine mokymo
savinti bazines ţinias ir plėsti turinio

gera atmintis

ţinių lauką
Plati

informacinė

bazė

įvairiapusiški interesai

ir Turėti

struktūra,

formuoti

naują mokymo turinį

galimybę

pasirinkti Individualizuotos

domėjimosi sritį ir ją giliau programos;
dalykai;

studijuoti

dalykinių

mokymo
pasirinktiniai

praplėstas
sričių

atskirų

mokymosi

laikas
(Itin) Gabus vaikas, ugdymo turinys, metodai ir mokytojas yra pedagoginės sistemos dalys. Tad
visiškai natūralu, jog vienam sistemos elementui pakitus, turi pakisti ir kiti. Kadangi pedagoginės
sistemos centre yra vaikas, tai jo savybės, specialiųjų ugdymo(si) poreikių atsiradimo prieţastys,
reikalauja atitinkamų pokyčių ugdymo turinyje, jo perteikimo metoduose. Prieţastiniai sąveikos
ryšiai tarp gabių vaikų savybių, specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir ugdymo turinio bei metodų
reiškia ir prieţastinius sąveikos ryšius su mokytoju. Dėl to mokytojas turi mokėti
o

keisti ugdymo turinį,

o

parinkti reikiamą medţiagą ir ją pateikti, naudodamas tinkamus mokymo metodus,

o

tikslingai naudoti laiką (savo ir (itin) gabaus mokinio),

o

individualizuoti ugdymo programas pagal specialius mokinio poreikius ir

o

pagal jas dirbti taip, kad ir ugdymo turinys, ir ugdymo metodai atitiktų specialiuosius

(itin) gabių vaikų ugdymo(si) poreikius.
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Taigi galima sudaryti tokią loginę grandinę (ţr. 1.4.1 pav.):
(Itin) Gabaus vaiko savybės

Ugdymo(si) poreikiai

Ugdymo turinys

Mokymo(si) metodai

Mokytojas

Sąveikos prieţastiniai ryšiai
1.4.1 pav. (Itin) Gabaus vaiko ir mokytojo sąveika per ugdymo(si) poreikius.
Todėl galime kalbėti apie reikalavimus (itin) gabių vaikų mokytojams bei jų pedagoginiam –
psichologiniam pasirengimui. Tokią galimybę, galbūt būtinybę, patvirtina mokslininkų pateikiami
duomenys, kuriuos nagrinėsime išsamiau.
Galime išskirti dvi reikalavimų gabių vaikų mokytojams grupes:
o

reikalavimai profesiniam pasirengimui;

o

reikalavimai asmenybės savybėms.

1.4.1. Reikalavimai mokytojo profesiniam pasirengimui ir asmenybės savybėms

Croft (2003 p. 566) teigia: „Mokytojas, kuris dirba vardan savo (itin) gabaus mokinio,
skiria tam labai daug savo laiko ir asmeninių pastangų bei išteklių, kad pats taptų mokytoju,
ekspertiniu lygiu galinčiu patenkinti tokio mokinio poreikius. Taip nuolat tobulėdamas, iš
gero mokytojo jis tampa (itin) gabiu mokytoju.“
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Profesinis pasirengimas ruoţtu susideda iš dviejų dalių:


Pedagoginis – psichologinis pasirengimas



Dalykinis pasirengimas.

Vienas pirmųjų reikalavimų profesiniam pedagoginiams – psichologiniam pasirengimui – ţinoti
(itin) gabių vaikų ypatumus, savybes, išmanyti, kaip tokie vaikai atpaţįstami ir būti jautriems
galimam gabumui (gabumas – tai potencialas, gabumas nėra tolygus pasiekimams ir kt.), ţinant, jog
pedagoginio atpaţinimo gali ir nepakakti, bei, kaip jau minėta, tinkamai organizuoti mokymo(si)
veiklą. Mokslininkų duomenimis (Pauls,1989; Hoge ir Cudmore, 1986, Hodge ir Kemp, 2002),
mokytojams gana sudėtinga identifikuoti (itin) gabius vaikus, nes jie gana daţnai gabumo
poţymiams priskiria tokias charakteristikas, kurios su gabumu neturi nieko bendra. Sudėtinga
mokytojams identifikuoti tuos (itin) gabius vaikus, kurie dar neturi mokymosi patirties. Daugelis
tyrėjų nurodo teorinių ţinių ir atitinkamo praktinio patyrimo būtinybę. Feldhusen (1977) nurodo,
kad rengiant mokytojus tikslinga specializuota praktinė staţuotė klasėje, kurioje tik dalį mokinių
sudaro (itin) gabūs vaikai.
Croft (2003, p. 558) pabrėţia mokytojo įtakos svarbą mokinio pasiekimams, remdamasi Cohen,
Hill, 2000, Darling- Hammon, 2000 ir Weglinsky, 2000 tyrimais: „Mokytojo įtaka mokinio
pasiekimams yra kompleksiška, bet tyrimai parodė, kad:


Investicijos į labai kvalifikuotus mokytojus ţymiai stipriau koreliuoja su mokinio
pasiekimais, negu bet kurios kitos investicijos į švietimą;



Daugiau negu 90% mokinių matematinių pasiekimų skirtumų paaiškina mokytojų
kvalifikacijos skirtumai;



Matematikos mokytojų, kurie dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo programose, skirtose
darbui su heterogeninėmis mokinių grupėmis, mokiniai pagal pasiekimų lygį lenkia savo
klasės draugus vieneriais metais;



Matematikos pasiekimai mokinių, kurių mokytojai kelia kvalifikaciją aukštesnio
mąstymo lygio ugdymo kursuose, yra 40% aukštesni, negu tos pačios klasės mokinių,
kurių mokytojai tokių kursų nelanko;



Gamtos mokslų pasiekimai mokinių, kurių mokytojai kelia kvalifikaciją, tobulindami
savo įgūdţius darbui laboratorijose, yra 40% aukštesni, negu tos pačios klasės mokinių,
kurių mokytojai tokių kursų nelanko.“

Croft (2003) apibūdina sėkmingai dirbantį (itin) gabių vaikų mokytoją, nurodydama, kad toks
mokytojas siekia tenkinti (itin) gabaus mokinio poreikius galimai įvairiais būdais: kruopščiai
diferencijuodamas mokymą, pagirdamas mokinį, paskatindamas jį, rečiau – pabardamas. Croft
nurodo, kad mokytojas, atsiţvelgdamas į (itin) gabaus mokinio mokymosi poreikius:
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-

suderina dalyko mokymąsi ir vaiko gabumą;

-

skatina mokinio savarankišką mokymąsi;

-

sudaro sąlygas greitam mokymuisi;

-

teikia pirmenybę kompleksiškumui;

-

formuluodamas iššūkius keliančius tikslus, skatina pasiekimus;

-

diferencijuoja mokymąsi, parenka skirtingo sudėtingumo lygmens uţduotis;

-

sukuria mokymosi aplinką, kurios centre – mokinys, turintis lasvę pasirinkti mokymo(si)
turinį, procesą, rezultatą bei keisti mokymosi aplinką;

-

skatina mokymąsi bendradarbiaujant mokiniui ir mokytojui, skatina mokytojo ir mokinio
tarpusavio paramą;
Atsiţvelgdamas į (itin) gabaus mokinio emocinius poreikius mokytojas anot Croft (2003):

-

įkvepia ir motyvuoja mokinius;

-

stengiasi sumaţinti mokinių – perfekcionistų baimę dėl pasiekimų;

-

skatina originalų ir divergentinį mąstymą;

-

padeda įveikti neorganizuotumo, socialinio pobūdţio problemas;

Seeley (1979), norėdamas išsiaiškinti, kokių įgūdţių reikia darbui su (itin) gabiais mokiniais,
apklausė JAV Kolorado valstijos pedagogus. Iš gautų atsakymų buvo sudarytas profesinių
mokėjimų sąrašas (pateikiama pagal reikšmingumą):
o

mokėjimas organizuoti mokymą, atsiţvelgiant į diagnostinio tyrimo rezultatus;

o

mokėjimas modifikuoti mokymo programas;

o

mokėjimas stimuliuoti mokinių kognityvinius gebėjimus;

o

mokėjimas dirbti pagal specialų mokymo planą;

o

mokėjimas konsultuoti mokinius.

Mokytojas, dirbantis su (itin) gabiais vaikais, turi mokėti pastebėti savo mokinių gebėjimus ir,
atsiţvelgdamas į juos, individualizuoti mokymo procesą. Net tada, kai klasė yra pakankamai
homogeniška, unikalūs mokinio sugebėjimai ir poreikiai reikalauja tinkamo dėmesio. Vaikai
skiriasi darbo tempu, mokymosi stiliumi, turimomis ţiniomis, interesais. Jei (itin) gabus vaikas
mokosi įprastoje klasėje, individualių skirtumų diapazonas gali būti ypač platus. Tai iš mokytojo
reikalauja nepaprasto gebėjimo diferencijuoti ir individualizuoti mokymą.
Būtina sąlyga mokytojo pasirengimui darbui su (itin) gabiais vaikais – labai geras dalykinis
pasirengimas. Mokytojas, pats giliai išmanydamas savo mokomąjį dalyką, geba užduoti aukštesnio
mąstymo lygio reikalaujančius klausimus, taip skatindamas ir ugdydamas mokinio aukštesnio lygio
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mąstymo procesus, sudarydamas sąlygas mokiniui ne tik įsisavinti žinias, bet ir moko jas taikyti,
perkleti į kitą naudojimo sritį ar lygmenį.

Reikalavimai mokytojo asmeninėms savybėms.
Enrlich (1978), tyrinėjęs (itin) gabių vaikų ugdymą, priėjo prie išvados, kad mokytojas,
dirbantis su (itin) gabiais vaikais, turi pasiţymėti tam tikromis specifinėmis savybėmis. Mokytojas
turi
o

būti geranoriškas ir jautrus,

o

išmanyti (itin) gabių vaikų psichologiją, ţinoti jų poreikius ir interesus,

o

būti intelektualus,

o

domėtis daugeliu dalykų,

o

būti gyvo ir aktyvaus charakterio,

o

turėti humoro jausmą,

o

būti specialiai pasirengęs dirbti su (itin) gabiais vaikais, nuolat įgyti naujų specialių

ţinių šiam darbui.
Bishop (1975) paţymi, kad geri mokytojai, dirbantys su (itin) gabiais vaikais, yra atkaklūs ir
verţlūs, siekdami tikslo. Be to, mokytojai turi būti pasiekę profesinę ir emocinę brandą. Profesinė
branda reiškia puikų mokymo metodikų ir strategijų įvaldymą, didelį profesinių ţinių bagaţą.
Emocinė branda pirmiausia yra teigiama “Aš” koncepcija, tiesiogiai susijusi su mokytojų emociniu
stabilumu, jų lankstumu bei geranoriškumu vaikams. Tyrėjas teigia, kad (itin) gabūs vaikai daţnai
kelia sau tokius uţdavinius, kurių nepajėgia išspręsti, o nusivylimą išgyvena labai skaudţiai. Šiuo
poţiūriu labai svarbi mokytojo savybė – jautrumas, gebėjimas suprasti vaiko nerimo prieţastis,
mokėjimas padėti vaikui nugalėti problemas, kartu palaikant vaiko tikėjimą savo jėgomis.
Lee – Corbin, Denicolo (1998) tyrinėję, kokiomis savybėmis turi pasiţymėti (itin) gabių vaikų
mokytojas, taip pat apklausė mokytojus ir gavo tokį vaizdą (ţr. 1.4.2 pav.):
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Pateikia struktūras

Gerbia save

Padeda vaikui mąstyti

Yra lankstus
Idealus
mokytojas

Turi aukštų siekių

Yra įkvėpimo šaltinis

Yra motyvuotas

Neturi sustabarėjusių idėjų

1.4.2 pav. Kaip mokytojai įsivaizduoja idealų (itin) gabių vaikų mokytoją (Lee – Corbin,
Denicolo, 1998).
Iš tyrėjų pateiktos schemos galime pastebėti, kad patys mokytojai labai daug dėmesio skiria
būtent mokytojo asmeninėms savybėms: gerbia save, yra motyvuotas, turi aukštų siekių, yra
lankstus, neturi sustabarėjusių idėjų.
Daugelis paminėtų reikalavimų mokytojo asmenybei bei profesiniam pasirengimui gali atrodyti
niekuo nesiskiriantys nuo bendrųjų reikalavimų mokytojui ir jo pasirengimui. Tačiau esminį
skirtumą lemia anksčiau minėtų reikalingų mokėjimų, įgūdţių pagrindas – ţinios apie gabiuosius
vaikus. Aiškumo dėlei pateiksime Amerikos nacionalinės (itin) gabių vaikų ugdymo asociacijos
profesinio rengimo instituto siūlomą diplomuotų (itin) gabių vaikų mokytojų rengimo programos
turinį (Feldhusen, 1985):
o (itin) gabaus vaiko sąvoka ir poreikiai,
o identifikacija ir vertinimas,
o (itin) gabių vaikų konsultavimas,
o ugdymo turinio (itin) gabiems vaikams formavimas,
o (itin) gabių vaikų mokymo strategijos ir metodai,
o kūrybiškumo studijos,
o programų kūrimas ir vertinimas,
o tėvų mokymas,
o (itin) gabių vaikų iš atskirų gyventojų grupių ugdymas,
o kognityvinis ir emocinis ugdymas,
o tyrimo metodai,
o (itin) gabių vaikų mokymo praktikumas.
Atkreipę dėmesį į pateiktos programos turinį labai gerai galime suvokti, su kokiomis veiklos
sritimis susiduria mokytojas, dirbdamas su (itin) gabiais vaikais, ir suprasti, kad profesionaliam
darbui reikalingas profesionalus pa(si)rengimas. Bendrasis pasirengimas mokytojo darbui, be
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abejonės, yra reikšmingas, būtinas. Bet nepakankamas tam, kad realioje praktinėje veikloje gavęs
dovaną – (itin) gabų mokinį – galėtų dirbti ne klaidų – bandymų metodu. Tokio mokytojo
mokymosi dirbti su (itin) gabiu vaiku kaina gana aukšta – pagalbos (itin) gabaus mokinio galimybių
sklaidai, jo gabumų vystymosi raidai lygmuo. Specialaus mokytojų pasirengimo darbui su (itin)
gabiais vaikais reikalingumą patvirtina tyrimai. Hansen (1988) nustatė, kad mokytojai,
podiplominėse studijose įgiję specialų pasirengimą darbui su gabiaisiais, dirba ţymiai efektyviau
negu mokytojai, kurie tokio pasirengimo neturi. Cropley, McLeod (1986) taip pat tvirtina, kad (itin)
gabių vaikų mokytojai dirba efektyviau, jei yra tam specialiai pasirengę. Be to, jis teigia, jog, be
specialiųjų ţinių ir mokėjimų, gabiųjų vaikų mokytojai dar turi turėti ypatingų savybių, t.y., ne
kiekvienas mokytojas su gabiaisiais gali dirbti sėkmingai.
Gross, (1995), analizuodama (itin) gabių vaikų ugdymo problemas Australijoje, teigia, kad
didţiausias sunkumas mokykloms, norinčioms sudaryti specialią mokymosi galimybę aukšto
intelektinio potencialo vaikams, yra tai, jog mokytojai nėra parengti atpaţinti ir ugdyti gabumus
akademinei sričiai. Tai, kad mokytojai ir kiti švietimo darbuotojai aukštosiose mokyklose yra
nerengiami arba menkai rengiami darbui su (itin) gabiais vaikais, negauna ţinių apie (itin) gabius
vaikus, Gross tvirtinimu, yra viena iš prieţasčių, dėl kurių Australijos švietimo veikėjai ir politikai
susidaro neteisingą nuomonę apie (itin) gabių vaikų ugdymo problemas. Vargu, ar suklystume
teigdami, jog tai tinka ir Lietuvai.
Įvairiose šalyse mokytojų pasirengimui mokyti (itin) gabius vaikus skiriamas skirtingas
dėmesys, tad ir rengimas vyksta nevienodai.
Start, John ir Strange, (1975) ir Start (1985) analizavo mokytojų rengimo programas
Australijoje. Juos domino, kaip mokytojai rengiami dirbti su keturiomis grupėmis vaikų:
o protiškai, fiziškai ar emociškai paţeistų, neįgaliųjų,
o imigrantų,
o socialiai – ekonomiškai ţemo sluoksnio,
o gabių vaikų.
Šių autorių teigimu, vienai rengimo darbui su gabiais vaikais valandai tenka nuo 18 iki 24
valandų, kurios skirtos neįgaliųjų mokymui. Kiekviena mokytojus rengianti institucija turi
maţiausiai vieną privalomą kursą, skirtą vienokį ar kitokį neįgalumą turinčių vaikų mokymui, bet
nė vienoje institucijoje nėra privalomas kursas apie darbą su gabiais vaikais. Australijoje atlikti
tyrimai paneigia nuomonę, kad mokytojai daugiau dėmesio skiria akademinei sričiai gabiems
vaikams. Leder (1987, 1988) nustatė, kad mokytojai ţymiai daugiau dėmesio skiria blogai
besimokantiems.
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1991 metais pirmąkart paskelbtoje (atnaujinta 2004) Naujojo Pietų Velso vyriausybės gabių
vaikų ugdymo strategijoje (NSW, 1991, p.11, ţr. taip pat NSW, 2004) nurodytos dvi svarbios
rekomendacijos:
o visos mokyklos turi sudaryti sąlygas visiems mokyklos darbuotojams per 1992 –
1993 metus dalyvauti maţiausiai vienuose gabių vaikų ugdymui skirtuose kursuose,
neatsitraukiant nuo darbo,
o nuo 1995 metų visos mokyklos turėtų įdarbinti maţiausiai vieną mokytoją, turintį
specialų išsilavinimą darbui su gabiais vaikais.
Šiame dokumente nurodoma, kad yra esminis skirtumas tarp kursų ir specialaus išsilavinimo.
Mokytojas, kuris dalyvauja kursuose, seminaruose ar konferencijose, neturi specialaus išsilavinimo.
Išsilavinimą teikia universitetai diplominių ar podiplominių studijų metu. Tokioms studijoms gali
vadovauti dėstytojas, pats turintis akademinį pasirengimą gabiems vaikams ugdyti ir įgijęs praktinio
darbo su gabiais vaikais patirtį klasėje ar specialiose programose.
JAV įstatymai reikalauja, kad darbui su gabiais vaikais švietimo įstaigų darbuotojai būtų
tinkamai pasirengę (žr. Public law, 2002, Texas state plan, 2000). Daugiau kaip 140 JAV
universitetų siūlo gabių vaikų ugdymo programas magistro ar daktaro laipsniui gauti.
Atskirai nagrinėsime, ką mokytojas turėtų ţinoti apie ugdymo turinio pateikimą gabiems
vaikams.
Galima nurodyti tris gabių vaikų mokymo galimybes:
spartinimą, praturtinimą ir diferencijavimą.
Aptarsime jas išsamiau.

1.4.2. (Itin) Gabių vaikų mokymo galimybės: būdai, metodai, formos

Southern, Jones ir Stanley (1993) nurodo, kad spartinimas (angl. – acceleration) gali būti tokių
rūšių:
o ankstyvesnis priėmimas į mokyklą;
o akademinių metų “peršokimas,” kai vaikas mokosi visų ar tam tikrų dalykų su
vyresniais vaikais;
o atskirų mokomųjų dalykų mokymasis su vyresnio amţiaus vaikais;
o turinio įsisavinimo spartinimas, kai vaikas kartu su kitais bendraamţiais mokosi
aukštesniu lygiu;
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o nuolatinis progresas. Šiuo atveju moksleiviui yra duodama atitinkama mokomoji
medţiaga, kai tik jis jai yra pasirengęs.
Mokytojams, dirbantiems su gabiais vaikais, spartinant mokymo turinio įsisavinimą, reikėtų
atsiţvelgti, kad tai gali sukelti papildomų psichologinio pobūdţio problemų. Paspartintai mokomo
vaiko bendramoksliai gali būti vyresni, be to, fiziškai bei emociškai brandesni. Reikia būti atidiems,
nes ne kiekvienam vaikui gali būti priimtinas toks mokymas(is).
Būtinos sąlygos, kurioms esant galima organizuoti itin gabaus vaiko mokymą „peršokant“
klasę:
o

ir mokinys, ir jo tėvai turi būti informuoti apie galimas problemas (psichologinio

pobūdţio, ţinių spragų ir pan.) ir norėti tokiu būdu mokytis;
o

„priimantys/perimantys“ vaiką mokytojai turi būti informuoti apie paspartintai

mokomą vaiką ir sutikti padėti vaikui įveikti galimas mokymosi spragas.
Mokymo turinio praturtinimas – kita gabių vaikų mokymo galimybė. Praturtinti mokymo turinį
galima dviem būdais:
o
o

išplėsti, t.y. įtraukti naujas temas, kurių vaiko bendraklasiai nesimoko,
pagilinti, t.y. mokyti įprastinės dalyko mokymo programos temų, nagrinėjant

išsamiau, įtraukiant ir sudėtingesnius temos klausimus; pateikiant uţduotis, kurių atlikimas
reikalautų sudėtingesnių mąstymo procesų ar sugebėjimų.
Praturtintos mokymo programos skatina gabių vaikų kūrybinį gilinimąsi į dėstomą dalyką
(Freeman, 1995). Mokymo turinys turėtų būti praturtinamas ne kiekybine, o kokybine prasme.
Tokia veikla pareikalauja iš mokytojo atitinkamo pasirengimo, pastangų ir papildomo laiko
mokomosios medžiagos pasirengimui ar pasirinkimui.

Renzulli, Reis (1997, 2003) siūlo tris praturtintų mokymo programų tipus.
Pirmoji – bendrosios pažintinės veiklos programa.
Ši mokymo programa siūlo įvairius mokomuosius dalykus ir veiklos sritis. Tai suteikia vaikui
galimybę pasirinkti tą domėjimosi sritį, kuri jam yra priimtinausia, ir į ją gilintis. Programa numato,
kad tokios srities pasirinkimas yra privalomas. Mokytojas šiuo atveju turi skatinti vaiką plėtoti jo
interesų ratą, atrasti naujas paţinimo sritis ir padėti išsirinkti konkrečiam vaikui tinkamiausią
gilinimosi sritį. Svarbi mokytojo, dirbančio pagal šią programą, savybė – sugebėjimas sudominti
vaiką naujomis veiklos sritimis, suţadinti vaiko norą tyrinėti.
Antroji – įgūdžių ir mokėjimų formavimo, mokantis grupėse, programa.
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Mokymo procesas šiuo atveju yra pagrįstas uţduočių, skirtų vaikų mąstymui, pastabumui,
sugebėjimui vertinti, lyginti, kelti hipotezes, analizuoti ir klasifikuoti naudojimu. Įgūdţiai ir ţinios,
kurias vaikai įgyja, mokydamiesi pagal šią programą, praverčia daugelyje veiklos sričių. Viena iš
gabių vaikų ypatybių yra ta, kad jie nemėgsta ir vengia monotoniškos, pasikartojančios veiklos, su
kuria tenka susidurti, formuojant tam tikros veiklos įgūdţius. Išvengti šia prasme atsirandančių
prieštaravimų padeda jau minėtas domėjimosi sričių pasirinkimas.
Šios rūšies programa nėra išimtinai skirta gabiesiems. Tokia programa naudinga visiems
vaikams, nes parengia sudėtingesnėms mokymo programoms. Jos metu daţnai naudojamas
"smegenų šturmo" metodas, vaikai mokosi kelti idėjas, jas analizuoti.
Trečioji – užduočių tyrimo ir sprendimo individualiai ir mažose grupėse programa.
Šios programos tikslas – suteikti moksleiviui galimybę savarankiškai panaudoti įgytas ţinias,
mokėjimus ir įgūdţius, savas idėjas pasirinktoje srityje. Dirbančiam pagal šią programą mokytojui
daugiau priskirtinas konsultanto vaidmuo. Jis turėtų padėti vaikui įsisavinti naujų ţinių gavimo
būdus, įgyti aukštesnį mokomosios medţiagos suvokimo lygį, skatinti vaiką mokytis savarankiškai
planuoti, organizuoti, priimti sprendimus, produktyviai bendradarbiauti su bendramoksliais, kitais
vaiko domėjimosi srityje kompetentingais ţmonėmis.
Renzulli (1977) manymu, mokymo programai šiuo atveju keliami du reikalavimai:
o

vaikai turi galimybę uţsiimti ta veikla, kuri juos labiausiai domina. Veiklos

intensyvumą ir turinį, medţiagos išmokimo metodus vaikas gali pasirinkti pats;
o

pagal šią programą dirbantis mokytojas turi sugebėti padėti vaikams kelti jų jėgas

atitinkančius tikslus ir uţdavinius, perprasti tų uţdavinių sprendimui reikalingus metodus ir
įgūdţius.
Pirmasis reikalavimas – sudaryti sąlygas gabiems vaikams uţsiimti ta veiklos sritimi, kuri juos
labiausiai domina, –ţinoma, negali reikšti, kad mokymo programa susiaurinama tiek, kad vaikas
uţaugtų neišprususiu ţmogumi.
Mokymo turinio diferencijavimo prasme HMI (1992) nurodo keturias galimybes (panašius
pasiūlymus yra pateikusi Šiaučiukėnienė (1997)), kaip mokytojas gali diferencijuoti mokymą,
dirbdamas mišriose gabumų poţiūriu klasėse:
o

duoti mokiniams skirtingas pagal sudėtingumo lygį uţduotis;

o

duoti bendras uţduotis, bet reikalauti skirtingo jų atlikimo lygio;

o

sudaryti vaikui galimybę išeiti kursą jo paties tempu;

o

duoti vaikui papildomas uţduotis, siekiant praplėsti ţinias ir įgūdţius.

Galimi būdai diferencijuoti ugdymo procesą:
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o

sudaryti mobiliąsias grupes klasėje (pagal gabumus, interesus, pasiekimus);

o

sudaryti mobiliąsias grupes, jungiant paralelių klasių mokinius;

o

sudaryti mobiliąsias grupes, jungiant gretimų klasių mokinius;

o

sudaryti mobiliąsias grupes su gretimos mokyklos mokiniais;

o

sudaryta mobilioji grupė dirba kito tipo mokykloje (aukštojoje, įvairiuose centruose).

Apibendrintai mokymo diferencijavimą galima pateikti tokia schema (1.4.3. pav.):

1.4.3. pav. Mokymo diferencijavimo galimybės.
Mokant (itin) gabius vaikus, nepakanka vien intensyvinti mokymosi tempą, praplėsti ir
praturtinti mokymo turinį, jį diferencijuoti. Siekiant padėti visiškai atsiskleisti (itin) gabių vaikų
potencialiosioms galioms, reikia keisti ne tik mokymo turinį, bet ir gabių vaikų mokymo metodus.
Gabių vaikų mokymo metodai turėtų pasiţymėti tokiomis savybėmis:
o pirmiausia jie turi teikti pagalbą vaikui, siekiančiam ţinių,
o jie turi atitikti vaiko intelektinį ir socialinį išsivystymą, mokymo proceso situacijas,
aukštus kognityvinius vaiko gebėjimus,
o jie turi skatinti paţintinių vaiko gebėjimų nuolatinį vystymąsi ir plėtrą.
Iš esmės šie reikalavimai turėtų būti keliami ne tik (itin) gabių vaikų mokymo metodams.
Tačiau esminis jų skirtumas visgi išlieka tas, kad jais siekiama uţtikrinti vaiko, kurio paţintinės
galios yra didesnės nei didţiosios jo bendraklasių dalies, nuolatinę paţangą. Literatūroje (Rost,
1991 ir kt.) siūlomi tokie gabių vaikų mokymo pasirinkimai:
1) jei gabus vaikas jau atliko duotą klasei uţduotį, leisti jam uţsiimti kita įdomia kognityvine
veikla – paskaityti knygą, ţaisti intelektinius ţaidimus ar tiesiog suteikti vaikui daugiau laisvalaikio;
2) gabų vaiką pasitelkti vedant pamokas, padėti silpnai besimokančiam ir pan.;
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3) galima vaikui pasiūlyti tokių uţduočių, kurios nėra prieinamos kitiems tokio amţiaus
vaikams,
4) galima vaikui pasiūlyti tokių uţduočių, kurios dėstomas temas leistų suprasti giliau ir plačiau;
5) leidţiama vaikui vieną ar kelis dalykus mokytis aukštesnėje klasėje;
6) vaikui leidţiama “peršokti” klases;
7) galima “suspausti” kursą, t.y. dalyko mokomoji medţiaga, kurią paprastai numatoma
išdėstyti per 4 metus, gali būti išdėstyta, pvz., per 3 metus;
8) sudaroma galimybė būtent gabiems vaikams skirtose mokyklos patalpose ir po pamokų
naudotis jų interesams tenkinti reikalingomis priemonėmis, pvz., biblioteka, kompiuterių klase,
fotolaboratorija, gamtos mokslų techninėmis priemonėmis ir t.t.;
9) gabūs vaikai gali būti mokomi alternatyviai arba papildomai po uţsiėmimų normalioje
mokykloje nuo 2 iki 4 val/sav., kurios būtų skiriamos specialioms temoms;
10) gabiam vaikui dalį savaitės darbų galima leisti atlikti ne mokykloje – namuose, bibliotekose,
t.y. gali būti skirtas neauditorinis darbas;
11) gabūs vaikai gali būti mokomi keletą savaičių „atostogų kursuose,“
12) gabūs vaikai gali būti mokomi specialiose klasėse įprastinėje mokykloje;
13) gabūs vaikai gali būti mokomi specialiose mokyklose;
14) tėvai patys pasirūpina vaiko papildomu ugdymu – pasirenkamos muzikos, sporto mokyklos,
teatro grupės ir kt.
Apibendrinamosios išvados
Viena gabių vaikų ugdymo modelio struktūrinių elementų funkcijų – tinkamas mokytojų
pa(si)rengimas darbui su (itin) gabiais vaikais:
a) mokytojas darbui su (itin) gabiais vaikais turi būti specialiai pasirengęs, nes (itin) gabūs
vaikai pasiţymi savybėmis, kurios yra specialiųjų mokymo(si) poreikių atsiradimo prieţastys;
b) specialieji mokymo(si) poreikiai savo ruoţtu kelia specifinius reikalavimus mokymo
turiniui, mokymo metodams, taigi – mokytojui.
Galima skirti dvi reikalavimų gabių vaikų mokytojams grupes:
reikalavimai profesiniam pa(si)rengimui;
reikalavimai asmeninėms savybėms.
Profesiniam pa(si) rengimui pirmiausia būtina aukšta dalykinė kompetencija. Greta jos svarbu:
a) (itin) gabių vaikų ypatumų ţinojimas, nes tai
pirma, įgalina mokytoją identifikuoti gabų mokinį ir kokybiškai bendrauti bei
bendradarbiauti su juo,
antra, suteikia mokytojui galimybes suprasti savo mokinių psichologines problemas, būti
pasirengusiam konsultuoti mokinį ir, reikalui esant, jo tėvus;
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b) gebėjimas diferencijuoti ir individualizuoti mokymą.
Kiekvienam mokytojui turėtų būti sudarytos galimybės gauti pedagoginių – psichologinių
ţinių, reikalingų darbui su gabiais vaikais, pagrindinėse pedagoginėse studijose ar kvalifikacijos
kėlimo kursuose, nes, remiantis IQ normaliuoju skirstiniu, kiekvienoje atsitiktiniu būdu
suformuotoje 25 mokinių klasėje turėtų būti ne maţiau kaip du gabūs mokiniai, o dviejose tokiose
klasėse – bent vienas itin gabus mokinys.
Skiriamas keleto lygių mokytojų pasirengimas darbui su gabiais vaikais – specialių kursų
baigimas, specialios aukštosios mokyklos studijų programos baigimas, (itin) gabių vaikų ugdymo
specialiosios studijos, gaunant magistro ar daktaro diplomus.
(Itin) Gabių vaikų mokytojų pa(si)rengimo svarba uţsienio šalyse pripaţįstama – atitinkamos
kvalifikacijos mokytojų rengimas organizuojamas ne tik atskirų šalių universitetuose, mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo centruose, bet tokios iniciatyvos imasi ir tarptautinės organizacijos
(ECHA).

2.

Edukacinės uţsienio šalių patirties ir jos konteksto analizė

(Itin) gabių vaikų ugdymas bene daugiausia diskusijų ir nesutarimų keliantis švietimo politikos
klausimas ir kitose valstybėse, ir Lietuvoje.
Apie penkiasdešimt metų mūsų valstybės visuomenė dėl politinių prieţasčių gyveno gana
uţdarą gyvenimą. Atsivėrus valstybės sienoms, susidarė galimybės ir daugelio sričių specialistams
paţvelgti ne tik į Rytus, bet ir į Vakarus. Suţinoti, palyginti, įvertinti, pasisemti patirties naudinga
mokslo, kultūros, politikos, kitų visuomenės gyvenimo sričių darbuotojams. Ne išimtis ir
edukologai.
Uţsienio valstybėse sukauptos edukacinės patirties (itin) gabių vaikų poţiūriu analizė
reikalinga dėl šių prieţasčių.
Pirma, norint geriau suprasti ir įvertinti dabartinę (itin) gabių vaikų ugdymo situaciją ir
ypatumus Lietuvoje, reikia ţinoti pasaulinį (itin) gabių vaikų ugdymo kontekstą.
Antra, kad galima būtų numatyti (itin) gabių vaikų ugdymo tobulinimo Lietuvoje galimybes,
reikia pastebėti ir fiksuoti šio proceso tendencijas kitose valstybėse.
Trečia, kuriant savąjį GVU modelį, galima pasinaudoti gerąja uţsienio valstybėse sukaupta
patirtimi.
Norėdami pasinaudoti kitų valstybių edukacine patirtimi, privalome nepamiršti, jog maţa tauta
pasauliui yra svarbi tiek, kiek ji yra savitos kultūros nešėja. Tad turime pasiimti tai, kas yra
geriausia kitose šalyse, ir deramai pritaikyti mūsų valstybės socialinėms, ekonominėms ir
kultūrinėms sąlygoms.
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Išnagrinėsime uţsienio šalių edukacinę patirtį konstruojamo GVU modelio struktūrinių
elementų poţiūriu, vadovaudamiesi sisteminiu poţiūriu ir išskirdami šiuos elementus:
ugdymo tikslus ir uţdavinius, teisinius pagrindus, konceptualiąsias nuostatas (itin) gabių vaikų
ugdymo aspektu, jo organizavimą (valstybinis, visuomeninis ugdymo realybės lygmuo) bei (itin)
gabių vaikų ugdymo modelius instituciniame lygmenyje.
(Itin) gabių vaikų ugdymo realūs modeliai bus analizuojami išryškinant aukščiau minėtus
struktūrinius elementus – tikslus, (itin) gabaus vaiko apibrėţimą ir identifikacijos kriterijus, ugdymo
turinį ir metodus. Išsamesnei edukacinės patirties analizei pasirinktos šios šalys – Didţioji Britanija,
JAV, Vokietija, Austrija. Didţioji Britanija ir JAV pasirinktos dėl to, kad šios šalys turi senas ir
gilias (itin) gabių vaikų ugdymo ir globos tradicijas bei yra sukaupusios nemaţą patirtį šioje srityje.
Vokietijoje ir Austrijoje dėmesys (itin) gabių vaikų ugdymui sustiprėjo pastaraisiais dešimtmečiais.
Taigi šių šalių sukauptos patirties analizė leis išryškinti (itin) gabių vaikų ugdymo raidą kitose
valstybėse, atskleisti tendencijas, patikslinti teorines prielaidas apie (itin) gabių vaikų ugdymo
modelio struktūrą, numatyti reikalingus pokyčius Lietuvoje, siekiant sukurti (itin) gabių vaikų
edukacinę sistemą
Skyrių sudaro dvi dalys – pirmojoje atskleisime (itin) gabių vaikų ugdymo tendencijas,
pateikdami Didţiojojoje Britanijoje, JAV, Vokietijoje ir kitose šalyse veikiančių (itin) gabių vaikų
ugdymo organizacijų veiklos tikslus, nuostatas. Antrojoje – giliau išanalizuosime Australijoje
sukauptą (itin) gabių vaikų ugdymo patirtį. Geografine prasme Australija yra tolima šalis, tačiau
tam tikra prasme Australijos politinės aplinkybės panašios į Lietuvos. Kolonijinis laikotarpis
Australijoje, Lietuvos priklausomybė nuo Rusijos turėjo panašių pasekmių visuomenės egalitarizmo
formavimuisi, gero vaikų išsilavinimo tapatinimui su tėvų visuomenine padėtimi ir privilegijomis.
Tik per pastaruosius keletą dešimtmečių Australijoje ima įsivyrauti palankesnė nuomonė specialaus
(itin) gabių vaikų ugdymo poţiūriu. Tos abejonės, ginčai, kurie Australijoje vyko prieš 15 – 20
metų, primena Lietuvoje dabartiniu laikotarpiu išreiškiamas dvejones. Dėl šių prieţasčių
analizuosime poţiūrio į (itin) gabių vaikų ugdymą Australijoje raidą.

2.1. (Itin) Gabių vaikų ugdymo politika, konceptualiosios nuostatos,
organizavimas bei tendencijos
Remdamiesi ankstesniuose skyriuose atlikta mokslinės literatūros analize, galime fiksuoti
pirmąją tendenciją – vaiko gabumas vertinamas kaip jo pasiekimų potencialas, kurio realizavimas
priklauso nuo daugelio veiksnių.
Per pastaruosius dešimtmečius sukurta keletas gabumo – talentingumo modelių. Dauguma iš jų
gabumo ar talentingumo konstruktą, anot Heller (1999, p.9) apibrėţia kaip “individo nepaprastų
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pasiekimų vienoje ar keletoje sričių potencialą.” Gabumo konstruktas mokslininkų yra laikomas
tarpdisciplininiu. Kaip teigia Persson (1999), norint geriau suprasti, kas yra ypatingas gabumas, jo
teorija ir ugdymas, neišvengiamai reikia pripaţinti, kad ypatingas gabumas susijęs su daugeliu
disciplinų ir aplinka. Aplinkos įtaka pabrėţiama (be jau 1.2 skyriuje nagrinėtų gabumo modelių)
“Miuncheno gabumo” (Heller, 1999) ir “Dinaminiame Miuncheno gabumo” modeliuose – Ziegler
ir Perleth, 1997, (Heller, 1999). Tikėtina, kad kaip tik tai, jog gabumas yra suprantamas kaip
potencialas, kurio realizavimui turi įtakos daugelis aplinkos veiksnių (šeima, mokykla, draugai,
visuomenės nuostatos, kritiniai gyvenimo įvykiai ir kt.), lėmė tai, jog devintajame praeito amţiaus
dešimtmetyje įvairiose valstybėse įsisteigė organizacijos, kurių tikslas buvo ir yra rūpintis tinkamu
(itin) gabių vaikų ugdymu. Tokiu būdu pirmoji tendencija gali būti laikoma viena iš prieţasčių
antrosios (itin) gabių vaikų ugdymo tendencijos susiformavimui.
Taigi antroji tendencija – (itin) gabių vaikų ugdymo problemos pripaţįstamos svarbiomis ne tik
edukologų, bet ir psichologų, vadybininkų, medikų ir kt. Šių problemų sprendimu rūpinamasi ne tik
atskirose valstybėse, o bandymai jas spręsti įgyja tarptautinį mastą.
Šią tendenciją fiksuoti leidţia įvairiose šalyse veikiančių organizacijų tikslai, veiklos sritys
bei organizacijų narių profesijos.
JAV veikiantis Nacionalinis (itin) gabių ir talentingų vaikų tyrimų centras – tai penkių
universitetų (Konektikuto, Niujorko, Stanfordo, Virginijos ir Yalio), 52 valstijų ir teritorinių
švietimo departamentų, daugiau kaip 360 valstybinių ir privačių mokyklų, daugiau kaip 160
konsultantų, atstovaujančių profesionalias organizacijas, tėvų ir verslininkų grupes,
bandymas bendradarbiauti. Tyrimų centrą įsteigė edukacinių tyrimų ir švietimo tobulinimo
biuras, valstybinis švietimo departamentas, remdamiesi 1994 metais priimtu (itin) gabių ir
talentingų mokinių švietimo įstatymu.
Nacionalinio (itin) gabių ir talentingų vaikų tyrimų centro misija – planuoti ir vadovauti
teoriškai pagrįstiems kokybiniams ir kiekybiniams tyrimams, organizuoti tyrėjų, praktikų, politikų
ir kitų asmenų bei grupių, suinteresuotų (itin) gabaus jaunimo (pradedant ikimokyklinio amţiaus
vaikais ir baigiant vidurinės mokylos abiturientais) ugdymu, bendradarbiavimą.
Centre suplanuotiems tyrimams keliamas reikalavimas – jie turi spręsti iškilusią praktinę (itin)
gabių vaikų ugdymo problemą.
Viena šio centro darbo krypčių – menkai aprūpintų šeimų, neįgalių, tautinių maţumų ir kitų
socialinių grupių vaikų, kurie paprastai nepatenka į (itin) gabių ir talentingų mokinių ugdymo
programas, poreikių tyrimas.
Centras ypač naudingas tuo, kad padeda suvienyti praktikų, tyrėjų ir rėmėjų pastangas ir
išteklius.
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Vokietijoje 1985 m. įkurta (itin) gabių vaikų ugdymo draugija (Bildung und Begabung, e.V.)
(Brandt, 1998). Ypatinga ji yra tuo, kad draugijos nariai yra švietimo ministras ir šios ministerijos
vadovaujantys darbuotojai, kultūros ministerijos ir ţemių atstovai, Vokietijos mokslo fondo
generalinis sekretorius ir valdybos narys, pramonės ir ūkio įmonių atstovai, o jos projektus
finansuoja Vokietijos švietimo ministerija ir Vokietijos mokslo rėmimo fondas. Atskirus projektus
remia ţemės ir privatūs asmenys.
Draugijos tikslas: pastebėti ir ugdyti jaunų ţmonių gabumus. Šių tikslų įgyvendinimui draugija
siekia:
-plėtoti praktiškai realizuojamus, diferencijuotus ugdymo būdus,
-rinkti ir platinti įvairiapusišką informaciją apie (itin) gabių vaikų ugdymą,
-organizuoti (itin) gabių vaikų ugdymą, tyrimus, mokslines konferencijas, šios
problematikos leidinių leidybą ir t.t.
Gabumo tyrimų centras Olandijoje, Nijmegeno universitete pradėjo veikti 1988 m. Šio centro
tikslas – skatinti ir remti gabumų tyrimus, ypatingai pabrėţiant tyrimus, kurie skirti (itin) gabių
vaikų ugdymui. Gabumo tyrimų centro veiklos sritys:
-

(itin) gabių vaikų diagnostika ir konsultavimas,

-

seminarai mokytojams,

-

(itin) gabių vaikų mokytojų rengimas,

-

tyrimai ir tarptautinis bendradarbiavimas.

Prancūzijos (itin) gabių vaikų ugdymo asociacija (Association Francaise pour les Enfants
Precoces), ne pelno siekianti organizacija, siekia šių tikslų:
-identifikuoti gabius vaikus,
-suteikti (itin) gabiems vaikams galimybę būti atpaţintiems ir pripaţintiems
mokykloje,
-padėti (itin) gabiems vaikams rasti tinkamą ugdymo programą, kad išsiskleistų jų
galimybės,
-padėti (itin) gabių vaikų tėvams ir mokytojams,
-organizuoti specialius (itin) gabiems vaikams skirtus renginius,
-kaupti ir skleisti informaciją apie gabius vaikus.
Kanados, Belgijos, Pietų Afrikos organizacijų, kurių veikla skirta (itin) gabiems vaikams,
tikslai panašūs į jau aukščiau minėtų kitų šalių organizacijų tikslus:
-siekti geresnio (itin) gabių vaikų ugdymosi poreikių supratimo visuomenėje,
-steigti ir vykdyti (itin) gabių vaikų ugdymo programas,
-teikti (itin) gabiems vaikams, jų tėvams ir mokytojams reikalingą pagalbą ir paramą.
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Yra šalių, kuriose tokios valstybinio masto organizacijos dar tik pradeda savo aktyvią veiklą,
pavyzdţiui, Belgija. Šioje šalyje veikiančios “Mentor” organizacijos nariais yra (itin) gabių vaikų
tėvai, mokytojai ir kiti (itin) gabių vaikų ugdymu suinteresuoti ţmonės. Organizacija reguliariai
rengia seminarus, paskaitas tėvams; ugdymo programas vaikams. Jos nariai siekia, kad (itin) gabių
vaikų aplinka taptų skatinančia, o ateityje numato remti (itin) gabių vaikų poreikius atitinkančias
mokyklas. Jų manymu, tai neturėtų būti specialios (itin) gabių vaikų mokyklos, o lanksčios
mokyklos, kuriose ugdymo turinys būtų keičiamas pagal joje besimokančių (itin) gabių mokinių
poreikius.
(Itin) gabių vaikų problemoms spręsti minėtu laikotarpiu steigėsi organizacijos ne tik atskirose
šalyse. Ėmė veikti tarptautinės organizacijos, skirtos (itin) gabių vaikų ugdymui. 1987 metais įkurta
Europos (itin) gabių vaikų ugdymo taryba (ECHA). Ši taryba – tai tarptautinė tyrėjų, mokytojų,
švietimo administratorių, tėvų, sąjunga. Tokios organizacijos idėją iškėlė prof. Pieter Span, o
pirmuoju ECHA prezidentu tapo prof. Joan Freeman.
Būtent Europos tarybos sukūrimui pagrindas yra tai, kad šalys turi bendrą kultūrinį palikimą,
kuris skiriasi nuo likusios pasaulio dalies. Nors Europos valstybėse kalbama daugeliu skirtingų
kalbų, tačiau visuomenės yra panašios savo paţiūromis į švietimą, tradicijomis. Daugelį Europos
šalių kamuoja tos pačios problemos, o tai sudaro prielaidas dirbti kartu.
Europos (itin) gabių vaikų ugdymo tarybos tikslai:
-sukurti tinklą, kuris padėtų skleisti informaciją ţmonėms, besidomintiems ypatingais
gabumais: ugdytojams, tyrėjams, psichologams, tėvams ir patiems (itin) gabiems vaikams,
-siekti (itin) gabių vaikų ugdymo paţangos. Šis tikslas lengviau pasiekiamas,
bendradarbiaujant įvairių šalių atstovams.
ECHA, siekdama šių tikslų įgyvendinimo, veikia šiose srityse:
-rengia tarptautines konferencijas. Jos vyko Ciuriche (1988), Budapešte (1990),
Miunchene (1992), Nijmene (1994), Vienoje (1996), Oksforde (1998);
-organizuoja regionines konferencijas ir seminarus;
-inicijuoja laikraščio (ECHA News) ir ţurnalo (European Journal for High Ability),
knygų (itin) gabių vaikų klausimais leidybą;
-skatina (itin) gabių vaikų tarptautinius tyrimus;
-bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;
-kartu su Nijmeno universitetu yra įsteigusi dvejų metų studijų kursą ypatingai (itin)
gabių vaikų mokytojams;
-bendradarbiauja su Europos informaciniu centru Bonoje,
-ir kt.
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Pridursime, kad dirba ir Pasaulinė (itin) gabių vaikų ugdymo taryba, įsikūrusi Purdue
universitete, West Lafayette. Jos tikslas – tarptautiniai informacijos mainai apie (itin) gabių vaikų
problemų tyrimus, ugdymo programas.
Tarptautinis dėmesys (itin) gabių vaikų ugdymo problemų sprendimui atsispindi dokumentuose
– įvade jau minėjome, kad 1994m. Europos Tarybos Generalinė Asamblėja patvirtino (itin) gabių
vaikų ugdymo rekomendacijas. Pirmasis rekomendacijų straipsnis teigia, kad Asamblėja ugdymą
vertina kaip fundamentalią ţmogaus teisę, kad ugdymas kiek tik įmanoma labiau turi atitikti
kiekvieno individo galimybes. Jose suformuluotas poţiūris į (itin) gabių vaikų ugdymą: gabūs
vaikai turi specialiųjų poreikių (2 straipsnis), kurių patenkinimui turi būti tinkamai sutvarkyta
švietimo sistema; sudarytos reikiamos sąlygos, kad gabieji realizuotų savo potencialą. Nėra tokios
valstybės, teigiama dokumente, kuriai nebūtų per brangu švaistyti savo (itin) gabių vaikų potencialą
– ţmogiškuosius išteklius. Rekomenduojama kurti įstatyminę (itin) gabių vaikų ugdymo bazę,
atlikti teorinius ir taikomuosius tyrimus gabumų srityje (3 – 5 straipsniai).
Taigi Europos Tarybos rekomendacijose taip pat išryškėja loginė seka:

Išryškintas ir tikslas, kurio siekti rekomenduoja Generalinė Asamblėja – (itin) gabių vaikų
potencialo realizavimas ir per tai – nauda visuomenei.
Rekomendacijos kurti įstatyminę (itin) gabių vaikų ugdymo bazę įgyvendinimo atţvilgiu toli
paţengusi yra ne Europos, o Amerikos valstybė – JAV.
Daugelis Jungtinių Amerikos valstijų turi savo (itin) gabių vaikų ugdymo įstatymus, kuriais
grindţia (itin) gabių vaikų mokymo ir finansinės paramos jiems veiklą (Nacional exellence:…,
1993).
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Išsamiau išnagrinėsime Teksaso valstijos Švietimo įstatymą (priimtas 1995 09 01).
Šio įstatymo 89 skirsnio “Specialiųjų poreikių tenkinimas” turinys leidţia teigti, kad valstijoje
švietimo politika (itin) gabių vaikų ugdymo atţvilgiu yra įstatymiškai sutvarkyta. Minėto skirsnio
1–5 straipsniai formuluoja reikalavimus mokytojų ir švietimo administratorių, konsultantų
pasirengimui darbui su gabiais vaikais, (itin) gabių vaikų identifikavimą, jų galimybes pasirinkti
ugdymo programą, programų ir paramos finansavimą, jų organizatorių atskaitomybę bei
atsakomybę.
Švietimo įstatymo 29 skirsnio “Ugdymo programos” D poskyris reglamentuoja (itin) gabių
vaikų ugdymą šioje valstijoje. Poskyrio 121 straipsnyje apibrėţiama, koks vaikas yra laikomas
gabiu mokiniu. 122 ir 123 straipsniai reglamentuoja programų (itin) gabiems vaikams ugdyti
įsteigimą, vykdymą bei pagalbos minėtiems vaikams teikimą. Šiam tikslui pasiekti įstatymu
numatyta, jog švietimo ministerija sudaro ir periodiškai atnaujina (itin) gabių ir talentingų vaikų
ugdymo planą. Įstatymu numatytas ir ugdymo programų finansavimas. Tam skirtas Švietimo
įstatymo 42 skirsnis. Minėto skirsnio 156 straipsnis “Parama (itin) gabiems ir talentingiems
mokiniams” detalizuoja materialinės paramos suteikimą, pradedant bendromis visai valstijai
programomis,

pavyzdţiui,

“Mathcounts”,

“Ateities

problemų

sprendimas”,

“Akademinė

dešimtkovė” ir kt., baigiant (itin) gabių vaikų ugdymo programomis atskirose mokyklose.
Taigi, remiantis TŠĮ (taip sutrumpintai ţymėsime Teksaso Švietimo įstatymą), (itin) gabus
mokinys – tai vaikas, kuris, lyginant su kitais to paties amţiaus vaikais, patirties ir aplinkos vaikais,
yra pasiekęs aukštų rezultatų arba demonstruoja tokių pasiekimų potencialias galias. Toks vaikas:
demonstruoja aukštus gebėjimus intelekto, kūrybinėje ar meno srityje; arba
išsiskiria gebėjimu būti lyderiu; arba
lenkia kitus tam tikroje akademinėje srityje.
TŠĮ įpareigoja: identifikuoti gabius vaikus, pradedant vaikų darţeliu ir baigiant 12 mokyklos
klase, suteikti jiems ugdymo programų pasirinkimo galimybes, apie kurias regioninės švietimo
institucijos turi informuoti tėvus. Tarp pasirinkimo galimybių įstatyme minimi:
mokymo ir organizaciniai modeliai, įgalinantys gabiais pripaţintus mokinius dirbti grupėse;
mokymo(si) tęstinumas, skatinantis vis aukštesnius mokinio pasiekimus ir aukštesnį paţangos
lygį;
mokyklinis ir uţmokyklinis vaiko tobulinimasis pasirinktoje, jo polinkius atitinkančioje srityje.
Identifikuojant gabius vaikus, reikalaujama: pirma, naudoti keletą informacijos šaltinių,
atsiţvelgti į įstatyme pateiktą (itin) gabaus mokinio apibrėţimą, numatantį, kad vaikas gali būti
(itin) gabus vienai ar keletui sričių, antra, uţtikrinti, kad vaiko galimybių įvertinimas visiems
gyventojų socialiniams sluoksniams būtų prieinamas, o vaiką pripaţinus gabiu, būtų pasiūlyta (itin)
gabių vaikų ugdymo programa, trečia, baigiamajame mokinių atrankos etape privalo dalyvauti
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maţiausiai trys švietimo darbuotojai, turintys specialų pasirengimą, ţinantys (itin) gabaus vaiko
esmę ir išmanantys jų poreikius.
Įstatymu numatyta, kad mokytojai, dirbantys su gabiais vaikais, turi būti išklausę maţiausiai 30
valandų kursą. Šio kurso programoje:
-

(itin) gabaus vaiko sąvoka, jų specialieji poreikiai ir tų poreikių įvertinimas;

-

mokymo programų (itin) gabiems vaikams sudarymas,

-

(itin) gabių vaikų mokymas.

Kasmet (itin) gabių vaikų mokytojai turi dalyvauti maţiausiai 6 valandų kvalifikacijos kėlimo
kursuose, skirtuose (itin) gabių vaikų ugdymui.
Švietimo administratoriai ir patarėjai, kurie dalyvauja (itin) gabių vaikų ugdymo programų
realizavime, taip pat turi būti išklausę specialų kursą.
TŠĮ nuostatų (itin) gabių vaikų ugdymo atţvilgiu įgyvendinimui yra parengtas Teksaso valstijos
(itin) gabių ir talentingų mokinių ugdymo planas (Texas State plan for the education of the gifted/
talented students, 1996), apimantis (itin) gabių mokinių identifikavimą, programų kūrimą, ugdymo
turinį ir mokymą, specialistų rengimą ir šeimos bei bendruomenės įtraukimą į (itin) gabių vaikų
ugdymo problemų sprendimą.
Trečioji tendencija – dėmesys (itin) gabių vaikų ugdymui auga.
Tai, kad dėmesys (itin) gabių vaikų ugdymui įvairiose šalyje per pastaruosius dešimtmečius
išaugo, liudija ne tik įsikūrusių organizacijų skaičiaus augimas ir jų tikslai. Šią tendenciją
patvirtinančią medţiagą galima rasti Brasseur, S. Cuche, C. (2006) atliktoje (itin) gabių vaikų
ugdymo Europoje apţvalgoje.
Atskleidėme tam tikras (itin) gabių vaikų ugdymo tendencijas uţsienio valstybėse. Šias
tendencijas dar labiau padės išryškinti švietimo politikos (itin) gabių vaikų ugdymo atţvilgiu kaita.
Jai atskleisti pasinaudosime vienos šalies – Australijos – pavyzdţiu.
Poţiūrio į (itin) gabių vaikų ugdymą Australijoje formavimuisi lemiamos reikšmės turi
visuomenės egalitarinės nuostatos. Gross (1995) mano, kad ekstremalus egalitarizmas, kuris
charakterizuoja australų visuomenę, kildinamas iš valstybės pradţios – 18 a. pab., kai britai įsteigė
čia koloniją. Visuomenė suskilo į dvi klases – aristokratiją, kurios paskirtis valdyti ir administruoti
naująją koloniją ir atstumtuosius, kurių padėtis buvo nedaug geresnė uţ vergų. Toks susiskirstymas
netruko atsispindėti ekonomikoje ir švietime. Turtingųjų vaikai gauna geresnį išsilavinimą, po to
geresnę tarnybą. Intelektaulinius gabumus imta tapatinti su ekonominėmis ir socialinėmis
privilegijomis. Anot Gross, šio tapatinimo pasekmė yra dabartinė vyraujanti paţiūra į (itin) gabių
vaikų ugdymą.
Dėl tokių prieţasčių, matyt, pirmojoje nacionalinėje (itin) gabių ir talentingų vaikų ugdymo
konferencijoje tuometinis šalies švietimo ministras Beazley 1984 m. turėjo kalbėti apie elitarizmą
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(Gross, 1995). Beazley teigimu, ţodis elitarizmas yra naudojamas išreikšti aristokratų ir
ekonominėms privilegijoms, bet ne specialių sugebėjimų pripaţinimui ar suteikimui vaikui to, ko
jam reikia mokantis, apibendrinti.
Nesutarimai dėl (itin) gabių vaikų ugdymo Australijoje prasideda aštuntojo dešimtmečio
viduryje. Ideologiniais, politiniais ir filosofiniais tikslais imta vartoti terminą “vaikų gabumai ir
talentai” vietoje “gabūs ir talentingi vaikai” (Braggett, 1984).
Tam tikra dalis švietimo darbuotojų ėmė naudoti gabumo ir talentingumo sąvokas sinonimiškai
polinkių ir interesų sąvokoms (Gross, 1995). Taip pripaţįstama, kad visi vaikai turi savo stipriąsias
puses, ryškiausius interesus, į kuriuos reikia atsiţvelgti, juos vertinti.
Tai, anot Gross, reiškė, kad visi vaikai yra gabūs ir talentingi. Tačiau tai kartu reiškė, jog
išleidţiamas iš akių faktas, jog yra ir vaikų, kurie lenkia savo bendraamţius intelektinėmis galiomis,
– tai gabūs vaikai. Švietimo darbuotojai, kurie vartojo tokią gabumo ir (itin) gabaus vaiko sąvoką,
siekė sisteminti darbą su gabiais vaikais; kreipė dėmesį identifikacijai, tinkamų mokymo formų
paieškai (grupavimui, spartinimui, specialių klasių ar mokyklų steigimui).
Bandymai identifikuoti vaikus, kurie pasiţymi neįprastai aukštu akademiniu ar intelektualiniu
potencialu buvo vertinami kaip elitarizmas ir socialiai nepageidautinas dalykas.
Teiginį, kad kiekvienas vaikas yra (itin) gabus ir talentingas atmetė Australijos Senatas
(Commonwealth of Australia, 1988). Senatorių teigimu, vaikai gali atlikti vienus dalykus geriau
negu kitus. Bet tai nereiškia, kad šie vaikai yra gabūs tam tikroje srityje, kur jų pasiekimai aukštesni
nei kitose srityse. Gabumo kriterijus yra tų pasiekimų lygio palyginimas su kitų bendraamţių
pasiekimų lygiu.
Ne visi švietimo darbuotojai sutiko su tokiais Senato teiginiais.
Morrow, tuometinis Viktorijos valstijos administratorius teigė, jog 1/3 – 1/2 regiono mokinių
gali būti įvardinti kaip ypatingai gabūs ar talentingi (Boag, 1990).
Tokiame kontekste 1984 m. įkurta Australijos Nacionalinė darbo grupė specialiųjų poreikių
turintiems (itin) gabiems ir talentingiems vaikams. Ją įsteigė Australijos mokyklų komisija,
sutelkdama specialiai atrinktus švietimo darbuotojus iš visų Australijos valstijų.
Darbo grupės paskirtis buvo suburti ţmones, ţinančius (itin) gabių ir talentingų vaikų
poreikius. Buvo tikėtasi, kad grupė platins informaciją apie gabiuosius vaikus, jų ugdymo poreikius
ir taip skatins platesnes (itin) gabių vaikų mokymo iniciatyvas Australijoje (Bragett, 1985).
Pirmoji (itin) gabių vaikų identifikavimo skalė buvo publikuota 1986 (Mc Alpine and Reid,
1996). Buvo išskirtos penkios poţymių grupės:
mokymosi poţymiai (apima loginį ir analitinį mąstymą),
socialinio lyderiavimo poţymiai (imasi iniciatyvos socialinėse situacijose, gerbiamas ir
pripaţįstamas draugų),
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kūrybinio mąstymo poţymiai (turi originalių idėjų, pasiţymi vaizduote ir fantazija),
savęs suvokimo poţymiai,
motyvacijos poţymiai (siekia aukštų pasiekimų, vidinė motyvacija).
1988 m. Senato ataskaitoje dėl (itin) gabių ir talentingų vaikų ugdymo (Commonwealth of
Australia, 1988) teigiama, kad nuo 1980-ųjų Australijoje (itin) gabių vaikų ugdymui skirtos
programos per pastarąjį dešimtmetį išplito. Vakarų Australijoje kasmet vykdoma (itin) gabių vaikų
paieška, norint identifikuoti gabius vaikus ir juos mokyti pagal specialias akademines programas
vidurinėse mokyklose. Savo ataskaitoje senatoriai rašė, kad gabūs vaikai yra viena labiausiai
edukacine prasme apleistų vaikų grupių.
Senatas parengė Federalinei valdţiai rekomendacijas:
mokytojų rengimo programose turi būti įtraukta medţiaga apie gabius vaikus, jų poreikius,
identifikavimo strategiją bei mokymo technologijas;
mokytojų rengimo darbui su mergaitėmis, aborigenais bei vaikais iš socialiai remtinų grupių
programose turi būti dėstoma medţiaga apie (itin) gabių vaikų iš šių populiacijos grupių,
identifikaciją;
(itin) gabiems vaikams, gyvenantiems geografiškai izoliuotose vietovėse, pateikti atitinkamą
video ir kt. mokymosi medţiagą;
reikia įsteigti nacionalinį (itin) gabių vaikų ugdymo tyrimų centrą Australijos universitete. Jį
finansiškai turėtų remti federalinė valdţia.
Esant tokiai sudėtingai situacijai, kada valstybėje daug ginčijamasi dėl (itin) gabių vaikų
ugdymo, kiekvienoje valstijoje įsikūrė tėvų ir mokytojų (itin) gabių vaikų ugdymo asociacijos.
1985 m. įsteigta Nacionalinė (itin) gabių vaikų ugdymo asociacija. Jos tikslai
skatinti mokytojus įgyti atitinkamą išsilavinimą,
atlikti ir organizuoti tyrimus,
informuoti visuomenę.
Tačiau šį tikslą, matyt, ne taip paprasta buvo pasiekti, jei 1988 m. Senato komiteto nariai rašė,
kad daugelis Australijos mokyklų nesudaro tinkamų galimybių (itin) gabių vaikų mokymui.
Nepaisant poţiūrių į (itin) gabių vaikų ugdymą skirtumų, šiai veiklai Australijoje skiriama vis
daugiau dėmesio.
1992 m. apie 20% mokyklų išreiškė atskirą poţiūrį į gabius vaikus (Mc Alpine, 1996). Maltzen
(1992), apklausęs 156 mokyklų direktorius, suţinojo, jog daugiau nei ½ jų įsitikinę, jog švietimo
reforma paskatino atsiţvelgti į (itin) gabių vaikų ugdymo aplinkybes.
Naujajame Pietų Velse ir Northerne įsteigtos klasės aukštą akademinį potencialą turintiems
vaikams. Naujajame Pietų Velse yra 21 mokykla, skirta akademinei sričiai (itin) gabiems vaikams.
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Prie Melburno universiteto veikia specialios klasės, kuriose šešeriems metams numatytas mokymo
turinys išeinamas per ketverius metus. Mokytis pagal šią programą kasmet priimami 25 vaikai.
Pietų Australijos švietimo departamentas įsteigė kalbų centrą, kuriame mokosi vaikai, turintys
specialių gabumų kalboms.
Pietų Australijos švietimo departamento iniciatyva 1993-1997 metais ėmė veikti mokyklų
programa, skirta aukšto intelektualinio potencialo mokiniams.
Šios programos tikslai:
apmokyti programoje dalyvaujančių mokyklų mokytojus;
padėti mokyklų bendruomenėms suvokti (itin) gabių mokinių mokymosi poreikius;
sukurti praktinio darbo su gabiais vaikais metodologiją, jos vertinimą bei analizę;
sukurti (itin) gabių vaikų mokymosi maksimalių rezultatų pasiekimo strategiją;
vertinti, aprašyti praktinę patirtį ir ja dalintis.
Vykdant programą, tikėtasi praktinių rezultatų šiose srityse: (itin) gabių vaikų mokymo ir
mokyklų vadybos; švietimo politikos (itin) gabių vaikų atţvilgiu palaikymo; sukurtų (itin) gabių
vaikų mokytojų rengimo ir (itin) gabių vaikų mokymo programų skaičiaus augimo; mokytojų (itin)
gabių vaikų ugdymo programose bendradarbiavimo; formalių ir neformalių paramos (itin) gabiems
vaikams ir jų mokytojams bei tėvams struktūrų susikūrimą; materialių resursų mokytojų rengimui,
tinkamos politikos formavimo ir vystymosi; (itin) gabių vaikų programų įgyvendinimo įprastinėse
klasėse.
Programai pasibaigus, buvo pripaţinta, jog pasiekta konkrečių palankių pokyčių tiek
mokykloje, tiek bendruomenėje.
Šiuo metu Australijoje veikia įvairios organizacijos (itin) gabiems vaikams, jų tėvams ir
mokytojams, pavyzdţiui, Australijos (itin) gabių ir talentingų vaikų mokymo asociacija, Aukšto
intelekto potencialo vaikų centras ir fondas, Profesinė (itin) gabių vaikų mokymo asociacija ir kt.
Leidţiami (itin) gabių vaikų ugdymo problemoms aptarimui ir sprendimui skirti leidiniai,
pavyzdţiui, NSW asociacijos ţurnalas “(itin) gabusis” skirtas tėvams ir mokytojams; Englando
Universiteto Mokymo vystymo ir komunikacijų katedros ţurnalas “Talentingasis”ir kt.
Taigi galime pastebėti, kad Australijoje (itin) gabių vaikų ugdymo problemos yra sukėlusios
nemaţai nesutarimų. Svarbu tai, kad švietimo veikėjų nesutarimai nesutrukdė imtis konkrečių
veiksmų – pastarąjį dešimtmetį (itin) gabių vaikų ugdymui skiriama vis daugiau dėmesio: įsteigta
keletas organizacijų, kurių dėmesio centre – minėtos problemos. Realizuojamos (itin) gabių vaikų
ugdymo programos, steigiamos mokyklos, atliekami atitinkami tyrimai, leidţiama reikalinga
literatūra, rengiami mokytojai, platinama informacija visuomenei.
Belieka pridurti, kad sąlygas minėtiems pokyčiams sudarė, anot Mitchell, McGee, Moltzen and
Oliver(1993), tai, jog švietimo reformos, prasidėjusios 1989 m., dokumentuose buvo numatyta, kad
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atsakomybė ir valdymas decentralizuojami ir perduodami atskiroms mokykloms. Taip susidarė
sąlygos asmenims, kurie domėjosi (itin) gabių vaikų ugdymu, atkreipti visuomenės dėmesį į
atitinkamą (itin) gabių vaikų ugdymo organizavimą šioje šalyje.
Apibendrindami pateiktą medţiagą, galime teigti, kad:
Bene svarbiausia tendencija yra ta, jog vaiko gabumas yra laikomas pasiekimų potencialu,
kurio realizavimas priklauso nuo daugelio veiksnių, aplinkos kintamųjų. Taigi siekis sukonstruoti
(itin) gabių vaikų ugdymo (GVU) modelį, apimantį visus ugdymo lygmenis, siekiant sudaryti kuo
palankesnes sąlygas vaiko saviugdai, visiškai pagrįstas.
Ryškėja bendra tendencija – (itin) gabių vaikų ugdymo problemų sprendimo būdų paieška
perţengia formalių švietimo sistemų ribas, atskirų valstybių sienas, (itin) gabių vaikų ugdymas
reikalauja sutelktų įvairių visuomenės sluoksnių pastangų. Šią tendenciją galėtų atspindėti GVU
modelio socialinio (visuomeninio) edukacinio lygmens strukūrinio elemento atliekamos funkcijos.
Per pastaruosius dešimtmečius dėmesys (itin) gabių vaikų ugdymo problemoms išaugo ne tik
atskirose šalyse, bet toms problemoms spręsti įsikūrė tarptautinės organizacijos. Jų tikslas –
pasitelkus tarptautinę tyrėjų, mokytojų, švietimo administratorių, tėvų ir t.t. bendruomenę, siekti
(itin) gabių vaikų ugdymo paţangos. To tikslo siekiama, organizuojant tarptautinius tyrimus,
rengiant konferencijas, leidţiant specialius leidinius, skleidţiant informaciją, ja dalinantis, rengiant
(itin) gabių vaikų mokytojus ir t.t.
Tikslai, kurie keliami (itin) gabių vaikų ugdymui tiek atskirose valstybėse, tiek tarptautinėse
organizacijose daugeliu atvejų yra susiję su ţmogaus potencialo realizavimu, atskleidimu, vertinant
šį realizavimą kaip visuomenei svarbų veiksmą.
Teisinis (itin) gabių vaikų ugdymo reguliavimas funkcionuoja Vokietijoje, Hesseno ţemėje,
JAV. Tai, matyt, susiję su tuo, jog pastaroji šalis turi senas (itin) gabių vaikų ugdymo tradicijas –
pirmoji (itin) gabių vaikų ugdymo socialinio (visuomeninio) edukacinio lygmens organizacija
įsteigta 1946 m.
Australijos patirties (itin) gabių vaikų ugdyme analizė parodė, kad visuomenės egalitarizmas,
turintis politines prieţastis, yra viena iš specialių (itin) gabių vaikų ugdymo(si) poreikių
pripaţinimo kliūčių. Australijoje kaip ir Lietuvoje, apie (itin) gabių vaikų ugdymą atviriau
prakalbėta tuomet, kai imta vykdyti švietimo reformą.

2.2. (Itin) gabių vaikų ugdymo modelių institucijos lygmenyje analizė
Pirmojoje skyriaus dalyje išryškinome (itin) gabių vaikų ugdymo pasaulines tendencijas, kurios
patvirtino teorines prielaidas apie (itin) gabių vaikų ugdymo modelio struktūrinius elementus
valstybiniu ir visuomeniniu lygmeniu. Šiame poskyryje gilinsimės į (itin) gabių vaikų ugdymo
modelius, kurie taikomi mokyklose/institucijose.
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Teoriškai pagrįsime, kad (itin) gabių vaikų ugdymo modelį instituciniame lygmenyje turėtų
sudaryti organizacinė dalis: modelio tikslai, (itin) gabaus vaiko apibrėţimas ir juo pagrįsta
identifikacija bei atitinkamai organizuota pedagoginė sistema - vykdomoji modelio dalis.
Uţsienio šalių mokslininkai ir pedagogai turi sukaupę nemenką patyrimą ir šioje srityje, tad
sieksime atskleisti bendrus principus, kuriais paremti uţsienio mokslininkų siūlomi ir praktikoje
diegiami institucinio lygmens (itin) gabių vaikų ugdymo modeliai. Tai leis patikslinti konstruojamą
GVU modelį. Tuo tikslu aiškinsimės, kokie struktūriniai elementai sudaro modelius, kokią jų
paskirtį nurodo autoriai, kokius formuluoja tikslus? Ar identifikuojami ir kaip (itin) gabūs vaikai?
Kokie reikalavimai keliami ugdymo procesui, ugdytojui?
Analizuosime Betts (1991) autonomiško mokinio, Clark (1986b) integruoto mokymo,
Feldhusen ir Kollof (1986) (itin) gabių vaikų ugdymo pradinėje mokykloje, Feldhusen ir Robinson
(1986) (itin) gabių vaikų ugdymo vidurinėje mokykloje modelius, Kaplan (1986) diferencijuoto
ugdymo turinio konstravimo, Renzulli (Renzulli ir Reis, 1985, 2003 praturtintos triados, Stanley
(Benbow, 1986) matematikai (itin) gabių vaikų ugdymo, Tannenbaum (1986) praturtintos matricos,
Taylor (1986) multiplikatyvių gabumų (kūrybinio ir kritinio mąstymo) (itin) gabių vaikų ugdymo
modelius. Būtent šie modeliai pasirinkti todėl, kad jie skirti vaikams, gabiems bendrojo intelekto
arba akademinei sritims, ir gali būti taikomi bendrojo lavinimo mokyklose. Realioje praktikoje šie
modeliai gali būti derinami tarpusavyje, modifikuojami pagal mokinių ir mokytojų poreikius,
galimybes, konkrečias taikymo sąlygas.
Išanalizavus tikslus, kurie yra keliami (itin) gabių vaikų ugdymo modeliams, galima skirti
tokius pagrindinius tikslus, kurie viena ar kita forma yra įvardijami daugelyje modelių:
o

identifikuoti ir puoselėti ţmogiškuosius išteklius, nuosekliai taikyti mokslinius

tyrimus, puoselėjant ţmogiškuosius resursus;
o

ugdyti mokinio savarankiškumą, tenkinti (itin) gabių vaikų unikalius kognityvinius,

emocinius ir socialinius poreikius;
o padėti mokinių intelekto augimui, parenkant jų jėgoms ir galimybėms tinkamą mokymo
strategiją ir tinkamą mokymo tempą;
o padėti (itin) gabiems vaikams susiformuoti adekvatų savęs vertinimą (koncepciją), sudarant
sąlygas maţomis grupelėmis bendrauti su kitais gabiais vaikais;
o integruoti specialią programą su įprastine mokykline programa; ugdyti bendradarbiavimo, o
ne konkuravimo ryšius tarp mokytojų ir kitų darbuotojų, kurie paskirti dirbti (itin) gabių vaikų
ugdymo programoje;
o sumaţinti visuomenės nerimą dėl elitarizmo ir negatyvų visuomenės poţiūrį į specialias
(itin) gabių vaikų ugdymo programas;
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o gerinti (itin) gabių vaikų ugdymo programų kokybę, siekti jų gausėjimo; stengtis, kad šios
programos padarytų teigiamą įtaką mokyklai ir jos aplinkai.
Kai kurie modeliai siekia vaikų ugdymą sieti su karjera, darbo pasaulio reikalavimais, ugdymo
programas sudaryti taip, kad būtų stiprinamas mokinių pasitikėjimas savimi, pagarba sau, mokiniai
būtų mokomi suprasti save, sudaryti tokias mokymosi sąlygas, kad būtų įsisavinamas įvairialypis
ugdymo turinys.
Kiekvienas institucinio lygmens (itin) gabių vaikų ugdymo modelis yra paremtas tam tikru
gabumo, (itin) gabaus vaiko apibrėţimu, kuris ir lemia, kokios (itin) gabių vaikų identifikavimo
procedūros naudojamos, kokie tikslai keliami modeliui, kaip organizuojamas ugdymo procesas.
Pasirinktieji (itin) gabių vaikų ugdymo modeliai yra skirti vaikų, (itin) gabių bendrojo intelekto
ir akademinei sritims, ugdymui. Tad apibrėţimuose ir identifikacijoje ryškus akcentas – intelektas ir
akademiniai gebėjimai. Svarbu yra tai, kad dauguma modelių autorių pabrėţia emocinio ir
socialinio komponento svarbą (itin) gabių vaikų ugdymui. Pabrėţiama, kad vien intelekto ugdymas
nėra pageidautinas, o šie vaikai turi specialiųjų ugdymo(si) poreikių ne tik kognityvinėje, bet ir
socialinėje bei emocinėje srityse.
Todėl formuojant ugdymo turinį, parenkant darbo metodus, numatomas toks turinys ir veikla,
kurie sudarytų sąlygas vaikui įgyti patirties ir ko nors išmokti visose trijose srityse. Ypač aiškus
siekis derinti visas tris dimensijas – kognityvinę, socialinę ir emocinę – Clark (1986b) integruoto
(itin) gabių vaikų ugdymo modelyje. Modelio teorinis pagrindas – keturios smegenų funkcijos:
mąstymo funkcija, fizinė funkcija (judėjimas, regėjimas, uoslė, skonis ir t.t.), intuicijos funkcija
(įţvalga), emocinė funkcija. Tad mokymosi veikloje pabrėţiama kognityvinės, jausminės, fizinės ir
intuityviosios veiklos rūšių svarba.
Visuose (itin) gabių vaikų ugdymo modeliuose atskirą vietą uţima identifikacija. Jos būdų,
informacijos šaltinių pasirinkimą lemia (itin) gabaus vaiko apibrėţimas, kuriuo remiasi modelis.
Daugeliu atvejų naudojama keleto rūšių informacija. Tai psichometrinė informacija (pasiekimų,
intelekto, kūrybiškumo, nuostatų testai, klausimynai), vaiko raidos, biografinė informacija
(mokyklos paţymiai, tėvų apklausa, biografiniai duomenys, pokalbis su vaiku), sociometrinė
informacija (mokslo draugų nuomonės), pasiekimų informacija (praeities veiklos rezultatai, veiklos
produktai) ir kt. Vienos rūšies informacija – matematikos didaktinių testų atlikimo teikiama
informacija – identifikacijai naudojamasi tik Stanley matematikai (itin) gabių vaikų ugdymo
modelyje.
Identifikacija kai kuriuose modeliuose vykdoma etapais. Jų skaičius įvairus, tačiau iš esmės yra
naudojamasi trimis pagrindiniais etapais: pirminio pasirinkimo/ atrankos (joje dalyvauja daugiausia
mokinių), atrankos ir tinkamos mokymo programos pa(si)rinkimo. Tokia identifikacija leidţia
pradiniuose (itin) gabių vaikų ugdymo etapuose dalyvauti gana dideliam vaikų skaičiui, sumaţina
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galimų klaidų skaičių. Ypač tai ryšku Renzulli (1986) ir Tannenbaum (1986) modeliuose. Kuo
platesnė praturtinimo prasme yra ugdymo programa, tuo daugiau vaikų yra priskiriami (itin) gabių
vaikų grupei. Štai pirmos rūšies praturtinta Renzulli ugdymo programa yra pirmasis (itin) gabaus
vaiko identifikacijos etapas ir skirta sudaryti sąlygas mokiniams susipaţinti su galimomis naujomis
veiklos sritimis, idėjomis, ţiniomis, kurios paprastai į mokyklinę mokymo programą neįtraukiamos.
Tam naudojami įvairiausi metodai ir formos – kviestinių lektorių paskaitos, teminės išvykos,
interesų ugdymo centrai, parodos, įvairios audiovizualinės medţiagos pateikimas ir t.t. Antros
rūšies programos praturtinimas (tai gali būti ir antrasis identifikacijos etapas) yra pagrįstas grupine
veikla, kurios metu mokoma įvairių veiklos būdų: kūrybinio mąstymo, kūrybinio problemų
sprendimo ir sprendimų priėmimo, kritiško ir loginio mąstymo. Mokoma, kaip mokytis, – lavinami
klausymosi, stebėjimo, skaitymo, konspektavimo, duomenų rinkimo ir analizavimo įgūdţiai.
Mokiniai įgyja tyrimo įgūdţių, aptarinėja medţiagą, išmoksta naudotis bibliotekomis, statistiniais
duomenimis, daugėja ţodinės ir vizualinės komunikacijos įgūdţių. Pirmajame ir antrajame etape
dalyvauja apie 15 – 20% mokinių nuo bendro jų skaičiaus mokykloje ar kitoje švietimo/ugdymo
institucijoje. Vėlesniems Renzulli modelio realizavimo etapams (mokinių veikla jau vadinama
antrojo lygio veikla) naudojama papildoma atranka. Dalis mokinių, dalyvavusių pirmos ir antros
rūšies praturtintose programose, kviečiami dalyvauti trečios rūšies praturtintoje programoje.
Mokinių atranka grindţiama informacija apie mokinių veiklą. Tam naudojamasi mokinių,
besidominčių tam tikra sritimi, veiklos rezultatų ir produktų analize. Siekiama atpaţinti ir atsirinkti
tuos moksleivius, kurių domėjimasis pasirinktąja sritimi yra gilus, tikras. Į programą stengiamasi
neįtraukti tų mokinių, kurių interesai yra paviršutiniški.
Ugdymo organizavimo formų prasme taikomas labai platus diapazonas. Bendra yra tai, kad
visuose modeliuose mokymas yra diferencijuojamas. Mokymui diferencijuoti naudojamas vidinis ir
išorinis diferencijavimas. (itin) gabių vaikų ugdymui pasitelkiami: papildomi kursai, neakivaizdinės
klasės, mokomosios medţiagos greitesnis įsisavinimas, ugdymo turinio turtinimas, lygiagretaus
mokymosi vidurinėje ir aukštojoje mokykloje derinimas ir t.t. Ugdymo turinys formuojamas pagal
modelio

tikslą,

stengiantis

tenkinti

vaiko

poreikius.

Daugelyje

modelių

naudojamas

individualizuotas mokymas, tačiau jis sumaniai derinamas su tokia mokinių veikla, kurios metu
puoselėjamas vaiko socialumas.
Ugdymo turinys. Organizuojant (itin) gabių vaikų ugdymą, remiantis Clark (1986b) modeliu,
ugdymo turinys ir mokymo(si) procesas turėtų būti paremti pagrindiniais modelio komponentais:
palanki, atliepianti vaiko poreikius mokymosi aplinka; įtampos sumaţinimas; judėjimas ir fizinis
informacijos šifravimas; suvoktos kontrolės pasirinkimas; kompleksiška paţintinė veikla; intuicija
ir integracija. Visų šių komponentų visuma ir sudaro modelio tikslą. Autorės nuomone, ugdymas
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ypač efektyvus, jei derinami visi septyni išvardyti komponentai. Clark pabrėţia palaikančios,
skatinančios aplinkos svarbą ir nurodo tokius optimalios aplinkos parametrus:
-

atviri, pagarbūs, bendradarbiavimą skatinantys santykiai tarp mokytojų,

mokinių ir tėvų planuojant, įgyvendinant ir įvertinant mokymo procesą;
-

aplinka yra panaši į dirbtuves ar laboratoriją, aprūpintą reikiamomis

medţiagomis, priemonėmis. Tai sudaro prielaidas naudotis daugeliu mokymosi ir
mokymo būdų;
-

ugdymo turinys lankstus ir integruotas. Pagrindas, kuriuo remiamasi

sudarant turinį, – mokinio poreikiai ir interesai;
-

kuo maţiau paskaitų didelėms grupėms, kuo didesnės galimybės dirbti

maţose grupėse;
-

grupių formavimas paremtas mokinių poreikiais ir interesais. Grupuoti

gali mokytojai ar patys mokiniai;
-

mokinys yra aktyvus mokymo proceso dalyvis. Skatintinas mokinių

aktyvus mokymasis klasėje ir uţ klasės ribų. Mokinys gali dirbti vienas ar kartu su
draugais. Svarbi yra pagalba, suteikiama draugui mokantis;
-

įvairūs susitarimai, veiklos rezultatų įvertinimai yra labai svarbūs

veiksniai, padedantys vaikui vystytis. Nuoseklūs mokinių, mokytojų ir tėvų susitikimai
suteikia visiems informaciją ir sudaro sąlygas planuoti ateities perspektyvas;
-

pasitikėjimo, pritarimo ir pagarbos atmosfera.

Siekis subalansuoti vaikų intelektinį ir emocinį ugdymą pastebimas Williams (1986)
paţintiniame – emociniame (itin) gabių vaikų ugdymo modelyje. Jame išskiriami trys komponentai
– ugdymo turinys, mokytojo darbo strategijos ir mokinių veikla. Pastarąją modelio autorius vertina
dviem aspektais – kognityviniu ir emociniu. Akcentuojamos keturios emocinės srities ypatybės:
atvirumas naujai patirčiai, noras spręsti sudėtingas problemas, smalsumas ir vaizduotė. Modelio
autorius nurodo, jog mokytojas turėtų remtis ir ugdyti mokinio vaizduotę ir intuiciją.
Kuo įvairesniems būdams mokinių paţintinių, socialinių ir emocinių poreikių tenkinimui
taikyti skirtas Feldhusen ir Robinson (1986) modelis. Greta ir kituose (itin) gabių vaikų ugdymo
modeliuose nurodomų komponentų (mokymo diferencijavimo, įvairių mokymo formų ir kt.), šiame
modelyje atskiru komponentu laikomos konsultavimo paslaugos. Konsultantas, dirbantis (itin)
gabių vaikų ugdymo programoje, parengtoje pagal šį modelį, turėtų dirbti keturiose srityse – (itin)
gabių vaikų identifikavimo, ugdymo, rengimosi karjerai ir asmeniniais klausimais.
Lygiavertėmis (itin) gabaus vaiko ugdymo sritimis laikomos emocinio, socialinio ir
kognityvinio ugdymo sritys ir Tannebaum, Renzulli modeliuose. Šiuose modeliuose mokiniams
sudaromos sąlygos ţinoti, suvokti socialinės ir emocinės sričių svarbą bei reikšmingumą. Siekiama,
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kad mokiniai, dalyvaujantys šių modelių programose, išsiugdytų budrumą ţmogiškosioms
vertybėms ir nuostatoms, gebėjimą suprasti ir įvertinti kitų ţmonių poreikius. Taylor savo modelyje
ţmogiškuosius ryšius ir komunikavimą išskiria į atskiras gabumų sritis ir akcentuoja būtinybę juos
ugdyti greta akademinių gabumų. Betts modelyje vaikai specialiai mokomi tarpasmeninio
bendravimo įgūdţių. Formuojant šiuos įgūdţius naudojama veikla, kuriai atlikti reikalinga
komunikavimo, grupinio darbo, kito asmens supratimo ir pan. įgūdţių. Šiame modelyje mokiniai
įtraukiami į aktyvų humanitarinės pagalbos, paslaugų bendruomenei teikimą.
Mokytojų pa(si)rengimas. Modelių analizė rodo, kad mokytojai ir kiti (itin) gabių vaikų
ugdymo programoje dirbantys asmenys turi turėti specialų pasirengimą. Kiekvienas modelis turi
tam tikras identifikacijos procedūras, vadinasi, dirbantys toje programoje asmenys turi mokėti
naudotis identifikacijos įrankiais, gebėti analizuoti mokinių veiklos produktus ir patį mokymosi
procesą, atpaţįstant kriterijus, pagal kuriuos vaikas gali būti priskirtas (itin) gabiųjų grupei. Vargu,
ar be specialaus pasirengimo gali dirbti mokytojas, pavyzdţiui, Clark modelyje numatyta, kad
mokytojas turi būti įvaldęs įtampos klasėje sumaţinimo strategijas (autogeninę treniruotę,
meditaciją), turi gebėti parinkti mokymo medţiagą, pratimus ir uţduotis, kurioms atlikti būtų
naudojama abiejų smegenų pusrutulių veikla, gebėti į ugdymo turinį įtraukti pratimus, kurie,
panaudojant fizinį kūną, abstraktaus ir simbolinio lygmens informaciją transformuoja į konkretesnį
lygmenį ir pan. Kai kurie autoriai, pavyzdţiui, Williams, netgi nurodo mokymo strategijas, kurias
naudoti savo darbe turi mokėti mokytojas, kiti savo darbo komandą apmoko. Renzulli modelio
realizavimo komandą sudaro ne tik mokytojai, bet ir tėvai, bendruomenės ekspertai, mokyklos
administracija ir kt. personalas. Modelio veikimo efektyvumą vertina visi jo dalyviai, pagal tokios
analizės rezultatus bei mokinių pageidavimus ar pakitusius poreikius ugdymo programa
modifikuojama.
Atskirai reikėtų paminėti Taylor modelį. Jis vadinamas ir multitalento, ir kūrybinio bei kritinio
mąstymo modeliu. Laikoma, kad bent vienai (jų nurodomos net devynios) gabumo sričiai yra (itin)
gabus kiekvienas vaikas. Toks (itin) gabių vaikų ugdymo modelis turėtų būti priimtinas ir
ţmonėms, kurie dėl kokių nors prieţasčių nenori pripaţinti gabumų lygmens skirtumų ir mano, jog
visi vaikai turi tam tikrų gabumų. Modelio autorius nurodo šias gabumų sritis: akademinės srities,
produktyviojo mąstymo, komunikavimo, prognozavimo, sprendimų priėmimo, planų įgyvendinimo,
ţmogiškųjų ryšių, galimybių įţvelgimo (ţr.2.2.1 lentelę).
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2.2.1

lentelė

Gabumų ugdymas pagal Taylor modelį
(pagal Taylor, 1986)
Gabumų sritis
Akademinė
Kūrybos,
produktyviojo
mąstymo

Paaiškinimas
Uţduočių pavyzdţiai
Gebėjimas susikurti atitinkamos temos „Surinkite informaciją apie… iš kuo
ţinių ir įgūdţių bazę.
įvairesnių šaltinių ir ją
išanalizuokite”.
Gebėjimas generuoti neįprastas,
„Sukurkite, kuo pakeisti įprastas
originalias iėjas, pastebėti naujus
energijos rūšis“.
sąryšius, papildyti detalėmis, kurios
paįvairina idėjas

Sprendimų
priėmimo

Gebėjimas rasti alternatyvas, jas
įvertinti ir priimti tinkamą problemos
sprendimą

Planavimo

Gebėjimas numatyti kelius ir būdus
idėjai įgyvendinti, nustatant, kokių
reikia resursų, įţvelgiant, kokios
galimos problemos, ir numatant
ţingsnius jų sprendimui, tokiu būdu
patobulinant planą.

Prognozavimo

Gebėjimas numatyti ir patikrinti
prieţasties ir pasekmės sąryšius

Komunikavimo

Gebėjimas reikšti savo idėjas,
jausmus, poreikius ir suprasti kitus,
vartojant verbalinę ir neverbalinę
kalbą.
Gebėjimas įgyvendinti planą

Planų
įgyvendinimo
Galimybių
įţvelgimo

Gebėjimas identifikuoti galimybę ir ja
pasinaudoti.

„Nurodykite savo mėgiamiausią
rašytoją, aiškiai pagrįsdami
argumentais savo pasirinkimą ir
atmetimą“.
„Išstudijavę mitus apie
šikšnosparnius, sukurkite tyrimo
planą savo draugų nuomonei apie
šiuos gyvūnus ištirti”.
„Sukurkite akcijos prieš rūkymą
planą“.
„Išstudijuokite N sutartį ir nurodykite
įvairias galimas jos ratifikavimo
pasekmes”.
„Pademonstruokite savo jausmus, kai
suţinote apie … ”
„Papasakokite apie įvykį iš vaiko ir iš
suaugusiojo pozicijų”
„Sukurkite ir įgyvendinkite N
renginio planą”.
„Ištirkite ispanų kalbos mokymo(si)
poreikį mokykloje ir inicijuokite
atitinkamos programos
įgyvendinimą”.

Taylor siekia ugdyti kuo daugiau gabumų, kuriais, jo manymu, pasiţymi vaikai. Tad kuo
įvairesniems vaikų gabumams mokytojas skirs dėmesį, tuo daugiau galimybių, kad vaikas ras sritį,
kurios ţinovu jis gali tapti. Tačiau pirmasis šio modelio etapas – tai vis dėlto akademinių gabumų
ugdymas. Kitas ţingsnis, skirtas mokytojui apsispręsti, kurią iš likusių aštuonių gabumų sričių jis
imasi ugdyti. Paprastai seka, anot autoriaus, turėtų būti tokia: produktyvusis mąstymas, planavimas,
sprendimų priėmimas, planų įgyvendinimas, įţvalgos. Akivaizdu, jog dirbti pagal šį modelį
mokytojas turėtų būti specialiai pasirengęs, tad modelio autorius siūlo keletą mokytojo darbo
metodų. Pirmuoju atveju siūloma papildomų gabumų ugdymą organizuoti baigiantis pamokoms.
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Įprastinis mokymo turinys „suspaudţiamas” laike, o atsiradusias 5 – 10 laisvų minučių mokytojas
gali išnaudoti pasirinkto gabumo ugdymui. Kai mokytojui atrodo, kad jau pasiekta tam tikra
paţanga ugdant pirmąjį iš jo pasirinktų gabumų, jis gali inicijuoti kitos gabumų srities ugdymą.
Tam taip pat skiriamas laikas pamokų pabaigoje. Ir taip kartojama, kol mokiniai įgyja visų gabumų
sričių patirties. Galiausiai mokytojas jau gali nustatyti mokinių ryškiausius gabumus ir įtraukti tų
gabumų ugdymą į įprastinį mokymą pamokų metu.
Kitas būdas numato intensyvesnį gabumų ugdymo įtraukimą į mokymą.
Mokytojas gali pasirinkti, kuriai dar gabumų sričiai (be akademinės) jis skirs dėmesį ir imsis jos
ugdymo. Tuomet, uţuot skyręs papildomą laiką įvairių gabumų ugdymui visuose mokomuosiuose
dalykuose, dalyko (kalbų, matematikos) mokytojas renkasi papildomą gabumų sritį ir jų ugdymą
įtraukia į savo mokomąją veiklą.
Šis būdas gali būti priimtinesnis, nes mokytojai kartais labiau mėgsta vieną ar kitą dėstomąją
medţiagą. Pagaliau ir minėtų gabumų sričių ugdymas nevienodai gerai dera prie visų mokomųjų
dalykų. Naudinga, kai dalyko mokytojas gali pasirinkti tinkamiausią gabumų sritį.
Taylor nuomone, mokytojai turėtų būti išmokyti atpaţinti visus aštuonis gabumus, kad į
ugdymo programą pagal multiplikatyvių gabumų modelį nebūtų įtraukti tik akademinei sričiai
gabūs vaikai.
Apibendrinamosios išvados
Taikant (itin) gabių vaikų ugdymo modelius instituciniame lygmenyje, siekiama dvejopų tikslų:
-

tenkinti (itin) gabių vaikų unikalius kognityvinius, socialinius ir emocinius poreikius,

-

sumaţinti negatyvų visuomenės poţiūrį į (itin) gabių vaikų ugdymo specialiąsias

programas.
Bendra visiems modeliams yra tai, kad mokymas yra diferencijuojamas. Taikomas ir išorinis, ir
vidinis diferencijavimas. Kai kuriuose modeliuose diferencijuoto mokymo organizavimas yra
laikomas atskiru (itin) gabių vaikų identifikavimo etapu.
(Itin) gabių vaikų ugdymo modeliuose išskiriami šie jo struktūriniai elementai – modelio tikslas,
gabumo ar (itin) gabaus vaiko apibrėţimas, (itin) gabių vaikų identifikavimas, ugdymo
organizavimas, kuris grindţiamas mokymo diferencijavimu. Pagrindinis modelio komponentas,
turintis esminės įtakos visiems kitiems jo struktūriniams elementams – tai modelio tikslai ir tai,
koks vaikas laikomas (itin) gabiu, t.y. (itin) gabaus vaiko apibrėţimas. Būtent šis komponentas
lemia identifikacijos procedūrų, informacijos šaltinių pasirinkimą, vėliau – ugdymo proceso
organizavimą.
Atskirai paminėtinas tinkamai pasirengęs mokytojas. Kai kurie modelių autoriai organizuoja
pedagoginių kadrų, galinčių dirbti pagal jo programą, mokymą.
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Galimybės:
-

parinkti, pritaikyti, adaptuoti Lietuvos sąlygoms kitų šalių praktikoje jau seniai
naudojamus institucinio lygmens modelius;

-

sukurti savo modelį bei patikrinti jo veikimo efektyvumą.

3. Teorinis (itin) gabių vaikų ugdymo modelis
Įsigilinus į aukščiau minėtų autorių darbus ir darbus, leidţiančius fiksuoti (itin) gabių vaikų
ugdymo tendencijas uţsienio šalių edukacinėje patirtyje, į dabartinius (itin) gabių vaikų ugdymo
tyrinėjimus, ryškėja kontroversija. Vakarų šalių mokslininkų pagrįstuose gabumo modeliuose
įvardijami jo realizavimui įtakos turintys aplinkos veiksniai. Tai rodo edukacinės sistemos (itin)
gabių vaikų ugdymui reikalingumą. Tokios sistemos, apimančios visus ugdymo realybės lygmenis,
poreikis ypač ryškus šalyse, patyrusiose ideologinės prigimties suvarţymus. Tokios sistemos
pagrindas – (itin) gabių vaikų ugdymo modelis. Atliktos mokslinės literatūros analizės, šiuolaikinių
(itin) gabių vaikų ugdymo tendencijų kontekste pagrįsime ir pasiūlysime teorinį (itin) gabių vaikų
ugdymo (GVU) modelį, aptarsime galimybes GVU modeliui tapti teoriniu pagrindu (itin) gabių
vaikų ugdymo sistemos Lietuvoje su(si)formavimui.
Modelio tikslas – sudaryti sąlygas (itin) gabiems vaikams, nepriklausomai nuo jų socialinės
padėties, gyvenamosios vietos, amţiaus, lyties ir kt. rinktis jų poreikius atitinkantį ugdymą ir
galimybes saviugdai, padėti vaikui siekti pilno savojo gabumų potencialo realizavimo ir būti
naudingam visuomenei.
GVU modelio sukūrimo konceptualiosios nuostatos
(Itin) gabių vaikų ugdymo sąlygų modelio centre, remdamiesi antropocentriniu poţiūriu į
asmenį, laikysime vaiką (ugdytinį), kuris per šį modelį sąveikauja su aplinka. Vaiko, kuris
suprantamas kaip visumiška asmenybė, organinį ryšį su aplinka, tos aplinkos dalių tarpusavio
sąryšius ir sąveiką teigia holistai (Miller, 1991). Tai visiškai derinasi su jau aptartu Gagne (ţr. taip
pat Narkevičienė B., Šiaučiukėnienė L., 1999) gabumo modeliu. Holizmas (Miller R., 1991) leidţia
teigti, kad (itin) gabių vaikų ugdymui reikalinga sistema, kurios buvimas ar nebuvimas daro įtaką
procesams, vykstantiems ir švietimo sistemoje, ir visoje visuomenėje. Lygiai kaip ir visuomenės
vystymosi linkmė, švietimo sistemos tikslai apsprendţia, kiek ir kokių resursų yra naudojama
atskiroms ţmonių grupėms, iš kurių investicijų tikimasi daugiausia naudos. GVU modelis galėtų
būti tokios sistemos su(si)kūrimo Lietuvoje pagrindu, uţuomazga, pradţia. Modelis, kaip nurodo
“Tarptautinių ţodţių ţodynas” (2001), – tai pavyzdys, pagal kurį kas nors kuriama, tiriama,
gaminama. Kokie struktūriniai elementai turėtų sudaryti (itin) gabių vaikų ugdymo modelį? Kokia
jų paskirtis? Tarpusavio ryšiai?
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Renzulli (1986) teigia, kad konceptualųjį (itin) gabių vaikų ugdymo modelį turėtų sudaryti šie
elementai:
-

ugdymo tikslai ir uždaviniai,

-

gabumo ar (itin) gabaus vaiko apibrėžimas,

-

(itin) gabių vaikų identifikavimo procedūros,

-

ugdymo turinys, užtikrinantis mokymo diferencijavimo galimybes,

-

modelio įvertinimo procedūros.

Renzulli reikalavimas į (itin) gabių vaikų ugdymo modelį įtraukti ugdymo tikslus, uţdavinius,
(itin) gabaus vaiko apibrėţimą ir identifikavimo procedūras (ugdytinį), ugdymo turinį, uţtikrinantį
mokymo diferencijavimo galimybes, reikalauja įtraukti ir kitus pedagoginei sistemai būdingus
struktūrinius elementus, t.y. ugdytoją ir ugdymo formas, būdus ir metodus. Beje, vien ugdymo
turinys negali uţtikrinti mokymo diferencijavimo (Šiaučiukėnienė, 1997). Todėl Renzulli modelio
ketvirtąjį struktūrinį elementą reikėtų patikslinti – tai turėtų būti mokymo diferencijavimo sistema.
Mokymo diferencijavimas remiasi mokinių grupavimu pagal įvairias skirtybes. Mokslininkų
darbai (Manheimo mokykla, Vabalas – Gudaitis, 1936, Lauţikas, 1974, Šiaučiukėnienė, 1997 ir kt.)
leidţia manyti, jog viena skirtybių, pagal kurią galėtų būti grupuojama, – tai (itin) gabių mokinių
ypatumai. Tokiu atveju, vienas (itin) gabių vaikų ugdymo modelio struktūrinių elementų galėtų būti
diferencijuota mokymo sistema, apimanti mokymo tikslus, turinį, metodus, būdus, organizavimo
formas bei mokytoją ir mokinį. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog skiriamas išorinis ir vidinis
diferencijavimas (Lauţikas, 1974, Šiaučiukėnienė, 1997). Išorinis diferencijavimas, kai ugdytiniai
yra skirstomi arba renkasi savo noru švietimo instituciją, t.y. mokyklą, atitinkančią jų poreikius bei
interesus, atskiras klases arba grupes su profiliuotu arba skirtingo lygio ugdymo turiniu, ugdytiniui
sudaro sąlygas pasirinkti veiklą, veiklos būdą. Vidinis diferencijavimas yra toks, kai, dirbant su visa
klase, atsiţvelgus į besimokančiųjų skirtybes, taip pat didaktinį uţsiėmimo tikslą, dalyko specifiką,
organizuojamas grupinis, individualus arba individualizuotas darbas.
Kuriant (itin) gabių vaikų ugdymo modelį, reikia turėti galvoje tiek išorinį, tiek vidinį mokymo
diferencijavimą. Ugdymo demokratiškumui įgyvendinti reikėtų siekti, kad švietimo sistemoje būtų
kuo įvairesnių švietimo institucijų, atitinkančių kuo platesnius ugdytinių poreikius gabumų,
sugebėjimų, įgytų ţinių, motyvacijos, polinkių ir kt. prasmėmis. Švietimo institucijų įvairovė leistų
ugdytiniui pasirinkti jam labiausiai tinkančią įstaigą – taip būtų taikomas išorinis diferencijavimas.
Asmenybės struktūra yra sudėtingas darinys, todėl manyti, jog išorinis mokymo
diferencijavimas leidţia pasiekti grupės homogeniškumo tam tikro išskirto kriterijaus poţiūriu yra
praktiškai neįmanoma. Išorinis diferencijavimas gali tik sumaţinti skirtumus tarp ugdytinių vieno
kurio nors kriterijaus poţiūriu (pavyzdţiui, gabumų konkrečioje akademinėje srityje), tačiau kitų
ugdytinio savybių derinys skatina pasinaudoti vidinio diferencijavimo teikiamomis galimybėmis.
78

Mokymo diferencijavimas – dinamiškas procesas, leidţiantis individualizuoti mokymo procesą,
atsiţvelgti į kiekvieno vaiko ugdymosi poreikius, todėl uţtikrinantis galimybių lygybę. Taigi
mokymo

diferencijavimas

sudaro

prielaidas

ugdymo

liberalizavimui,

demokratiškumui,

humanizavimui. Mokymo diferencijavimas yra naudingas ne tik (itin) gabiems vaikams, jis
naudingas bei reikalingas ir kitokį gabumo lygmenį turintiems vaikams. Todėl iš esmės galima
teigti, kad diferencijuotai dirbantis mokytojas sėkmingai tenkina plataus gabumų lygmens
diapazono mokinių mokymosi poreikius. Tai, be abejonės, iš mokytojo reikalauja ne tik aukštus
standartus atitinkančio dalykinio, pedagoginio – psicjologinio pasirengimo, labai gero didaktikos ir
metodikos išmanymo, bet ir aukštos motyvacijos investuoti daugiau laiko į pasirengimą pamokoms.

Nurodytu būdu, t.y. įvedus diferencijuoto mokymo sistemą su visais jos
struktūriniais elementais, patikslinus Renzulli konceptualųjį (itin) gabių vaikų
ugdymo modelį, išryškėja galimybė ir loginis pagrindas sujungti jo išvardintus (itin)
gabių vaikų ugdymo modelio struktūrinius elementus su pedagoginės sistemos
struktūriniais elementais. Toks (itin) gabių vaikų ugdymo modelis, apimantis tikslus,
(itin) gabaus vaiko apibrėţimą ir juo paremtą identifikaciją (tai galėtų sudaryti
modelio organizacinę dalį) bei pedagoginę sistemą (tai galėtų sudaryti modelio
vykdomąją dalį) gali būti pakankamas (itin) gabių vaikų ugdymui inerpersonaliniame
lygmenyje ar organizuojant (itin) gabių vaikų ugdymo programą institucijos
lygmenyje (ţr. 1 pav). Ţinoma, tai yra būtina sąlyga (itin) gabių vaikų ugdymui. Bet
ar to pakanka (itin) gabių vaikų ugdymo poreikiams patenkinti? Ar jis pakankamai
ţadina (itin) gabaus vaiko norą tobulėti, skatina jo pasiryţimą siekti pilno savo
gabumų potencialo atskleidimo ir sudaro tam visas galimas sąlygas? Ar to pakanka
mokytojui, norinčiam padėti savo mokiniui, kurio galimybės didesnės negu
daugumos jo mokinių?
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Organizacinė dalis

Vykdomoji dalis

3. 1. pav. (Itin) gabių vaikų ugdymo modelis instituciniame lygmenyje
Atlikta mokslinės literatūros analizė, atlikti tyrimai ir ilgametė pedagoginė praktika leidţia
teigti, kad tikrai nepakanka.
2002 metais atliktas tyrimas “Gabių vaikų ugdymo sistuacija Lietuvoje” (Almonaitienė,
Janilionis, Narkevičienė) atskleidė, kokių dalykų pasigenda mokytojai, dirbdami su (itin) gabiais
vaikais. Tyrimas buvo atliktas 9-12 klasėse. Imties sudarymui buvo naudojamas Lietuvos bendrojo
lavinimo mokyklų registras. Visos mokyklos buvo grupuotos pagal tipą: pagrindinė mokykla,
vidurinė mokykla, gimnazija ir vietovę, kurioje jos yra įsikūrusios: kaimas, rajono centras, miestas.
Iš tokio mokyklų sąrašo atsitiktiniu būdu (naudojant SPSS programą) atrinktos mokyklos tyrimui.
Jose buvo atsitiktinai atrinkta ir apklausta po vieną devintą, dešimtą, vienuoliktą ir dvyliktą klasę.
Mokytojų anketos išdalintos visiems apklausoje dalyvavusių mokyklų minėtose klasėse dirbantiems
mokytojams. Uţpildytas anketas grąţino 401 mokytojas. Teiginių vertinimo skalė sudaryta taip: +2
reiškia “taip, visiškai sutinku”, +1 reiškia “sutinku”, 0 – “neţinau”, – 1 “nesutinku” ir –2 “visiškai
nesutinku”.
3.1. lentelė
Duomenys apie tai, ko mokytojams trūksta darbui su (itin) gabiais vaikais
Teiginys
Trūksta uţmokesčio uţ papildomą darbą.
Trūksta materialinio paskatinimo itin gabiems mokiniams.
Trūksta bendros itin gabių vaikų ugdymo politikos visos šalies mastu.
Trūksta aprūpinimo reikalinga mokymo metodine medţiaga.
Trūksta kvalifikacijos kėlimo kursų itin gabių vaikų ugdymo tema.
Trūksta bendradarbiavimo su aukštųjų mokyklų dėstytojais,
mokslininkais.
Trūksta literatūros apie itin gabių vaikų paţinimą, ugdymą, psichologiją,
kitų šalių patirtį.
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Vid.
1.43
1.35
1.27
1.22
1.20
1.04

St. n.
0.84
0.87
0.85
0.96
0.91
0.99

1.00

0.97

Trūksta bendradarbiavimo su patyrusiais šioje srityje kolegomis.
Trūksta tinkamo pasirengimo aukštojoje mokykloje.
Trūksta galimybių naudotis kompiuteriu ir internetu.
Trūksta mokinių tėvų palaikymo, pritarimo.
Trūksta mokyklos administracijos paskatinimo ir pritarimo.

0.88
0.56
-0.19
-0.24
-0.41

1.02
1.17
1.33
1.21
1.22

Lentelėje teiginiai pateikti eilės tvarka pagal trūkumo įvertinimo vidurkį. Matome, jog
labiausiai, mokytojų nuomone, trūksta uţmokesčio uţ papildomą darbą, materialinio paskatinimo
itin gabiems vaikams ir bendros itin gabių vaikų ugdymo politikos visos šalies mastu. Su teiginiu
„Trūksta užmokesčio už papildomą darbą.“ visiškai sutiko 59%, sutiko 30% (t.y. iš viso taip teigė
89%) mokytojų, dar 7% renkasi neutralią poziciją. 88% mokytojų mano, jog trūksta materialinio
paskatinimo patiems itin gabiems mokiniams. 87% respondentų mano, kad trūksta bendros itin
gabių vaikų ugdymo politikos šalies mastu; 84% – aprūpinimo mokymo metodine medţiaga; 86% –
kvalifikacijos kėlimo kursų, 79% – bendradarbiavimo su mokslininkais; 76% – atitinkamos
literatūros;74% – bendradarbiavimo su patyrusiais šioje srityje kolegomis (neutralus vertinimas –
14%); Tinkamo pasirengimo aukštojoje mokykloje pasigedo 60% apklaustųjų mokytojų, tik
penktadalis (21%) jų sutiko, jog aukštoji mokykla parengė jį/ją šiam darbui. Malonu pastebėti, jog
56% mokytojų darbui su itin gabiais vaikais yra skatinami ir palaikomi mokyklos administracijos
(neutralumą vertinant teiginį apie administracijos palaikymą rinkosi 18%). Nemaţai mokytojų turi
galimybių naudotis kompiuteriu ir internetu (49% nejaučia trūkumo, 16% lieka neutralūs, 35%
trūksta tokios galimybės). 46% mokytojų jaučia tėvų palaikymą, 31% tokio palaikymo pasigenda.
Anketoje buvo palikta vieta laisvam atsakymui, ko dar trūksta įrašyti. Paminėtini tokie dalykai,
kurių mokytojai nurodė pasigendą (kalba netaisyta):
dėmesio, sistemos šiame darbe; įdėjimų į šį darbą plačiąja prasme; pagal laikmetį aprūpinto
kabineto; laiko; gabių mokinių su gera mokymosi motyvacija; skiriamų papildomai pamokų
mokytojui – olimpiadoms ruoštis; materialinės bazės, mažesnio mokinių skaičiaus klasėje, nes būna
labai sunku diferencijuotai dirbti, vieni nespėja, kiti neturi ką veikti, vadovėliuose dažnai nėra
tinkamų užduočių; daugiau stovyklų gabiems mokiniams respublikos mastu, bet kad į jas patektų ir
provincijos vaikai, o ne tik didžiųjų miestų; mokinių suinteresuotumo mokytis, laiko per pamokas ir
po pamokų; bijau perkrauti mokinį; nereiktų niveliuoti gimnazijų ir jų sukurtų programų.
Tyrimo duomenys patvirtina, kad (itin) gabių vaikų ugdymo modelis turėtų būti ţymiai
platesnis ir apimti daugiau aplinkos kintamųjų. Vien mokykla nepajėgi sukurti visų reikiamų sąlygų
ugdymui(si), nes pati yra daugelio kitų aplinkos veiksnių įtakoje, o kai kurios sąlygos yra tiesiog ne
mokyklos kompetencijoje. Gali kilti klausimas, ar į ugdymo modelį galima įtraukti aplinkos
kintamuosius, kaip to reikalauja vaiko gabumo realizavimas? Juk individo ugdymas nagrinėtinas
dviem aspektais. “Pirmasis – visuomenės edukacinės pastangos, poveikis individui; pavadinkime tai
visuomenės lygmens personaliniu ugdymu, t.y. švietimu, antrasis – grynai personalinio lygmens,
atspindintis individo saviugdos poreikius. (…) Pavadinkime tai individo lygmens personaliniu
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ugdymu arba (…) ugdymu” (Jucevičienė, 1997, p.13). Kad ugdymas suprantamas kaip “individo
lygmenį pabrėţianti samprata” teigė ir Targamadzė (1995,p.15). Ugdymą suprantame kaip
“asmenybę kuriantį ţmonių bendravimą sąveikaujant su aplinka bei ţmonijos kultūros vertybėmis.
(…) Ugdymo procesas vyksta konkrečioje istorinėje kultūrinėje situacijoje, kolektyve ar esant
individualiems mokytojo – mokinio santykiams” (Jovaiša, 1993a, p.45) ir “apima tokį kasdieninio
gyvenimo tvarkymą, kuris įgalintų ugdytinį savarankiškai siekti aukštesnio fizinio ir dvasinio
gyvenimo, atitinkančio ţmogaus, šeimos, tautos ir visuomenės idealus” (Jovaiša, 1993b, p.10).
Toks ugdymo supratimas visiškai atitinka modelio tikslus ir įgalina konstruoti jį tokį, kuris apimtų
ne vien pedagoginę sistemą ar veiktų tik mokyklos viduje, o aprėptų visus ugdymo realybės
lygmenis. Aptartąjį institucinio lygmens (itin) gabių vaikų ugdymo modelį galime laikyti platesnio
– (itin) gabių vaikų ugdymo (GVU) modelio struktūriniu elementu.
Nagrinėdamas ugdymo realybę, Bitinas (1996, p. 53) įvardijo šiuos ugdymo lygmenis ir taip
juos apibrėţė:
Societarinis ugdymo lygmuo nusako visuomenei reikalingų jos narių ugdymo sąlygas. Šiuo
metu societarinis lygmuo sutampa su valstybiniu. Societarinį lygmenį apibūdina visų pirma ugdymo
teisinis reguliavimas. Toliau šiame darbe minėtam ugdymo relaybės lygmeniui apibūdinti
naudosime terminą „valstybinis ugdymo realybės lygmuo“.
Ugdymas socialiniu edukaciniu lygmeniu – visuomenės institutų, skirtų (tiesiogiai ar
netiesiogiai) ugdymui, funkcionavimas. Toliau šiame darbe minėtam ugdymo relaybės lygmeniui
apibūdinti naudosime terminą „visuomeninis edukacinis ugdymo realybės lygmuo“.
Kai ugdymas analizuojamas instituciniu lygmeniu, į pirmą vietą iškyla organizacinis aspektas,
t.y. ugdymo institucija traktuojama kaip organizacija, kurios paskirtis – optimizuoti ugdymo
proceso dalyvių veiklą. Ugdymo institucija (šeima, pradinė, pagrindinė, vidurinė, aukštoji mokykla,
gimnazija, papildomo ugdymo institucija, kultūros įstaiga ir pan.) laikoma mikrobendruomene,
kurios funkcijos ir problemos susietos ar net tapačios su visuomenės siekiais bei problemomis. Ir tai
tik dar kartą patvirtina, kad sukurti vien institucinio lygmens (itin) gabių vaikų ugdymo modelį
nepakanka. Jis nebus veiksmingas, o kraštutiniu atveju jo veikla bus uţgniauţta, jei kituose ugdymo
realybės lygmenyse nebus atitinkamų struktūrinių elementų arba, kraštutiniu atveju, jie veiks kaip
anti- struktūra institucinio lygmens (itin) gabių vaikų ugdymui. Praktiškai tokią situaciją galime
stebėti, jei analizuosime sovietinių laikų Lietuvos švietimą, kuomet, kaip jau monėta įvade, vyravo
dvilypis poţiūris į gabių vaikų ugdymą: viena vertus skaitlingos olimpiados, sustiprinto mokymo
klasės ar mokyklos, kita vertus – visuotinės lygiavos deklaravimas ir privilegijos.
Interpersonaliniu lygmeniu ugdymas nagrinėjamas kaip ugdytojo ir ugdytinių sąveika. Šios
sąveikos turinys – informacijos srautai: tiesioginis ir grįţtamasis.
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Ugdymas intrapersonaliniu lygmeniu – tai vidinis individo asmenybės fenomenas, kurio esmėindivido tobulinimasis. Šis struktūrinis elementas vidinis ir GVU modelyje, nes jam turi poveikio
visi kiti įvairiuos ugdymo realybės lygmenyse veikiantys elementai arba tokių veikiančių elementų
nebuvimas.
Taigi GVU modelį konstruosime, apimdami visus aukščiau minėtus ugdymo lygmenis,
ugdymo veikėjais – ugdytojais laikysime visus individus, kurie savo veikla siekia tobulinti kitų
individų asmenybę ar sudaryti sąlygas tokiam tobulinimuisi. Pabrėţtina, jog ugdymo lygmenys nėra
atskiri, tarpusavyje nesusiję. Jų ryšys yra hierarchinio pobūdţio. “Hierarchiškumas reiškia, kad
ugdymo struktūroje aukštesnysis lygmuo yra ţemesniojo funkcionavimo tikimybinis rezultatas, o
ţemesnysis – aukštesniojo funkcionavimo sąlyga” (Bitinas, 1996, p.55).
Sprendimai, kurie priimami valstybiniame ugdymo lygmenyje persmelkia visus ugdymo
lygmenis. Tokių sprendimų tikslas paprastai būna siekti suderinti visuomenės ir asmenybės poreikių
tenkinimą. Valstybinio lygmens sprendimų svarba (itin) gabių vaikų ugdymui ryškėja daugelio
autorių darbuose – Croft (2003), Freeman (1995), Finn (1991), Goldberg (1981), Gross (1995),
Karnes (1983), Rost (2002), Tannenbaum (1988), Wagner (1988) ir kt. Teisinis sprendimų
įforminimas uţtikrina proceso, šiuo atveju – ugdymo, vyksmą. Kalbant apie (itin) gabių vaikų
ugdymą, teisinis sureguliavimas valstybiniu lygmeniu reikštų du svarbius dalykus. Viena vertus, tai
būtų specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimo uţtikrinimas, antra vertus, būtų aiškiai
suformuluota ir ţinoma, kad (itin) gabus vaikas, kaip ir bet kuris kitas vaikas yra laikomas valstybės
vertybe, būtų įvardinta, kokių pasiekimų, rezultatų iš (itin) gabių vaikų tikisi, nori, laukia valstybė ir
visuomenė. Ar negalima būtų tikėtis, kad toks aiškumas sudarytų daugiau galimybių (itin) gabiam
vaikui jaustis pripaţintam ir reikalingam savo valstybėje ir tuo pačiu sumaţintų “protų nutekėjimą”
į uţsienio valstybes? Taigi valstybiniame lygmenyje (itin) gabių vaikų ugdymo modelio struktūrinis
elementas – valstybės politika (itin) gabių vaikų ugdymo atţvilgiu. Jo raiška – švietimo politika
(ugdymo tikslai ir uţdaviniai) ir jos atspindys – švietimo įstatymai. Struktūrinio elemento funkcija –
teisinis ugdymo reguliavimas.
Socialiniame – visuomeniniame edukaciniame ugdymo lygmenyje (itin) gabių vaikų ugdymo
modelio strukūrinis elementas – visuomenės institutai. Ar reikalingi visuomeniniai institutai? Jei
taip, kam jie reikalingi, kokia jų paskirtis?
Aiški valstybės politika (itin) gabių vaikų ugdymo poţiūriu dar neuţtikrina jos įgyvendinimo.
Tai priklauso nuo kitų ugdymo modelio struktūrinių elementų funkcionavimo. Taigi ir nuo
visuomeninių institutų funkcionavimo. Aptarsime šių institutų funkcijas ir paskirtį.
Gabūs vaikai gimsta ir auga įvairiems socialiniams sluoksniams priklausančiose šeimose,
miestuose ir kaimuose, sveiki ir neįgalūs, mergaitės ir berniukai. Nė vienas čia paminėtų kintamųjų
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neturėtų tapti kliūtimi vaikui siekti maksimaliai jo galimybes ir poreikius atitinkančio išsilavinimo,
riboti ugdymo(si) būdų pasirinkimo. Kokios tam reikalingos sąlygos ir galimos priemonės?
Labai svarbi sąlyga – palanki visuomenės nuostata. Gabioji maţuma neturi būti vertinama kaip
grėsmė daugumos interesams. Atvirkščiai – visuomenė turi turėti pakankamai informacijos, kad
galėtų suprasti ir įvertinti (itin) gabaus vaiko intelekto potencialiųjų galių realizavimo naudą ne tik
atskiram asmeniui, bet ir per jį – tautai, valstybei, ţmonijai. Pasiekimų nauda lengviau suvokiama,
kai vaikas (itin) gabus menui ar sportui – nemaţa visuomenės dalis yra tiesioginiai meno, sporto
“vartotojai”. Daug sudėtingiau įvertinti, taigi ir pripaţinti pasiekimus, kuriuos vaikas demonstruoja,
pavyzdţiui, matematikoje. Abstraktaus mąstymo, matematinio modeliavimo rezultatas nėra
produktas, skirtas tiesioginiam visuomenės vartojimui. Taigi jo naudingumą gali suvokti tik
atitinkamai pasirengęs, pakankamai informuotas ţmogus.
Išryškėja kontroversija tarp visuomenės poreikio turėti “rinktinių inteligentų arba elitą”
(Maceina, 1936, p.333) ir jos reikalavimo, kad (itin) gabus vaikas pats kovotų uţ galimybę turėti
sąlygas, priemones, kurios reikalingos jo gabumų plėtrai, vystymuisi (Karnes, 1991, Gross, 1995,
Pašiliškis, 1946, Ališauskas, Karvelis, Kašys, 1992, Gaiţutis, 1993 ir kt.). Galimybių daug ir
intensyviai dirbti, siekiant savojo potencialo realizavimo, sudarymas negali būti vertinamas kaip
“šiltnamio sąlygų” sudarymas. Deja, (itin) gabių vaikų ugdymo(si) poreikius atitinkančio ugdymo
organizavimą taip linkę vertinti jo oponentai. Viena tokio poţiūrio prieţasčių taip pat gali būti
informacijos, ţinių stoka. Pabandykime įvertinti šią problemą iš visuomenės pozicijų. Ar
visuomenei naudinga nepaisyti (itin) gabių vaikų ugdymo(si) poreikių ir nesudaryti reikiamų
sąlygų?
Tokios kontroversijos baigtys galimos dvi – pirma, (itin) gabus vaikas, nepaisant nepalankios
visuomenės nuostatos ar net spaudimo, pasiekia tam tikro išskirtinio rezultato, antra – individas
pasirenka konformizmą. Pirmuoju atveju – kas gali pasakyti, kuri asmens pastangų dalis buvo
panaudota ne savęs tobulinimui, o kovai su nepalankiomis aplinkybėmis? Ir koks būtų šio asmens
pasiekimų lygmuo, jei dalies pastangų nebūtų reikėję nukreipti kita linkme? Kas gali uţtikrinti, jog
susidūręs su visuomenės neprielankumu ir netolerancija, (itin) gabus vaikas pats nebus atšiaurus
kitiems ir nepasirinks egoistinio individualizmo (Blackledge ir Hunt, 1989)?
Antruoju atveju, matyt, galimas tik vienas, metaforiškas klausimas – ar visuomenei
naudingi lobiai, apie kurių buvimą ji nieko neţino?
Taigi pirmajai sąlygai – palankiai visuomenės nuostatai susiformuoti – svarbus
visuomenės informuotumas. Skleisti informaciją gali suinteresuota (itin) gabių vaikų ugdymu
visuomeninė institucija, masinės informacijos priemonės ir kt.
Informacijos sklaida svarbi (itin) gabiems vaikams ne tik palankios visuomenės nuostatos, bet
ir tiesiogine prasme (Roßbrey, 2002). Kokias ugdymo(si) sąlygas siūlo šalies mokyklos, papildomo
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ugdymo institucijos, kokie, kur ir kada vyksta konkursai, kur ir kaip gauti dominančios srities
specialisto konsultaciją ir t.t. Visuomenės informuotumas, jos palanki nuostata į (itin) gabių vaikų
ugdymą teigiamai veikia šeimą, pirmąją mikrobendruomenę, į kurią patenka vaikas. Tėvai gali būti
pirmieji ugdytojai, sėkmingai identifikavę (itin) gabų vaiką ir suteikę visa, ko reikia sparčiam vaiko
vystymuisi (Smutny, 2001). Tėvų, šeimos svarbą (itin) gabių vaikų ugdymui ir jų gabumų
realizavimui teigė Benbow (1985), Ciha, Harris, Hoffman, Potter (1974), Sloane (1985), Moon
(2003), Gagne (2004) ir kt.
Kita svarbi sąlyga – priklausomybė tam tikram socialiniam sluoksniui neturi būti nei kliūtimi,
nei privilegija. Jei (itin) gabus vaikas kilęs iš nepakankamai ar menkai materialiai aprūpintos
šeimos, yra neįgalus, apsunkinama ne tik (itin) gabaus vaiko identifikacija (Karnes, 1991, Gay,
1978, Seeley, 2003), bet ir jo galimybės siekti atitinkamo išsilavinimo. Prie identifikacijos
problemų sprendimo gali prisidėti ne tik mokytojai, bet ir atitinkamų ţinių turintys socialiniai
darbuotojai, medikai. Mokytojų ir kitų švietimo darbuotojų pasirengimas darbui su gabiais vaikais,
ţinių apie (itin) gabių vaikų identifikaciją teikimas mokytojams, socialiniams darbuotojams,
medikams, tėvams, identifikacijos įrankių parengimas – tai problemos, kurių sprendimas reikalauja
veiklos socialiniame – visuomeniniame edukaciniame ugdymo lygmenyje. Beje, identifikacija mūsų
šalyje iš tiesų gana probleminė sritis. Dėl keleto prieţasčių. Pirma, daţnai (itin) gabių vaikų
identifikacija yra vertinama kaip mokinių selekcija, skirstymas į gabiuosius ir negabiuosius (pvz.,
Zaborskaitė, 1995), nepripaţįstant identifikacijos svarbos tinkamam ugdymui. Antra, gabumas
tapatinamas su jau demonstruojamais pasiekimais, neatsiţvelgiama į faktą, jog gabumas gali būti
uţslėptas ir pasireikšti tik esant palankioms aplinkybėms. Tai paryškina moksliniu pagrindu
sukonstruotų gabumų identifikavimo įrankių svarbą. Ir yra trečioji prieţastis – Lietuvoje kol kas
labai maţai turime adaptuotų intelekto testų ir juos naudoti patyrusių psichologų, visai neturime
standartizuotų didaktinių testų, kuriuos galėtume naudoti (itin) gabių vaikų paieškai. Ketvirtoji
prieţastis ryškėja pastaraisiais metais, kuomet pasigirsta balsų, rekomenduojančių, siūlančių gabių
vaikų identifikacijai naudotis tik intelekto testais. Dar kartą atkreipiu dėmesį, kad testavimas
reikalingas tik tuomet, jei:
- siūloma speciali (itin) gabių vaikų ugdymo programa ir joje nėra pakankamai vietų, kad
galėtų dalyvauti visi vaikai, kurių akademiniai pasiekimai yra (labai) aukšti ir reikia įvertinti, kuris
vaikas turi aukštesnį potencialą tolesniam augimui;
- vaiko tėvams ar/ir mokytojams atrodo, kad vaikas yra gabus, bet pasiekimai to nerodo. Tokiu
atveju reikia objektyvesnio, negu mokytojų ir tėvų stebėjimas metodo – psichodiagnostikos
taikymo. Naudojantis gautais rezultatais galima spręsti, ar mokymo(si) situacijai pakeisti reikia
pedagoginės ir /ar psichologinės vaiko elgesio korekcijos;
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Paramos fondų ir vyriausybės, visuomenės institucijų akiratyje gali būti materialinės (itin)
gabių vaikų ugdymo problemos (Wagner, 1992, Texas state plan for the gifted / talented students,
1996, New South Wales Government, 1991, Deutsche Geselschaft für das hochbegabte Kind e.V.,
1998 ir kt. ).
(Itin) gabių vaikų ugdymo kokybės gerinimui įtakos turi dar vienas veiksnys – tyrimai,
atliekami šioje srityje, naudojimasis kitose šalyse atliktų tyrimų rezultatais ir sukaupta edukacine,
psichologų veiklos, visuomeninės veiklos patirtimi. Reikalingi psichologiniai, pedagoginiai,
medicininiai, integruoti tyrimai. (Itin) gabaus vaiko specialiųjų poreikių nepakankamas
pripaţinimas gali būti šių vaikų nepaţangumo, neigiamo poţiūrio į mokyklą, elgesio sutrikimų,
socialinės izoliacijos, psichosomatinių susirgimų atsiradimo prieţastimi (Boag, 1990; Durden &
Tangherlini, 1993; Karnes, 1983, 1991; Lee – Corbin, 1998, Leites, 1996; Stipek & Hoffman, 1980;
Urban, 1992, Rimm, 2003 ir kt.).
Tokioje nedidelėje šalyje, kokia yra mūsų Lietuva, visiškai natūralu organizuoti
nacionalines (itin) gabių vaikų ugdymo programas, kaip tai daroma kitose šalyse (Borland, 1989;
Council of state directors of programs for the gifted, 1991; Cox, Daniel, Boston, 1985; Brandt,
1998, Hilfe, mein Kind ist hochbegabt, 1999, Heuser – Kempf, 2002, Bildung und Begabung, 2011
ir kt.). Tokių nacionalinių (itin) gabių vaikų ugdymo programų pradmenys Lietuvoje yra VŠĮ
Nacionalinės mokinių akademijos vykdomos ugdymo programos. Specializuotas (itin) gabių vaikų
ugdymo programas, kuriose gali dalyvauti visos Lietuvos vaikai, vykdo „Fizikos olimpas“,
„Jaunųjų gamtininkų mokykla“
Svarbu, kad vaikai galėtų dalyvauti tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose. Tokiu būdu
tarptautinio bendradarbiavimo ir bendravimo, kultūrinę, mokslinę, informacinę patirtį įgyja ir
kaupia vaikai, mokytojai, mokslinininkai, kiti švietimo darbuotojai. Kai kurios (itin) gabių vaikų
ugdymo organizacinės formos (pavyzdţiui, mokymasis kartu vidurinėje bendrojo lavinimo
mokykloje ir aukštojoje mokykloje, akademinės stovyklos, papildomo ugdymo mokyklos ir kt.)
ugdymo dalyvių prasme apima ne vieną instituciją, tad reikalinga tų institucijų tam tikrų tikslų,
veiklos, funkcijų ir kt. dermė. Visa tai, kas išvardinta, – taipogi socialinio – visuomeninio
edukacinio ugdymo lygmens sprendimų, susitarimų, bendrų tikslų numatymo ir veiklos
reikalaujantys dalykai.
Taigi (itin) gabių vaikų ugdymo modelio socialiniame – visuomeniniame
edukaciniame lygmenyje struktūrinis elementas – visuomenės institutai. Jų raiškos būdai –
vyriausybinės/visuomeninės

institucijos/organizacijos,

paramos

fondai,

aukštųjų

mokyklų,

mokslinių institutų dalyvavimas, programos, konkursai ir kt. Šio struktūrinio elemento funkcijos –
informacijos sklaidos, ugdymo veiklos, (itin) gabių vaikų paieškos, identifikavimo ir kt.
koordinavimas, organizavimas, rėmimas, mokytojų ir kitų švietimo darbuotojų rengimas ir kt.
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Instituciniame ugdymo lygmenyje (itin) gabių vaikų ugdymo modelio struktūrinis elementas –
ugdymo institucijos. Raiškos būdai – mokyklos, neformaliojo ugdymo mokyklos ir mokinių
techninės kūrybos namai (pastarosios mokyklos ir namai gali būti ir socialinio – visuomeninio
edukacinio lygmens elementai), klasės, stovyklos, kursai, ir kt. Įvairių tipų ugdymo institucijų
buvimas įgalina ugdymą diferencijuoti išoriškai. Ugdymo institucija – tai organizacija, kurios
paskirtis – optimizuoti ugdymo proceso dalyvių veiklą. Institucija, apsisprendusi (itin) gabių vaikų
ugdymui skirti atskirą dėmesį, turi formuluoti savo veikloje aiškų tikslą, susitarti, kokį ugdytinį
laikys gabiu ar (itin) gabiu vaiku, t.y. naudotis tam tikru (itin) gabaus vaiko apibrėţimu ir jo
atpaţinimo kriterijais, identifikacijos būdais, numatyti reikalavimus mokytojui, ugdymo turiniui ir
mokymo metodams (Renzulli, 1986; Betts, 1986, Tannenbaum, 1986 ir kt.). Tai reiškia, kad
instituciniame lygmenyje turėtų veikti institucinio lygmens (itin) gabių vaikų ugdymo modelis.
(Itin) gabių vaikų ugdymo poţiūriu svarbus vidinis diferencijavimas ir individualizuotas
mokymas (Šiaučiukėnienė, 1997; Lauţikas, 1974; Maceina, 1991; Renzulli, 1986; Rost, 1991;
Karnes, 1991; Heller, 1999 ir kt.). Nors abi šios kategorijos vartotinos, kai kalbama apie mokymą
klasės

viduje,

t.y.

daugiau

priskirtinos

interpersonaliniam

ugdymo

lygmeniui,

tačiau

individualizuotų ugdymo programų, ypač jei pastarosios apima keletą mokomųjų dalykų, kūrimas ir
naudojimas yra jau institucijos lygmens apsisprendimas. Institucijos apsisprendimo reikalauja ir šie
(itin) gabių vaikų ugdymo klausimai:
-(itin) gabių vaikų ugdymo programos mokykloje steigimas,
-klasių ar mobilių grupių, atsiţvelgiant į gabumų, gebėjimų ar pasiekimų lygį,
formavimas,
-leidimas “peršokti” klasę,
-leidimas mokytis eksternu,
-leidimas/sąlygų sudarymas anksčiau baigti mokyklą,
-sąlygų mokytis kartu vidurinėje ir aukštojoje ar kai kurių dalykų aukštesnėje klasėje
sudarymas ir kt.
Taigi institucinio ugdymo lygmens struktūrinio elemento – ugdymo institucijų –pagrindinė
funkcija yra ugdymo proceso optimizavimas, sąlygų tiesioginiam ugdymui(si) sudarymas ir kt.
Vidinis institucinio lygmens (itin) gabių vaikų ugdymo modelio struktūrinis elementas –
pedagoginė

sistema

su

visais

jos

elementais:

ugdytinis/mokinys,

ugdytojas/mokytojas,

ugdymo(si)/mokymo(si) tikslai, turinys, priemonės, metodai.
(Itin) gabių vaikų ugdymo modelio centrinis elementas yra vaikas. Kitas svarbus, veiklus ir
aktyvus elementas yra ugdytojas, tiesiogiai sąveikaujantis su ugdytiniu. Būtent šis asmuo,
bendraudamas ir bendradarbiaudamas, gali padaryti daugelį svarbių dalykų – pastebėti (itin) gabų
vaiką, remti, skatinti jį, tikėti jo galimybėmis, mokymą organizuoti taip, kad būtų sudarytos sąlygos
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vaikams tobulėti savuoju tempu, mokytis bendrauti ir bendradarbiauti su kitais mokiniais, paţinti ir
pripaţinti save ir kitus (bei būti paţintam ir pripaţintam kitų), pajausti savo potencialiąsias galias ir
įsisąmoninti, prisiimti atsakomybę uţ jų realizavimą, išmokti naudotis ar susikurti mokymosi
strategijas, siekti savarankiškumo, mokytis pasirinkti ir t.t. (Bishop, 1975; Leites, 1996; Dunnicliffe,
1993; Feldhusen, 1977; Hoge, Cudmore, 1986; Lee – Corbin, Denicolo, 1998; Leder, 1988, Ziegler,
2008, Feidt, Jann, Pennings, Sticker, 2010 ir kt.)
Taigi interpersonaliniame lygmenyje (itin) gabių vaikų ugdymo modelio struktūrinis elementas
–ugdytojo ir ugdytinių sąveika, komunikacija, bendravimu, bendradarbiavimu. Jo raiškos būdai –
informacijos srautai, tiesioginiai ir grįţtamieji. Pagrindinė šio struktūrinio elemento funkcija –
asmenybės tobulinimas ir sąlygų tobulinimuisi sudarymas, ugdymas(is), mokymas(is).
Aptartųjų (itin) gabių vaikų ugdymo modelio elementų valstybiniame, socialiniame –
visuomeniniame – edukaciniame, instituciniame, interpersonaliniame ugdymo lygmenyse
rezultatyvumą gali apibūdinti asmenybės saviugda, intrapersonaliniame lygmenyje įgyjanti gryną
raišką. Iš esmės visų aukščiau minėtų struktūrinių elementų funkcionavimo tikslas – prigimtinių
asmens galių plėtra ir išvystymas jo paties jėgomis. Literatūroje nurodoma (Almonaitienė, 1997;
Heller, 1999, 2000; Gagne, 1991, 2004; Gross, 1995; Renzulli, 1988, 2003; Vock, Peckel, Holling,
2007 ir kt.), kad (itin) gabaus vaiko savirealizacijai turi įtakos jo asmenybės nekognityvinės savybės
– pasiekimų motyvacija, teigiamas savęs vertinimas, darbingumas, savikontrolė ir kt. Yra pagrindo
manyti, kad tinkamas aukščiau minėtų GVU modelio struktūrinių elementų funkcionavimas
palankiai veikia (itin) gabaus vaiko asmenybę, taigi skatina jį siekti savęs tobulinimo.
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Apibendrinant tai, kas pasakyta, galima pateikti tokį teorinį (itin) gabių vaikų ugdymo modelį:
3.2 lentelė
(Itin) gabių vaikų ugdymo teorinis modelis
Ugdymo
realybės lygmuo
Valstybinis

Socialinis
visuomeninis
edukacinis

Struktūrinis
elementas
Valstybės
politika

– Visuomenės
institutai

Raiškos būdai
Švietimo politika ir
atspindintys įstatymai

Funkcijos
ją Teisinis
reguliavimas,
uţtikrinantis
kiekvienam
vaikui teisę gauti jo poreikius
ir
galimybes
atitinkantį
ugdymą ir ugdymosi sąlygas

Vyriausybinės institucijos/
visuomeninės
organizacijos;
Paramos fondai;
(Nacionalinės) Programos;
Konkursai,
Mokslo,
verslo,
neformaliojo
ugdymo
institucijos, etc.

Veiklos
koordinavimas,
organizavimas, informacijos
kaupimas ir sklaida;
(itin) gabių vaikų paieška,
identifikavimas,
globa,
mokytojų ir kitų švietimo
darbuotojų rengimas

Institucinis

Ugdymo
institucijos

Institucinio lygmens (itin)
gabių
vaikų
ugdymo
modeliai:
mokyklos, (itin) gabių
vaikų ugdymo programos
mokyklos viduje, klasės,
stovyklos, kursai ir kt.

Ugdymo
proceso
optimizavimas:
optimalios
ugdymo(si)
aplinkos
sudarymas,
susitarimai,
veiklos rezultatų vertinimas,
mokymo diferencijavimas

Interpersonalinis*

Ugdytojo
ir Informacijos srautai –
ugdytinių
tiesioginiai ir grįţtamieji,
sąveika,
pedagoginė sistema
komunikacija

Asmenybės tobulinimas ir
sąlygų
tobulinimuisi
sudarymas:
tiesioginis
ugdymo procesas

Intrapersonalinis*

Individo
asmenybė

Tobulinimasis

Saviugda

*Pastaba. Interpersonalinio ir intrapersonalinio lygmens elementai yra (itin) gabių vaikų
ugdymo modelio vidiniai – branduolio – elementai, kurių optimaliam veikimui ir skirtas visas
ugdymo modelis.

(Itin) gabių vaikų ugdymo modelį pateikiame ir kitaip (ţr. 3.2 pav.)
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Rezultatai - augimui
Procesai
Įdėjimai

Įdėjimai

Visuomeninis
edukacinis
lygmuo
•Vyriausybinės
ir
visuomeninės
organizacijos,
•paramos fondai,
•nacionalinės
ugdymo
programos
• etc.

VII. (I ) Tikslų numatymas

VI. Grįţtamoji
informacija,
į(si)vertinimas

II. Mokymosi
inicijavimas
ir parengimas

V. Mokymo(si)
procesas

Visuomeninis
edukacinis
lygmuo
•Neformaliojo
ugdymo
institucijos,
•mokslo
institucijos,
•verslo
organizacijos ,
•etc.

III. Mokymosi
organizavimas

IV. Mokymosi kelių atvėrimas ir pasiūlymas
Valstybinis lygmuo
Politika ir švietimo politika, ją atspindintys įstatymai, teisiniai dokumentai, finansavimo pagrindai ir finansavimas

3.2. pav. (Itin) gabių vaikų ugdymo teorinis modelis

Išryškinsime vidinį, branduolinį GVU modelio elementą ir jį aptarsime išsamiau, kai kuriuos
elementus detalizuosime ir parodysime įvairiai, siekdami atskleisti, kad tik kertiniai dalykai yra
atrama modelio branduoliui. Daugelis kitų dalykų yra mokytojo pasirinkimo ir kūrybos dalykas.
Nes pedagoginė veikla, dirbant su (itin) gabiu mokiniu – mokytojo ir mokinio minties laisvės
pasireiškimo ir bendras kūrybinis procesas.
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GVU modelio interpersonaliniame lygmenyje iš esmės vyksta pagrindinė vaiko ugdymo veikla,
jo įtaka (itin) gabių vaikų ugdymui(si) yra labai reikšminga. Pasiūlysime keletą idėjų mokytojų
pasirinkimui, kaip galėtų būti organizuojamas (itin) gabaus – ir ne tik – vaiko ugdymas.
Trumpai grįšime prie pagrindinių teorinių dalykų, kuriais grindţiamas mokymas(is) šiandienos
mokykloje:
konstruktyvizmo, kompetencijų ugdymo ir mokymo proceso etapų (3.3 pav.).

3.3. pav. Mokymo proceso etapai
Anksčiau nagrinėtoje medţiagoje išskyrėme veiksnius, turinčius įtakos (itin) gabių vaikų
ugdymui(si). Čia išskirsime tuos, kurie svarbūs interpersonaliniame lygmenyje, ir apibendrintai
pateiksime veiksnių (motyvacijos, išteklių) ir aktyvios ugdymo(si) veiklos sąveiką – ciklišką
ugdymo procesą (3.4) pav.
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Tikslo nustatymas
ir pasirinkimas

Motyvavimas
ir motyvacija

Ištekliai
aktyviai
ugdymo(si)
veiklai

Aktyvios ugdytojo ir
ugdytinio veiklos turinys;
Būdai ir priemonės tikslui
pasiekti

Į(si)vertinimo procesas:
(Savi) refleksija,
Veiklos ir tikslų koregavimas,
Veiksnių, turinčių įtakos aktyvios ugdymo(si) veiklos
turiniui, keitimas

Rezultatas

3.4 pav. Veiksnių, turinčių įtakos ugdymo(si) veiklai, ir aktyvios ugdymo(si) veiklos sąveika –
cikliškas procesas
Šios schemos mokytojui, dirbdančiam su (itin) gabiu mokiniu, gali pasitarnauti kaip priemonė
bendrų susitarimų su mokiniu numatymui ir bendros veiklos – ugdymo(si) proceso – visuminio
vaizdo matymui bei abiejų ugdymo(si) proceso dalyvių savirefleksijai ir veiklos tobulinimui.
Pastarojoje schemoje neįtraukti mokinio ir mokytojo asmenybių savybių, susijusių su
mokymusi ir mokymu kintamieji, kurie taip pat turi didelės įtakos ugdymo(si) proceso
organizavimui, bendrai mokinio ir mokytojo veiklai ir jos sėkmei. Todėl kiekvienam mokytojui ir
mokiniui, ypač kai kalbame apie vyresniųjų klasių (itin) gabius mokinius, naudinga ţinoti, į kokius
kintamuosius reikėtų atsiţvelgti. Tai: mėgstamas mokymo (mokytojo atveju) ir mokymosi (mokinio
atveju) stilius, mėgstama mokymo ir mokymosi aplinka, mąstymo būdas, mėgiamas minčių
reiškimo (mokymosi rezultatų pateikimo) būdas, atmintis (regimoji, girdimoji, mechaninė) ir kt. Be
to, jau minėta, kad labai svarbu yra mokinio polinkiai ir interesai.
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Literatūroje minimi tokie:
a)

mokymo(si) stiliai:

frontalus: mokytojas – mokiniai, mokinys – mokiniai; paskaita; paskaita- diskusija; diskusija;
individualus mokymasis: mokytojas – mokinys, mokinys – mokinys; savarankiškas mokymasis,
vadovaujant mokytojui; savarankiškas ir nepriklausomas mokymasis; mokomieji ţaidimai;
projektai (savarankiški ir vadovaujami mokytojo): tiriamieji, kūrybiniai, meniniai, integruoto
turinio; praktika;
b)

mokymo(si) aplinka:

inter/intra- asmeniškumo poţiūriu:
-

tik vieno mokinio,

-

bendramokslių grupės,

-

mokytojo ir mokinio,

-

mišri;

fizinės aplinkos poţiūriu:
-

tyli – triukšminga,

-

šilta – šalta,

-

apšvietimas,

-

judri – statiška,

-

paros metas (pavyzdţiui, pirmenybė teikiama mokymuisi ankstyvą rytą arba vėlų

vakarą ir pan.),
-

sėdėjimo pozos ir vietos pasirinkimas,

-

mokinio galimybės klasėje girdėti, matyti, liesti, uosti ir pan.;

-

turimos mokymo priemonės – įprastos ir specialios (itin) gabiam vaikui;

-

mokymosi medţiaga: knygos, kasetės, įrašai, paveikslai, schemos, kompiuteris ir pan.

-

etc.

Kitoks mokymosi aplinkos skirstymas aptariamas šiame skyriuje toliau.
GVU modelio interpersonaliniame lygmenyje struktūriniu elementu itin pageidautinos ir
rekomenduotinos individualizuotos (itin) gabaus vaiko ugdymo programos. Aptarsime jų
sudarymo principus (palyg. Dabrišienė, Narkevičienė, 2002).
Principas – pagrindinė kokios nors teorijos, koncepcijos idėja, pradinis teiginys (Tarptautinių
ţodţių ţodynas, 2001). Ugdymo principai kildinami iš ugdymo tikslų, filosofinių, psichologinių,
fiziologinių ugdymo pagrindų ir dėsningumų. Ugdymo individualizavimo idėjos šaknys yra visose
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ugdymo principų grupėse – pradedant plačiausia (pvz., humanizmo), baigiant įvairių mokomųjų
dalykų didaktiniais principais.
Apibrėšime individualizuoto ugdymo programų specifinių principų grupę.
(Itin) gabaus vaiko paţinimo įvairiapusiškumo principas. Individualizuotos ugdymo
programos sudarymas prasideda nuo ugdytinio paţinimo. Be to, kas jau anksčiau šiame darbe
pasakyta apie (itin) gabių identifikaciją – atpaţinimą, jo etapus, šaltinius ir poreikį, pridursime, kad
„Ugdytinio paţinimas per pirminę diagnostiką yra prielaida (paryškinta BN), laiduojanti sėkmingą
tolimesnį pedagoginį bendravimą, laukiamų rezultatų siekimą“ (Šiaučiukėnienė, 1997). Įvairūs
mokinių paţinimo būdai plačiai nagrinėjami Lietuvos ir uţsienio mokslininkų darbuose (Vabalas Gudaitis, 1983; Lauţikas, 1993; Jovaiša, 1994; Šiaučiukėnienė, 1997 ir kt.). Sudarant
individualizuoto ugdymo programą būtina atsiţvelgti ne tik į išskirtines mokinio savybes (šiuo
atveju – aukštą gabumo lygį), bet ir į asmenybę kaip visumą: bendras ţinias apie mokinį; suvokimo,
atminties, mąstymo bei intelekto ypatumus; emocijų, motyvacijos ir valios savybes,
temperamentą,charakterį; mokinio turimas ţinias, mokėjimus ir įgūdţius, mokymosi įgūdţius,
individualus mokymosi stilių; mokinio dorovines ir vertybines nuostatas, interesus, polinkius;
mokinio socialinį elgesį, elgesį grupėje, bendravimo įgūdţius.
Pedagoginėje praktikoje naudojami paţinimo metodai, tokie kaip stebėjimas, eksperimentas,
pokalbis, veiklos procesų ir rezultatų, akademinių pasiekimų analizė, autobiografinis metodas,
anketa, didaktinis testas, ne visuomet yra pakankami ir patikimi. Minėti metodai padeda surinkti
įvairius faktus. Tačiau, kaip teigia Jovaiša (1994), diagnostinis sprendimas negali būti grindţiamas
vien faktais. Jei toks sprendimas priimamas, jis yra ţemiausio lygio ir turi tik hipotetinę vertę.
Autorius teigia, kad diagnostinis sprendimas gali būti priimamas tik faktų išaiškinimo ir
interpretacijos pagrindu, bet ir toks sprendimas yra empirinio lygio. Patikimiausias diagnostinis
sprendimas būna tada, kai jis priimamas teoriniu faktų išaiškinimo lygiu, t. y. kai faktai
interpretuojami remiantis psichologijos, medicinos, pedagogikos, etikos, filosofijos ir kt. mokslų
ţiniomis. Todėl diagnostikos etapas individualizuotos ugdymo programos (itin) gabiam vaikui
sudaryme yra suprantamas kur kas plačiau negu vien (itin) gabaus vaiko atpaţinimas, identifikacija,
kuomet iš esmės vaikas tik išskiriamas iš kitų tos pačios amţiaus grupės vaikų pagal vieną
asmenybės kriterijų – gabumo lygmenį. Individualizuotos programos sudarymui reikalinga
diagnostika ir jai būtinas kompleksiškas vaiko paţinimas. Tam pravartu derinti pedagogų,
psichologų ir, pagal poreikį, kitų specialistų veiklą.
Diferenciacijos ir integracijos optimalaus santykio principas. Daţnai manoma, jog
individualizuota programa (itin) gabiam mokiniui – tai visiškai kita programa nei įprastiniams
mokiniams. Bet nė vienas mokytojas nėra pajėgus dirbti klasėje tuo pačiu laiku pagal visai
skirtingas programas. Be to, nuolat atskirai dirbdami su mokiniu išskirsime jį iš kitų, kas daţnai
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nėra pageidautina dėl siekio išvengti galimos socialinės atskirties, psichologinių bendravimo su
bendraamţiais problemų atsiradimo, dėl mokinio poreikio priklausyti grupei ir kt. Kai specialieji
ugdymo(si) poreikiai verčia nuolat mokinį išskirti iš grupės, klasės, galiu išryškėti vaiko negatyvios
reakcijos į mokyklą, į mokytojus ir pan., netgi ţemas savęs vertinimas (Takacs, 1986; Tannenbaum,
1983 ir kt.). Todėl svarbu nuţymėti sritį, kuri sieja mokinį su bendraamţiais ir kada bei kokiu
laipsniu reikalingas mokymo diferencijavimas. Diferenciacija – vienodos visumos skaidymas(is),
skirstymas(is) į daugeriopas, skirtingas formas, skirtumų ryškėjimas, iškėlimas (Tarptautinių ţodţių
ţodynas, 2001). Viena vertus, integracija ir diferenciacija – priešingi reiškiniai, kita vertus,
mokymo procese jie neįmanomi vienas be kito. Kaip jau minėta, diferenciacija skirstoma į išorinę ir
vidinę. Sudarant individualizuoto ugdymo programas, reikia atsiţvelgti į diferenciacijos ir
integracijos santykį. Jis turėtų būti optimalus. Ypač, kai kalbame apie įprastoje mokykloje,
įprastinėje pagal mokinių sudėtį klasėje besimokantį (itin) gabų mokinį. Viena vertus, nuolat
mokymosi procese atskirtas nuo kitų, mokinys gali būti atskirtas ir socialiai bei psichlogiškai,
pradėti jaustis geresniu ar, atvirkščiai, blogesniu uţ kitus. Kita vertus, jo specialieji ugdymo(si)
poreikiai negali būti tenkinami jį mokant taip pat, kaip ir kitus. Todėl rekomenduojama numatyti
optimalų integracijos ir diferenciacijos santykį. Ten, kur mokinio poreikiai ir galimybės nedaug
skiriasi nuo bendraamţių, dirbama integruotai. Mokymo formos, būdai, metodai priartėja prie
kitiems mokiniams taikomų. Ir atvirkščiai, ypatingas gabumas diktuoja ir skirtingų mokymo formų,
būdų, metodų būtinumą.
Svarbus kriterijus yra ne tik (itin) gabaus vaiko poreikiai, bet ir mokyklos galimybės:
-

mokytojų pasirengimas ( psichologinis – didaktinis bei motyvacinis) dirbti su (itin)

gabiu vaiku individualizuotai;
-

klasės, kurioje mokosi (itin) gabus vaikas, charakteristikos.

Diferenciacijos – integracijos santykio nustatymą nulemia pats pirmasis ugdymo programos
sudarymo – situacijos analizės – etapas. Todėl santykio numatymas – dvipusis procesas: jį veikia
mokinio poreikiai, galimybės ir mokyklos tikslai bei galimybės.
Kadangi

integracijos

ir

diferenciacijos

procesai

glaudţiai

sąveikauja,

paminėsime

diferencijavimo galimybes. Šio straipsnio autorės išskyrė tokias galimas integracijos ašis:
Ugdymo ir mokymo proceso organizavimo sąlygojamos diferencijavimo – integravimo ašys.
Ugdymo formos gali būti ir integracijos, ir difetencijacijos ašimi. Tai ir perţengiančios
tradicinės pedagoginės sistemos ribas formos: įprastinė klasė, speciali klasė įprastinėje mokykloje,
mobili grupė, papildomojo ugdymo būreliai mokykloje, konsultacijos su specialistais; projektinė
veikla; trumpalaikis (0,5-3 dienos) mokymasis uţ mokyklos ribų: bibliotekoje, mokslo įstaigoje,
muziejuje; ilgalaikis mokymasis uţ mokyklos ribų: bibliotekoje, mokslo įstaigoje, muziejuje;
savaitgaliniai kursai; etc.
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Pagrindinė mokymo forma pamoka – labai įvairiapusis reiškinys. Skirtingi pamokos tipai
nevienodai tinkami mokiniams.
Mokymo metodai ir priemonės. Jos taip pat gali tapti ir integracijos ašimi, ir būdais,
padedančiais diferencijuoti mokymą. Svarbu, kaip jau minėta, atsiţvelgti į mokymosi stilių,
mąstymo būdą, atmintį. (Itin) gabiam mokiniui dirbant kartu su klase, galima naudoti
kompleksiškesnio turinio mokomąją medţiagą ar sudėtingesnes priemones ir pan.
Mokinių bei mokytojo aktyvumas. Mokytojo bendro su (itin) gabiu mokiniu darbo laikas ir
daţnumas gali tapti diferenciacijos pagrindu. Klasei ar grupei pateikus uţduotį, (itin) gabiam
mokiniui paprastai prireikia maţiau laiko jai atlikti, negu jo klasės draugams, todėl tikslinga
mokinio aktyvaus mokymosi palaikymui skirti ugdytiniui sudėtingesnes uţduotis, diferencijuoti
atsiskaitymą.
Ugdymo turinio ypatybių ar jo elementų sąlygojamos diferencijavimo – integravimo ašys.
Ugdymo programų turinį sąlyginai galima skirstyti į ţinias, mokėjimus ir įgūdţius, kūrybinės
veiklos patyrimą, emocines, vertybines nuostatas. Kiekvienas iš šių elementų gali tapti savotiška
diferencijavimo – integravimo ašimi. Čia mokytojui gali labai padėti Bloomo taksonomija.
Parenkant ugdymo turinį, uţduotys gali būti orientuotos į vieną ar kitą paţinimo lygį. Taksonomiją
galima taikyti tiek planuojant veiklą, tiek parenkant mokomąją medţiagą, tiek tikrinant ir vertinant
ţinias, mokėjimus, įgūdţius (York, Doyle, Kronberg, 1992; Eaton, 1996).
Sociokultūrinės integracijos ašis.
Sociokultūrinės integracijos paskirtis – sieti mokinių dalykinį ugdymą su klasės, mokyklos,
visuomenės, šalies kultūriniu, ekonominiu, politiniu gyvenimu. Mokytojo uţdavinys – padėti
mokiniams susidaryti pozityvaus mąstymo, bendravimo ir bendradarbiavimo, tolerancijos ir
pagarbos kitam ir kitokiam asmeniniu ir kt. sėkmingam socialiniam gyvenimui reikalingus įgūdţius
ir vertybines nuostatas. (Itin) gabiam mokiniui mokytojas ir kiti ugdytojai turėtų padėti suprasti jo
paties didesnes negu vidutiniškai galimybes, bet tuo pačiu ir didesnę atsakomybę uţ savo potencialo
realizavimą prieš save asmeniškai, prieš visuomenę ir valstybę.
Integracijos bei diferenciacijos optimalus santykis leidţia nustatyti individualizuoto ugdymo
programos rėmus. Būtent šie principai ir lemia tokios programos santykį su įprastomis ugdymo
programomis ir padeda išvengti paprasto bendrosios programos pritaikymo (itin) gabiam mokiniui,
mechaniškai ją praplečiant ar gilinant.
Tikslų dermės ir pedagogo lūkesčių optimizavimo principas. Būtina derinti mokinio
asmeninius ir bendruosius ugdymo, mokyklos tikslus. Juk tokia tikslų dermė tiesiogiai veikia
mokymosi motyvaciją. Svarbu, kad programos tikslai būtų aiškūs mokiniui, dėl jų būtų susitarta ir
mokinio, ir mokytojo. Jei tikslų nustatyme, pa(si)rinkime dalyvauja ir tėvai, galima tikėtis dar
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didesnės sėkmės. Kiekviena pamoka ar uţsiėmimas su mokiniu taip pat turi dalinius tikslus.
Formuluojant tikslus, pravartu atkreipti dėmesį, ar mokinys labiau orientuojasi į rezultatus,
pasiekimus, ar į procesą.
Svarbūs ir konkretieji bei trumpalaikiai mokymo(si) tikslai, ir ilgalaikiai tikslai. Pastarieji
derinami su bendraisiais ugdymo tikslais. Labai svarbūs yra asmeniniai ugdytinio tikslai: studijos,
galima profesinė veikla, tolesnio gyvenimo perspektyvos ir t. t.
Kitas svarbus šio principo aspektas – optimalūs pedagogo lūkesčiai. Keletą dešimtmečių
uţsienio mokslininkai (Good, Brophy, 1974; 1986; 1997) tyrė pedagogo lūkesčių poveikį mokinių
laimėjimams ir savęs vertinimui. Nustatyta, jog mokytojų lūkesčių poveikis tikrai egzistuoja. Kaip
teigia Arends (1998), pedagogo lūkesčiai veikia mokytojų sąveikos ir santykių su ugdytiniais
pobūdį, sukuria ciklišką ir mokytojų, ir mokinių elgesio modelį. Autorius analizuoja, kaip mokytojų
lūkesčių pagrindu susidaro skirtingas elgesys su stipriaisiais ir silpnaisiais mokiniais. Tyrimai rodo,
kad pedagogo sąveika su silpnaisiais mokiniais yra daug menkesnė (Good, Broophy, 1997). Autorių
nuomone, klaidingi lūkesčiai, lemiantys tokį diskriminuojantį elgesį, atsiranda dėl pasąmonės
nusistatymų ir stereotipų. Arends (1998) teikia patarimų, kaip išvengti neigiamų (pavyzdţiui,
„gabus tinginys“) ir išryškinti teigiamus lūkesčius.
Viena iš lūkesčių optimizavimo galimybių – konkrečių ir trumpalaikių ugdymo tikslų
formulavimas. Tokie aiškiai apibrėţti tikslai, paremti teigiamų lūkesčių dėl jų įgyvendinimo, leis
kurti pozityvias elgesio su mokiniu strategijas. Tikslų trumpalaikiškumas sudarys sąlygas juos
nuolat derinti, koreguoti ir numatyti naujas galimybes.
Individualizuoto ugdymo programos tikslai turėtų apimti tiek bendruosius ugdymo, tiek
mokinio asmeninius, tiek mokyklos tikslus. Mokinio, jo tėvų įtraukimas numatant programos
tikslus garantuoja jų dermę, be to, tai labai svarbus motyvaciją skatinantis veiksnys. Trumpalaikių ir
dalinių mokymo tikslų formulavimas, nuolatinis mokymasis veikloje sudaro prielaidas teigiamiems
pedagogo lūkesčiams susidaryti, kartu turi įtakos šios veiklos rezultatyvumui.
Tikslinės mokymosi aplinkos kūrimo principas. Pasak Arends (1998), produktyviai
mokymosi aplinkai būdinga:
-

toks bendras klimatas, kai mokiniai pasitiki savimi, bendraamţiais ir klase kaip grupe;

-

struktūros ir procesai, kai patenkinami ugdytinių poreikiai, o šie stengiasi atlikti

akademines uţduotis ir bendradarbiauja su mokytojais bei kitais mokiniais.
Be anksčiau minėtų mokymo(si) aplinkos kintamųjų, galime išskirti dar tris aspektus:
-

klasės klimatas,

-

struktūros,

-

procesai.
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Klasės klimatą, o kartu ir jos elgesį lemia tiek atskirų individų elgesys, tiek tam tikri dėl
tarpusavio sąveikos susidarę lūkesčiai ir elgesio modeliai. Remiantis Arends (1998) pateikta
klasifikacija, skiriamos bendradarbiavimo, rungtyniavimo ir individualaus tikslo klasės struktūros.
Mokymo(si) struktūroms ir procesams priskirtini mokymo metodai, formos ir būdai.
Šiuo poţiūriu mokytojui reikalingos informacijos rūšys:
-

mokinio galimybės savarankiškai išsiaiškinti uţduotį;

-

nurodymų procedūroms svarba;

-

bendravimo, emocinės pagalbos, humoro reikšmė.

Galvodamas apie mokinio galimybes savarankiškai išsiaiškinti uţduotį, mokytojas turėtų
atkreipti dėmesį į uţduoties tipą.
Uţduočių tipai pagal:
-

sunkumo lygį; abstrahavimo lygį;

-

paţinimo lygį;

-

struktūrinimo lygį;

-

uţduoties teikiamas galimybes plėtoti veiklą, pavyzdţiui, viešai pasisakyti ir pan.;

-

uţduoties teikiamas galimybes rinktis;

-

įdomumą;

-

trukmę.

Svarstydamas apie tai, kokie nurodymai mokiniui reikalingi, mokytojas jau pateikdamas
uţduotį nurodo atsiskaitymo būdą: rašytinis, ţodinis, fizinis ir numato įvertinimo būdus.. Eaton
(1996) siūlo tokius vertinimo metodus:
-

apibrėţti galimybes, kaip ugdytiniai gali geriausiai atskleisti savo pasiekimus,

-

aiškiai nubrėţti uţdavinius, pasiekimų lygius, uţduoties atlikimo vertinimo kriterijus,

t.y. mokinys turi gerai suprasti, uţ kokią uţduotį ir jos atlikimo lygį kaip bus įvertintas,
-

naudoti Bloomo taksonomiją pasiekimų lygiui išsiaiškinti,

-

vertinimo kriterijai turi būti pritaikyti prie mokinio poreikių ir galimybių.

Mokiniai turėtų būti pratinami prie savęs vertinimo. Aiškiai nubrėţti uţdaviniai ir pasiekimų
lygiai padėtų ugdyti tokius įgūdţius.
Ilgametė autorės pedagoginio darbo su gabiais vaikais patirtis leidţia rekomenduoti
formuojamąjį vertinimą, t.y. kuomet (itin) gabaus vaiko pasiekimai vertinami, lyginant jo paties
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ankstesnius pasiekimus su dabartiniais, atkreipiant dėmesį į įgytų kompetencijų pokytį ir numatant,
kokios kompetencijos turėtų būti įgytos, kad būtų pasiektas kitas artimiausias tikslas.
Trečiajam mokymosi aplinkos aspektui – bendravimui, emocinės pagalbai reikšmingi šie
mokytojo pasirinkimai:

-

idividualaus ir grupinio darbo galimybė: individualus, grupinis,

-

konkurencijos išryškinimas versus slopinimas,

-

grįžtamosios informacijos iš mokytojo tipas: asmeninis pagyrimas; asmeninis

papeikimas; pagyrimas už gerą darbą; papeikimas už blogą darbą ir pan.
Apibendrinant pabrėšime, kad klasėje turėtų vyrauti bendradarbiavimo struktūros, tam
pasitarnauti gali ir fizinė klasės aplinka. Parinkdamas mokymo metodus, organizuodamas
mokymo(si) veiklą mokytojas turi nebijoti nuolat ieškoti ir bandyti, todėl svarbus yra paskutinis
mūsų analizuojamas pedagogo veiklos tyrimo principas.
Mokomosios medţiagos pertvarkymo ir plėtotės būdų optimizavimo principas. Kurdamas
individualizuotą programą, mokytojas naudojasi įvairiais mokomosios medţiagos pertvarkymo ir
plėtotės būdais: atranka, dalykų integravimu, diferencijavimu, papildomos medţiagos rengimu,
naujų turinio elementų, tarpdalykinio turinio kūrimu ir t.t. Bendrojo ugdymo programa gali būti
praplėsta ar pagilinta.
Paramos principas. Šis principas teigia, kad tiek mokytojui, tiek mokiniui būtina nuolatinė
įvairiapusė pagalba, kuri gali būti skirtingų tipų. Tokios pagalbos rūšis suskirstėme pagal ją
teikiančius žmones. Tai:
-

mokykloje dirbančių žmonių pagalba;

-

mokinio šeimos parama;

-

klasės mokinių įtraukimas,

-

ne mokykloje dirbančių specialistų teikiama pagalba.

Aptarsime visas šias galimybes.
Mokykloje dirbančių ţmonių pagalba. Kiekvienoje mokykloje, be klasės mokytojo, yra kitų
specialistų, kurie taip pat turėtų dalintis atsakomybe už (itin) gabių vaikų ugdymą. Pirmiausia –
mokyklos administracijos atstovai. Kaip minėta anksčiau, gabių vaikų ugdymo situacijos Lietuvoje
2002 metais tyrimas parodė, kad mokytojai jaučia mokyklų administracijos paramą. Vis dėlto čia
paminėsime, kokia bendruoju atveju galima mokyklos vadovų pagalba(pagal Alper, 1995):
-

numato viziją, kaip turi būti organizuojamas (itin) gabių vaikų ugdymas mokykloje,

planuoja šios vizijos bei tikslų įgyvendinimą,
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-

numato kiekvieno darbuotojo vaidmenį, įgyvendinant ugdymo programos tikslus,

suburia darbo grupes ir vadovauja jų veiklai,
-

užmezga ir padeda palaikyti arba palaiko pats ryšius su kitų institucijų asmenimis,

teikiančiais pagalbą mokyklos (itin) gabių vaikų ugdymui ar tiesiogiai (itin) gabiems vaikams,
-

padeda bendradarbiauti skirtingų dalykų mokytojams, padeda mokytojams spręsti

organizacinius klausimus: pamokų laiko, tvarkaraščio, mokyklos dienotvarkės keitimą ir kt.,
-

rūpinasi mokytojų kvalifikacijos kėlimu, numato galimą pagalbą pedagogui kiekvienu

konkrečiu atveju,
-

skirsto finansinius ir žmogiškuosius išteklius.

Be mokyklos administracijos, labai svarbus nuolatinis mokykloje dirbančių mokytojų
bendradarbiavimas. Jei mokykloje yra psichologas, jo kompetencija (itin) gabių vaikų ugdyme gali
pasitarnauti bendram tikslo siekimui. Kartais mokyklose bendradarbiavimas yra sudėtingas dėl
konkurencijos. Campbell (1985) mano, kad sudėtingo bendradarbiavimo priežastys glūdi formalaus
statuso ir faktiškos valdžios neatitikime; dėl skirtingų ar priešingų prioritetų.
Mokinio šeimos parama. Jei individualizuotos programos parengime ir įgyvendinime dalyvautų
(itin) gabaus vaiko tėvai, sėkmės tikimybė labai išaugtų. Tėvai, gerai suprasdami ugdymo
programos tikslus bei pritardami jiems, namuose gali daug prisidėti prie šių tikslų sėkmingo
įgyvendinimo. Tėvų įtraukimas turi dvipusę naudą – padeda mokyklai tinkamai suplanuoti (itin)
gabaus mokinio ugdymą, o tėvams – suprasti savo vaiko poreikius, galimybes bei sužinoti, kaip jam
padėti.
Klasės mokinių įtraukimas. Vienas iš (itin) gabaus mokinio ugdymo tikslų – socialiniai
įgūdžiai, psichologinės atskirties prevencija. Bendravimas su bendraamžiais labai svarbus. Gabių
vaikų ugdymo situacijos Liteuvoje tyrimas (Almonatitienė, Janiulionis, Narkevičienė, 2002) parodė,
kad 9-12 klasių (itin) gabūs mokiniai susiduria su nepalankia jų atžvilgiu bendramokslių nuostata.
Tai ypač jaučia didmiesčių mokyklų berniukai. Dėl to siektina programą sudaryti taip, kad būtų
sudarytos sąlygos (itin) gabaus vaiko ir klasės draugų bendradarbiavimas.
Ne mokykloje dirbančių specialistų teikiama pagalba. Ji būtina ir programos sudarymo, ir
įgyvendinimo etapuose. Išnagrinėtame mokinio pažinimo etape gali prireikti psichologo pagalbos.
Įgyvendinimo etape rekomenduotina bendradarbiauti su mokslo institucijų, įmonių, verslo, kultūros,
labdaros fondų atstovais, neformaliojo ugdymo institucijų darbuotojais ir t.t. Ši pagalba atsispindi
ir kituose sukonstruoto gabių vaikų ugdymo modelio struktūriniuose elementuose ir tuo pačiu
atskleidžia ir patvirtina sisteminio požiūrio į (itin) gabių vaikų ugdymą poreikį ir būtinumą. Tai
viena iš priežasčių, kodėl modelis turi apimti visus ugdymo realybės lygmenis.
Savarankiškumo ugdymo – autonomiško mokinio principas.
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Vienas svarbiausių interpersonalinio lygmens ugdymo tikslų – savarankiškai beimokančio (itin)
gabaus mokinio išugdymas. (Itin) gabūs mokiniai neretai savo akademiniais pasiekimais lenkia ne
tik bendraklasius ir gali daug išmokti pats, vien nurodžius reikiamą kryptį, sudarius mokymosi
planą, esant galimybei, pasiekimų, karjeros planą bei suradus dominančios srities konsultantą,
padedantį mokiniui taikyti įgytas žinias, mokėjimus ir įgūdžius praktinėje veikloje: mokslo
tiriamojoje, eksperimentinėje, konstravimo, kūrimo, verslo ir pan. Neretai (itin) gabiems mokiniams
mokytojas turi padėti ne daug mokytis, bet atvirkščiai, susidaryti protinio darbo higienos įgūdžius.
Pedagogo veiklos individualizuojant programas tyrimo principas. Individualizuoto ugdymo
programos sudarymas prasideda nuo atpažinimo, identifikacijos ir mokinio pažinimo etapo. Tačiau
kad ir kaip nuodugniai mokytojas pažintų mokinį, neįmanoma visko žinoti ir numatyti. Tokia
ugdymo programa yra unikali dėl dviejų unikalių žmonių bendradarbiavimo ugdant(is), mokant(is).
Niekada prieš tai ir niekada po to programa negali būti pakartota lygiai taip pat. Nuolatinis darbas
padeda geriau išaiškinti mokinio galimybes, keičia jo mokymosi motyvaciją, išryškina stipriąsias ir
silpnąsias programos ypatybes. Todėl šioms programoms itin reikalinga nuolatinė kaita ir
atsinaujinimas. Kiekvieną kartą, įvertinus programos rezultatus, grįžtama atgal ir dar kartą
atliekama situacijos analizė (žr. 3.3 pav.). Tai negali vykti kasmet ar kas mėnesį. Šioms
programoms būdingas nuolatinis, situacijos diktuojamas atsinaujinimas - išryškėja pedagogo
veiklos nuolatinio tyrimo principas.
Kaip teigia Marsh, Willis (1995), veiklos tyrimas yra ypatingas problemų sprendimo būdas. Jis
verčia sistemingai analizuoti ugdymo problemas, planuoti programas, priimti sprendimus, vertinti
jų eigą ir nuolat kartoti šį ciklą. Minėtų autorių teigimu, veiklos tyrimas yra vienas iš pagrindinių
metodų, taikomų progresyvių ugdytojų planuojant ir tobulinant ugdymo programas. Kemmis (1981)
pateikia veiklos tyrimo schemą, kurioje veiklos tyrimo procesas parodomas kaip spiralė, ir
akcentuoja, jog šis metodas – nenutrūkstamas, atviras procesas. Kemmis mano, jog veiklos tyrimas
turi labai daug pranašumų, nes mokytojai susieja visas tyrimo fazes ir refleksuodami patys
inicijuoja savo veiklos tobulinimą.
****
Taigi sukonstruotas (itin) gabių vaikų ugdymo modelis, nurodyti jo tikslai, struktūriniai
elementai bei jų funkcijos. Numatyti modelio veikimo principai (palyg. Gabių vaikų ir jaunuolių
ugdymo strategija, 2005):
Demokratiškumo – vaikai ir jaunuoliai gali laisvai pasirinkti savo poreikius atitinkančias
veiklas ir ugdymo institucijas bei formas;
Prieinamumo – sudaromos visos sąlygos vaikui ar jaunuoliui ugdytis, siūlomos veiklos ir
mokymosi būdai prieinami visiems vaikams, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties,
gyvenamosios vietos, mokyklos tipo, amžiaus, lyties, kalbinės aplinkos ir kt.;
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Individualizavimo – ugdymas individualizuojamas pagal vaiko ar jaunuolio poreikius ir
galimybes.
Ar gali šis modelis pasitarnauti teoriniu pagrindu ar bent jau būti paskata (itin) gabių vaikų
ugdymo sistemai Lietuvoje su(si)formuoti? Ieškodami atsakymo į šį klausimą, aptarsime galimas
teorines prielaidas tokiam virsmui.
Sisteminio poţiūrio į (itin) gabių vaikų ugdymą nuostata nėra šio darbo autorės originali mintis.
Paţymėtina 1974 metais išleista Lauţiko knyga "Mokinių paţinimas ir mokymo diferencijavimas".
Šios knygos autorius nurodė būtinybę atsiţvelgti į vaiko individualybę, į skirtingus gabumus,
neleisti

niveliuojančių

poveikių, reikalaudamas panaudoti

klasėje tam tikras

mokymo

individualizavimo ir diferencijavimo formas. Kaip veiksmingą tuo metu priemonę individualiems
polinkiams bei gabumams ugdyti nurodydamas mokinių veiklą būreliuose, fakultatyvuose, vis dėlto
teigė: "Masinė mokykla, remdamasi individualaus priėjimo principu, turi tam tikrų galimybių
skatinti talentų vystymąsi, įtraukti vaikus į meninę saviveiklą, į dalykinius būrelius ir t.t. Tačiau vis
dėlto, tai turi daugiau atsitiktinį pobūdį, be reikiamos tikslesnės sistemos" (Lauţikas, 1974, p. 136).
Sistema – tai planingas, taisyklingas išdėstymas, sutvarkymas, organizacija (Tarptautinių
ţodţių ţodynas, 2001 ). Dabartinės lietuvių kalbos ţodynas (1993, p.694 ) be minėtos reikšmės,
nurodo ir kitą reikšmę: sistema – tai ko nors darinys pagal tikslą, paskirtį, veikimą, nagrinėjimo
poţiūrį. Filosofijos ţodyne (1975, p. 387) sistema apibrėţiama kaip aibė elementų, kuriuos vieną su
kitu sieja tam tikri santykiai, vientisumas, vienybė. Ţodyne nurodoma, kad sistema yra
neatskiriamai susijusi su aplinka, o daugumai natūralių, techninių ir visuomeninių sistemų būdinga
tai, kad jose vyksta informacijos perdavimo ir valdymo procesai. Švietimo sistemą nagrinėjusi
Targamadzė (1995) teigia, kad sistemą sudaro tarpusavyje sąveikaujantys elementai, o sistemos
analizė reikalauja sisteminio nagrinėjimo, įvertinant įvairius sistemą įtakojančius veiksnius, jų
tarpusavio bei sistemos strukūros, funkcijų, aplinkos priklausomybę. “Sistema turi savo struktūrą,
funkcijas, funkcionavimo aplinką” (Targamadzė, 1996, p.97)
Švietimo sistemos vertinimo kriterijus tyrinėjusi Šermukšnytė (1996, p.118) teigia, kad apie
sistemą galima kalbėti tada, kai pasireiškia sistemai būdingų poţymių visuma, ir cituoja Kron
(1991), kuris nurodo tokius pagrindinius sistemos poţymius:
-

ji sudaryta iš posistemių, kurias sudaro dar smulkesni sudėtingesni elementai;

-

posistemės arba elementai yra tos pačios rūšies;

-

kiekviena sudėtinė sistemos dalis atlieka savo funkciją sistemoje;

-

sistema yra tam tikrame santykyje su aplinka (uţdaros ir atviros sistemos);

-

ji kinta arba ne (dinaminės arba statinės sistemos).

Sukurtasis (itin) gabių vaikų ugdymo modelis turi savo struktūrą, funkcijas ir funkcionavimo
aplinką. Modelis turi paskirtį, bendrą tikslą, kuris suteikia jam vienovės, vientisumo. Kiekvienas
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struktūrinis elementas turi ir papildomų, išvestinių iš bendrojo, tikslų, kurie susiję su funkcijomis,
kurias atlieka struktūrinis elementas. Modelis skirtas ţmogui, jame vyksta informacijos perdavimo
ir valdymo procesai – tai būdinga visuomeninėms sistemoms.
Analizuokime modelį pagal aukščiau paminėtus poţymius.
Modelis sudarytas iš posistemių (pavyzdţiui, pedagoginės sistemos, atskirų ugdymo institucijų,
kurios savo ruoţtu yra švietimo sistemos posistemės ir kt.). Visi jo elementai yra vienaip ar kitaip
susiję su ugdymu ir jo funkcijomis: švietimu, lavinimu, auklėjimu, mokymu, globojimu, formavimu
ir kt. Kiekviena jo sudėtinė dalis atlieka tam tikrą funkciją, jas nurodėme aptardami modelį.
Modelis yra atviras ir dinamiškas. Atviras, nes tai yra socialinė struktūra, esanti aiškioje
aplinkos įtakoje netgi jo veikimo realybėje prasme. Modelis turi daug vidinių ryšių tarp savo
strukūrinių elementų, kurie savo ruoţtu yra atviri aplinkai, kitoms, išorinėms socialinėms
strukūroms, sistemoms ir dinamiški, nes išlikti statišku, būnant atviram kintančiai aplinkai, nėra
įmanoma. Dinamiškas jis ir dėl kitos prieţasties. Tai modelis, kurio centre – ţmogus, visas modelio
veikimas yra grįstas ţmonių veikla. Ţmogus – kintanti būtybė, jo veiklai būdingas nuolatinis
vystymasis, plėtra. Toks modelis negali būti statiškas.
Taigi modelis tenkina sistemos poţymius, atitinka apibrėţimus. Pridursime, kad (itin) gabių
vaikų ugdymo sistemos pagrindu šis modelis gali būti tik tuomet, kai funkcionuoja visus ugdymo
lygmenis apimantys jo struktūriniai elementai. Nes tik tokiu atveju jis apima daugelį aplinkos
veiksnių, kurie yra gabumo virsmo talentingumu katalizatoriai. Funkciniais ryšiais susiję elementai
sukuria palaikančią aplinką vienas kito veikimui, o tai savo ruoţtu sumaţina atsitiktinumų įtaką
ugdymui. Kitu atveju, kai funkcionuoja tik atskiri jo elementai, pavyzdţiui, (itin) gabių vaikų
ugdymo modelis atskiroje institucijoje, galimi nesutarimai, netgi prieštaravimai ar konfliktai tarp
atskirų ugdymo lygmenų.
Apibendrindami galime teigti, kad:
Institucinio lygmens (itin) gabių vaikų ugdymo modelis yra būtina, bet nepakankama
sąlyga (itin) gabių vaikų ugdymo tikslui – sudaryti sąlygas (itin) gabiems vaikams, nepriklausomai
nuo jų socialinės padėties, gyvenamosios vietos, amţiaus, lyties ir kt. rinktis jų poreikius atitinkantį
ugdymą ir galimybes saviugdai, padėti vaikui pasiekti pilno savojo gabumų potencialo realizavimo
ir būti maksimaliai naudingam sau, šeimai ir visuomenei
(Itin) gabių vaikų ugdymo modelis turi apimti visus ugdymo realybės lygmenis –valstybinį,
socialinį –visuomeninį edukacinį, institucinį, interpersonalinį, intrapersonalinį. Šiame darbe
teoriškai pagrįstas ir pasiūlytas būtent toks, apimantis visus ugdymo relaybės lygmenis, (itin) gabių
vaikų ugdymo modelis. Jis tenkina sistemos poţymius, todėl galėtų tapti (itin) gabių vaikų ugdymo
sistemos su(si)kūrimo Lietuvoje teoriniu pagrindu.
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Ţodis mokytojui
Mielas kolega, nėra vienintelio ar visiems tinkamo mokymo metodo, būdo, formos,
programos ir t.t., kuri padėtų realizuoti (itin) gabaus vaiko potencialą, kaip nėra vienintelio ir
visiems tinkamo būdo (iš)mokyti vaiką.
Itin gabus mokinys yra kiekvienam mokytojui didelė dovana, kurios vardan verta pasitelkti
visą savo išmintį, patirtį ir turimą pedagoginį – didaktinį – metodinį nstrumentarijų ir psichologines
ţinias. Čia pateiktas (itin) gabių vaikų modelis yra tik gairės Jūsų kūrybai, Jūsų minties laisvei, Jūsų
ir Jūsų (itin) gabaus mokinio bendrai veiklai. Unikaliai veiklai. Jūsų rankose – vaikų ateitis, Jūsų
rankose – mūsų ateitis. Investuokite į ją patys ir padrąsinkite tai daryti kitus mūsų visuomenės
narius, nes ugdytojas – ne tik mokytojas, ugdytojas – kiekvienas, kuriam rūpi asmens ir visuomenės
tobulėjimas.
Tai, kas surašyta, pagrindţiant ir kuriant modelį, apibendrinsiu, kad būtų galima pasinaudoti
teorinio tyrimo rezultatais kaip praktiniu įrankiu, o skaityti visą knygą prireiktų tik tada, kai to
norėsis.
(Itin) gabių vaikų ugdymo vertybinis pagrindas: visi ţmonės yra lygiai vertingi, visi turi
teisę maksimaliai atskleisti savo ţmogiškąjį potencialą, net jei jis labai skirtingas. Intelektas ir
gabumai yra tik viena iš daugelio asmenybės savybių. Vaiką privalu ugdyti visumiškai, tik tada
uţauginsime brandţią asmenybę. Vertybinis ir intelektinis ugdymas neatskiriami. Atsakomybė uţ
didesnių ţmogaus potencialių galių realizavimą yra taip pat didesnė ir abipusė: asmens prieš save
patį bei visuomenę ir atvirkščiai. Atsakomybė uţ realizavimą, atskleidimą ir to rezultato nauda šiuo
atveju yra diadoje.
(Itin) gabių vaikų ugdymo modelio tikslas: sudaryti sąlygas (itin) gabiems vaikams,
nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, gyvenamosios vietos, amţiaus, lyties ir kt. rinktis jų
poreikius atitinkantį ugdymą ir galimybes saviugdai, padėti vaikui pasiekti pilno savojo gabumų
potencialo realizavimo ir būti maksimaliai naudingam sau, šeimai ir visuomenei.
Modelio principai: demokratiškumas, prieinamumas, individualizavimas.
Modelis apima visus ugdymo realybės lygmenis: valstybinį, visuomeninį, institucinį,
interpersonalinį ir intrapersonalinį. Visiems šiems lygmenims būdinga hierarchija: modelio
branduolys glūdi interpersonaliniame ir intrapersonaliniame ugdymo lygmenyje, bet branduolio
sėkmingam veikimui būtini modelio elementai kituose ugdymo realybės lygmenyse: instituciniame,
visuomeniniame ir valstybiniame. Kita vertus, procesai, vykstantys branduolyje, keičia viso
modelio elementus, procesus, vykstančius kituose lygmenyse ir todėl turi įtakos tobulinimui ir
augimui visuose lygmenyse.
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Mokytojas veikia daugiausia (bet jokiu būdu ne tik!) instituciniame lygmenyje, turi lemiamos
įtakos pedagoginei sistemai, kartu su mokiniu yra pagrindinis veikėjas interpersonaliniame
lygmenyje.
Mokytojo instrumentarijus veiklai minėtuose (itin) gabių vaikų ugdymo modelio lygmenyse:
 Mokymo strategijos: mokymo turtinimas ir spartinimas;
 turtinimas savo ruoţtu gali būti toks: gilinimas, praplėtimas; Tam pasitarnauja
atitinkamas bendrųjų programų pagilinimas ir/ arba praplėtimas ir atitinkamos
mokomosios priemonės;
 spartinimas gali būti tokių rūšių: ankstyvesnis priėmimas į mokyklą; akademinių metų
“peršokimas”; kai vaikas mokosi visų ar tam tikrų dalykų su vyresniais vaikais,
atskirų mokomųjų dalykų mokymasis su vyresniais pagal amţių vaikais; turinio
įsisavinimo spartinimo; kai vaikas kartu su kitais bendraamţiais mokosi aukštesniu
lygiu; nuolatinio progreso – šiuo atveju moksleiviui yra duodama atitinkama
mokomoji medţiaga, kai tik jis jai yra pasirengęs.
 Mokymo būdai, metodai ir formos:


diferencijavimas. Diferencijavimas savo ruoţtu gali būti išorinis arba vidinis.
Diferencijuoti galima turinį (gabiesiems – platinti, gilinti), mokymo(si) procesą,
atsiţvelgiant į mokinių išankstinį pasirengimą, interesus, mokymosi stilių,
mokymosi tempą (gabiesiems – spartinti), mokymo(si) rezultatą (vertinimą);



individualizavimas. Individualizuotų programų sudarymo principai: (itin)
gabaus vaiko paţinimo įvairiapusiškumo, diferenciacijos ir integracijos
optimalaus santykio, tikslų dermės ir pedagogo lūkesčių optimizavimo, tikslinės
mokymosi aplinkos kūrimo, mokomosios medţiagos pertvarkymo ir plėtotės
būdų optimizavimo, paramos principas, savarankiškumo ugdymo – autonomiško
mokinio principas, pedagogo veiklos individualizuojant programas tyrimo
principai;



pamokos, seminarai, paskaitos, projektai (tiriamieji, apibendrinantieji,
kūrybiniai ir t.t.), laboratoriniai darbai, savarankiškas darbas ir studijos, išvykos,
ekskursijos ir pan.



eksperto konsultacijos, kursai / praktika / stovykla ir t.t. mokslo, verslo, meno,
politikos ir kt. įstaigoje ar organizacijoje ir pan;



mokymasis su bendraamţiais: poroje, grupėje, padedant mokytis kitam ir pan.



nuotolinis mokymas(is).
105

Mokytojo vaidmenys dirbant su (itin) gabiu vaiku 9-12 klasėse: vadybininkas, patarėjas,
konsultantas, paramos (mokslinės, psichologinės, finansinės ir kt.) ieškotojas ir teikėjas, naujų
mokymo(si), kompetencijų įgijimo kelių ir būdų atvėrėjas, kūrėjas, iniciatorius.
Mokymo(si) proceso raktiniai ţodţiai:


tikslas, motyvavimas (motyvacija), turinys, priemonės, metodai, (savi)refleksija,
į(si)vertinimas, veiksnių (vidinių ir išorinių) keitimas, nauji tikslai ir t.t.



mokymo(si) stilius, mokymo(si) aplinka
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Ţodynėlis
Akademinis tobulumas (Academic Execellence)
Toks mokyma(si)s, kai kiekvienas mokinys dirba tokiu aukštu lygiu, kad visiškai atitinka arba
viršija akademinius standartus, nustatytus valstybės, rajono ir/arba mokyklos.
Mokymasis ir uţduočių atlikimas kiekvienam mokiniui turėtų būti iššūkis, proporcingas kiekvieno
mokinio įgūdţiams ir iš(si)ugdytiems gebėjimams.
Atviras klausimas (Open–Ended Question )
Klausimas, naudojamas sudaryti sąlygas daugiau negu vienam sprendimui arba atsakymui, tokiu
būdu skatinant mokinio kritinį mąstymą ir/ar kūrybiškumą. Tokie klausimai padeda mokiniams
išmokti naudotis ankstesnėmis ţiniomis, generuoti atitinkamus savo sprendimo būdus ir aiškiai
pagrįsti savo samprotavimą.
Bazinė programa (Core Curriculum)
Mokomieji dalykai ir jų turinys, ţinios, įgūdţiai ir mokėjimai, kuriuos turėtų įgyti visi tam tikros
klasės mokiniai.
Bendradarbiavimo mokymasis, mokymasis bendradarbiaujant (Collaborative learning)
Mokymo(si) strategija, kai grupė mokinių turi dalytis patirtimi ir pastangomis tam, kad sukurtų
bendrą projektą arba kitą mokymo(si) rezultatą.
Bešališkumas, lygių galimybių principas (Equity)
Lygių ir bešališkų mokymosi galimybių sudarymas ir kokybiško mokymo uţtikrinimas visiems
besimokantiems. Lygios galimybės nereiškia tokių pačių, vienodų galimybių visiems vaikams.
Lygių galimybių principas reikalauja kiekvienam vaikui, kokiai socialinei grupei jis bepriklausytų,
kokioje institucijoje besimokytų, sudaryti sąlygas galimai maksimaliam jo gebėjimų
at(si)skleidimui. Galimybių lygybė reikalauja sudaryti sąlygas mokiniams pasiekti tą patį
išsilavinimo lygmenį, bet proporcingą, atitinkantį jų individualius gebėjimus.
Bloom Taksonomija (Bloom’s Taxonomy)
Terminas, paplitęs nuo pirmojo JAV švietimo sistemos tikslų klasifikacijai skirto vadovo, kurį
parašė autorių grupė, vadovaujama Bloom: „Švietimo tikslų taksonomija, I vadovas: paţintinė
sritis“. Terminas “paţintinis” yra naudojamas apjungti veiklos sritims, tokioms kaip įsiminimas ir
ţinių atgaminimas, mąstymas, problemų sprendimas ir kūrybiškumas. Taksonomija nustato šešis
paţintinės srities tikslų lygius ir pateikia juos hierarchine tvarka, nuo ţemiausio iki aukščiausio:
ţinios, suvokimas, pritaikymas, analizė, sintezė ir vertinimas. Paţintinės taksonomijos naudojimas
gali padėti mokytojui pasiekti paţangos, sureikšminant pasiekimų lygius, planuojant mokymo
programą, ir paskatinti siekti aukštesnio lygio tikslų, ypač tinkamų gabiems mokiniams.
Daugialypis intelektas (Gardnerio intelekto teorija) (Multiple Intelligences)
Teorija, aiškinanti, kad intelektas – nepriklausomų gabumų, veiksnių visuma. Pirmasis tokią teoriją
pasiūlė Guilford 1967 metais. Šiuolaikinė daugialypio intelekto teorija siejama su Howard Gardner
intelekto teorija, kuri numato bent jau aštuonias intelekto rūšis: kalbinį, muzikinį, erdvinį, loginį–
matematinį, kūno–kinestezinį, tarpasmeninį, vidinį asmeniškąjį ir natūralųjį intelektą .
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Dvigubai išskirtinis (Twice Exceptional)
Terminas naudojamas apibūdinti mokiniui, pasiţyminčiam daugiau negu vienos rūšies išskirtinumu,
pavyzdţiui, gabus ir fiziškai neįgalus, gabus ir turintis elgesio problemų, gabus ir sutrikusio
dėmesio vaikas.
Elitarizmas (Elitism)
Koncepcija, reiškianti tam tikros ţmonių grupės išskirtinumą. Kai terminas siejamas su poţiūriu į
tam tikrus ţmones, lyg į pranašesnius vienu ar kitu atţvilgiu, ir jiems dėl to (turi būti) rodamas
palankumas, šis papildomas sureikšminimas sukelia neigiamus jausmus. Tuo atveju, kai elitarizmas
suvokiamas kaip išskirtinumas tų ţmonių, kurie pademonstruoja ypatingus gebėjimus (pvz., sportinį
meistriškumą, muzikinį talentą arba akademinį gabumą), ir jiems reikia suteikti papildomas
galimybes tam, kad galėtų tapti tikrai išskirtiniais savo srities profesionalais, terminas tampa
teigiamu.
Emocinis mokymasis (Affective learning)
Mokymas, kuris sujungia socialinių ir emocinių įgūdţių vystymąsi. Apima vertybių, poţiūrių, ţinių
ir savęs bei kitų vertinimo ugdymą.
Gabumas (Giftedness, High ability)
Anatominių – fiziologinių sėkmingos veiklos pradmenų, uţuomazgų visuma, sąlygojanti lengvą,
greitą ir kokybišką fizinių ir protinių veiksmų plėtrą. Gabumas yra įgimtas, bet jis dinamiškas,
kinta, kokybiškai vystosi praktinėje veikloje. Jei įgimti gabumai neplėtojami, nelavinami, jie negali
pasireikšti. Gabumas – tai potencialus gebėjimas ar potencialus mokėjimas; individo galimybė įgyti
tam tikro lygio gebėjimus ir mokėjimus.
Gabumai gali pasireikšti vienoje ar keliose šių sričių: bendrojo intelekto, atskiroje mokslo srityje
(akademinėje srityje), socialinio funkcionavimo, meninės veiklos, psichomotorikos.
Gabumo/talento ugdymas/vystymas (Talent development)
Tikslingos, apgalvotos ir suplanuotos pastangos sukurti vaikams praturtintą ir palankią mokymosi
aplinką, kitas reikiamas edukacines ir socialines, ekonomines sąlygas ir galimybes tiek namuose,
tiek mokykloje, tiek apskritai švietimo sistemoje, kad būtų uţtikrinta, jog kiekvienas vaikas
maksimaliai atskleis savo gabumus ir pavers juos pasiekimais.
Gabumų nerealizavimas (Underachieving)
Turimų gabumų ir akademinių pasiekimų neatitikimas, kai mokinys gabus, o mokosi vidutiniškai ar
net yra nepaţangus. Gabumų nerealizavimo prieţastys gali būti socialinės, psichologinės, fizinės
ir/arba pedagoginės. Jos gali atsirasti tiek namuose, tiek mokykloje.
(Itin) Gabūs mokiniai (Gifted students)
Tai vaikai ar jaunuoliai, galintys greitai ir efektyviai įgyti ţinių ir mokėjimų; juos pritaikyti
kintančiose situacijose naujoms problemoms spręsti; sparčiai mokytis iš įgytos patirties ir atpaţinti,
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kokiose situacijose naudoti įgytas ţinias ir mokėjimus. Jų intelektas yra itin aukštas. Daugelio
mokslininkų nuomone, tokių mokinių IQ  115 , itin gabių mokinių IQ  130.

Gabių vaikų ugdymo programa (Gifted education program)

Tai ugdymo programa, kuri:








Tiksliai nusako gabaus vaiko sąvoką ir pagal tai atrenka vaikus ugdymui;
siekia ugdyti gabius vienai ar kelioms (dalykinėms) sritims vaikus;
gabiems vaikams ttpaţinti naudoja įvairius metodus ir šaltinius, kad būtų kiek įmanoma
sumaţinta klaidos, kad į gabių vaikų ugdymo programą nepateks gabus vaikas, tikimybė;
sudaro lygias galimybes patekti į ugdymo programą gabiems vaikams, nepriklausomai nuo
jų socialinės kilmės, lyties, gyvenamosios vietovės ir kt. aplinkybių, kurios gali turėti įtakos
vaiko intelektinio potencialo raiškai;
siekia atrasti, atpaţinti tuos gabius vaikus, kurių gabumai dar nėra virtę aukštais
pasiekimais;
atsiţvelgia į vaiko motyvaciją, numato galimybę įtraukti vaikus, kurie pasiţymi labai aukšta
motyvacija, bet gabumai dar nėra pasireiškę ryškiais pasiekimais kurioje nors (dalykinėje)
srityje;

Gabių vaikų ugdymo programos efektyvumo kriterijai (Gifted programs criteria for
effectiveness)






Kuriama aplinka, kurioje kiekvieno gabaus vaiko specialieji ugdymo(si) poreikiai yra
atpaţįstami, pripaţįstami ir stengiamasi juos patenkinti.
Naudojama identifikacijos metodų ir šaltinių įvairovė, tokiu būdu išvengiant vieno atrankos,
atpaţinimo, įvertinimo kriterijaus ar vienpusiško vaiko gabumų įvertinimo.
Siūlomas visas kompleksas paslaugų, kurios integruoja atpaţintų vaiko gabumų ugdymą ir
kitų jo ugdymo(si) poreikių tenkinimą.
Naudojamos priemonės informuoti bendruomenę (mokytojus, tėvus ir pan.) ir visuomenę
apie gabių vaikų ugdymo programą, jos tikslus ir/ar bendruomenei ir visuomenei šviesti
gabių vaikų ugdymo problemų klausimais.
Numatomos priemonės programos skaidrumui, aiškumui uţtikrinti.

Gebėjimas (Ability)
Besimokant išlavintas atitinkamas gabumas, asmenybės fizinė ar psichinė galia atlikti tam tikrą
veiksmą, veiklą, poelgį; mokėjimo prielaida ir padarinys.
Grupavimas klasteriais (Cluster grouping)
Metodas, skirtas sukomplektuoti klasę taip, kad joje mokytųsi mokiniai, turintys panašių poreikių,
interesų ir/arba gebėjimų. Taip siekiama uţtikrinti efektyvesnį mokymąsi.
Grupavimas nepilnai darbo dienai (Part–time Grouping)
Mokymo administravimo būdas, kuris leidţia mokykloms grupuoti mokinius daliai dienos vienoje
mokykloje pagal jų gabumus, pasiekimus, poreikius ar interesus. Ši galimybė leidţia mokymą
klasėje padaryti tinkamesnį mokiniui ir tokiu būdu efektyvesnį. Pavyzdţiui, galima sugrupuoti
109

gabius matematikai ar kalboms mokinius bendram darbui ir tuo pat metu suteikti galimybę jiems
mokytis heterogeninėse grupėse likusią dienos dalį.
Grupavimas pagal gebėjimus (Ability Grouping)
Strategija, naudojama sugrupuoti mokinius klasėje pagal poreikius, susidomėjimą arba gebėjimus.
Grupės gali būti formuojamos atititinkamai įvairiems mokymo tikslams.
Grupavimas pagal gebėjimus nėra sinonimiškas suskirstymui pagal gebėjimus ar gabiųjų paieškai.
Grupavimas pagal bičiulystę/draugystę (Peer Grouping)
Grupavimo praktika, kai mokiniams leidţiama jungtis savanoriškai į grupes, siekiant mokymą ir
mokymąsi padaryti efektyvesnius.
Heterogeninis ir homogeninis grupavimas (Heterogenuous and Homogenuous Grouping)
Dvi mokinių grupavimo klasėje strategijos mokymo(si) efektyvumui padidinti. Heterogeninis
grupavimas skirtas mokinių grupavimui pagal amţių, neatsiţvelgiant į pademonstruotus gebėjimus
arba ţinių lygį. Homogeninis grupavimas skirtas grupuoti mokinius pagal tam tikrą bendrą poţymį,
pavyzdţiui, ţinių lygį, poreikius, gabumus ar domėjimosi sritį.
Identifikacija (Identification)
Tai atpaţinimas, kai identifikuojama ta savybė (šiame darbe tai gabumas), pagal kurią asmenybė
priskiriama kuriai nors grupei, klasei. Remiantis humanistine filosofija, reikia identifikuoti
kiekvieno vaiko gabumus ir atitinkamai juos ugdyti. Gabių vaikų identifikacija – tai procedūrų,
kuriomis naudojamasi tam, kad gabus vaikas būtų atpaţintas, visuma. Vienintelė gabių vaikų
identifikavimo prieţastis – suteikti, parinkti jiems tinkamą vietą mokymo(si) procese, atlikti
reikiamas mokymo programos modifikacijas. Gabių vaikų identifikaciją sudaro trys etapai: pirminė
atranka, nustatyto gabumo lygmens patvirtinimas, tinkamos individualizuotos programos
parinkimas.
(Gabių vaikų) Identifikacijos procedūros (Procedure of Identification)
Plačiąja prasme galima skirstyti į objektyvias ir subjektyvias. Toks skirstymas reliatyvus, nes kai
kurias procedūras sudėtinga priskirti vienai ar kitai grupei. Be to, nereikėtų šių dviejų sąvokų,
„objektyvios procedūros“ ir „subjektyvios procedūros“, priešpastatyti vienos kitai. Objektyvioms
procedūroms priskirtinas grupinis ir individualus intelekto testavimas, pasiekimų testavimas,
kūrybiškumo testavimas, motyvacijos testavimas, interesų testavimas ir pan. Subjektyvioms
procedūroms priskirtina procedūra, kai vaiką gabiu nominuoja mokytojai, tėvai, bendramoksliai,
pats vaikas.
Individualus mokymo(si) planas(IMP) (Individual Educational Plan (IEP))
Dokumentas, detalizuojantis suderintus tarpusavyje tikslus, turinį, aplinką ir mokymosi bei veiklos
būdus, atitinkančius tam tikro mokinio mokymo(si) poreikius. IMP yra paprastai sukuriamas įvairių
mokomųjų dalykų mokytojų, bendradarbiaujant su tėvais ir mokiniu, remiantis mokinio
paţangumu, stebėjimais, prisitaikymu visuomenėje/socialiniu prisitaikymu ir kt. IMP gali būti
sėkmingai naudojamas specialiųjų poreikių ir gabiems mokiniams mokyti.
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Individualizavimas (Individualization)
Mokymo(si) strategija (arba būdas), suteikianti individualias mokymo(si) galimybes, kad patenkintų
atskiro mokinio specialiuosius poreikius, interesus ir /arba gebėjimus. Mokinys turi galimybę dirbti
su tokia mokomąja medţiaga ir tuo mokymosi lygiu, kuris atitinka jo įvertintus gebėjimus,
gabumus, poreikius ir/arba interesus.
Intelektas (Intelligence)
Tai protinių gabumų visuma, apimanti gebėjimą produktyviai galvoti, spręsti problemas, abstrakčiai
mąstyti, greitai išmokti ir įgyti patirties, suprasti sudėtingus dalykus, susivokti naujose situacijose,
įţvelgti galimybes, nustatyti reiškinių ryšius. Yra du pagrindiniai poţiūriai į intelekto struktūrą.
Vieni psichologai teigia, kad galima išskirti bendruosius gabumus, intelekto veiksnius (Spearman
bendrasis veiksnys „g“), kurie reiškiasi bet kurioje asmens veikloje ir lemia bet kurio intelekto testo
rezultatus. Kiti (Guilford, Gardner) mano, kad intelektas – tai atskirų, vienas nuo kito
nepriklausančių gabumų visuma. Pastarųjų autorių teorijos kritikuojamos dėl to, kad jos nėra
pagrįstos empiriniais tyrimais.
Intelekto lygis nustatomas intelekto testais. Ţinomiausi yra Amthauer (IST), Wechsler (WISC),
Stanford – Binet intelekto testai.
Dauguma mokslininkų sutaria dėl to, kad asmens intelekto lygis – prigimties ir aplinkos
partnerystės rezultatas.
Intelekto koeficientas IQ (Intelligence Quotient)
Intelekto koeficientas IQ nustatomas, naudojantis intelekto testais. Testuoti gali tik tinkamai tam
pasirengę, kvalifikuoti psichologai. Intelekto koeficientas – tai proto amţiaus ir chronologinio
amţiaus santykis, padaugintas iš 100. Populiacijos intelekto koeficientas turi normalųjį (Gauso)
skirtinį, IQ vidurkis 100, standartinis nuokrypis – 15. Itin gabių asmenų IQ  130. Jų populiacijoje
yra apie 3%.
Intervencijos (Interventions)
Įsikišimas į įprastinį mokymą – programų modifikavimas, specialių ugdymo/mokymo paslaugų
mokiniams teikimas ir kt.
Įgūdis (Skill)
Automatizuotas mokėjimas.
Įvertinimas (Grading)
Mokinio darbo įvertinimas, kurį mokytojas fiksuojamas skaičiais, raidėmis, procentais arba
komentarais.
Karjera (Career)
Tai atskiro ţmogaus tobulėjimas pasirinktoje veikloje ir tos veiklos teigiamas įvertinimas
visuomenėje. Profesinė karjera yra apibrėţiama kaip individualus tobulėjimas sėkmingai pasirinktos
veiklos kryptimi ir teigiamas jos vertinimas paties ţmogaus ir visuomenės poţiūriu.
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Kategorinė programa (Categorical Program)
Programos, turinčios specialiuosius tikslus, remiamos vyriausybės ir/arba savivaldybės lėšomis.
Lėšos privalo būti panaudotos vyriausybės ir/arba savivaldybės numatytiems tikslams.
Tokios programos pavyzdţiu galėtų būti gabių vaikų ugdymo programa (nacionalinė, regiono,
savivaldybės).
Kriterinis vertinimas (Criterion–Referenced Assessment)
Vertinimo strategija, kai mokinio ţinios ir gebėjimai lyginami su atitinkamu kriterijumi,
atitinkamais reikalavimais (egzamino, testo atlikimo, dalyko įsisavinimo ir kt.), o ne su kitų
mokinių demonstruojamomis ţiniomis ar mokėjimais.
Kritinis mąstymas (Critical Thinking)
Analitinis mąstymas, naudojimas sprendimams priėmti. Tam reikia turėti argumentų, nuomonių
analizavimo, faktų iš skirtingų pozicijų, perspektyvų suvokimo ir vertinimo, išvadų darymo įgūdţių.
Kompetencija (Competency)
Ţinių, įgūdţių, mokėjimų, gebėjimų, asmenybės savybių ir patirties, reikalingų atlikti tam tikrą
uţduotį, veiklą ar funkciją, turėjimas.
Kompetencijos tikrinimas (Competency testing)
Vertinimo procedūros, kurios pamatuoja mokinio ţinių ir/arba įgūdţių, mokėjimų, kurie reikalingi
pamokos, temos arba nagrinėjamo klausimo supratimui, įsisavinimą. Kompetencija yra gebėjimų
arba informacijos, kurią mokinys privalo turėti, kad atliktų uţduotį arba įsisavintų dėstomą dalyką,
lygis. Reikalavimai mokinių kompetencijai paprastai įvardijami išsilavinimo standartuose.
Atitinkamai reikalavimus kompetencijai gali parengti ir mokytojas, mokykla, jeigu turi parengę
programą gabiems vaikams.
Kompetentingumas (Competence)
Kompleksinė kompetencijos raiška, jos kokybiškas panaudojimas atliekant intelektinę ar praktinę
veiklą, vykdant tam tikrą funkciją.
Kompleksiškumas (Complexity)
Mąstymo proceso kokybė, kuri jungia daug idėjų arba dalių tam, kad vystytų sudėtingą jų visumą,
susiejančią tas idėjas ar dalis. Gabiems mokiniams būdinga siekti kompleksiškumo mąstymo
procese, suprasti sudėtingas sąvokas, gebėti apibendrinti aukštesniu lygiu. Šį poreikį gali patenkinti
sąsajų su kitomis idėjomis ieškojimas, ryšio tarp sąvokų, suvokimo iš kitokių perspektyvų
parodymas.
Konstruktyvizmas (Constructivism)
Mokymo teorija, paremta prielaida, kad visi besimokantys supranta arba formuoja savo pasaulius
sintetindami /sujungdami naujus potyrius su tuo, ką jie jau ţino ir yra anksčiau patyrę. Abstrakčios
sąvokos yra geriausiai išmokstamos, tyrinėjant, ieškant prieţasčių ir diskutuojant. Mokant tokiu
būdu, mokiniai kuria, remdamiesi jau įgytomis ţiniomis. Mokytojas, naudodamasis
konstruktyvumo teorija, iškelia prasmingus, atvirus diskusijai klausimus, naudoja turtingą, iš
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pirminių šaltinių paimtą medţiagą ir reikalauja mokinių mokymosi kokybės įrodymo.
Konstruktyvisto pamokoje mokiniai yra skatinami tyrinėti, bendradarbiauti, spręsti problemas ir
mokytis savarankiškai, daryti tai, kas yra asmeniškai svarbu.
Kūrybiškumas (Creativity)
Gebėjimas sujungti tai, kas ţinoma, su naujomis procedūromis, idėjomis arba rezultatais. Kai kurie
autoriai kūrybiškumą laiko gabumo komponentu. Kiti kategoriškai su tuo nesutinka.
Lankstusis grupavimas (Flexible grouping)
Grupavimo būdų įvairovė, leidţianti mokiniams dirbti įvairiai: kartais vieniems, kartais porose,
kartais maţose ar didelėse grupėse. Pasirinkdamas grupavimo rūšį, mokytojas remiasi uţduoties
pobūdţiu, mokinio poreikiais, pasiekimų/gabumų lygiu, norimu pasiekti rezultatu.
Mentorius (Mentor)
Bendruomenės narys, kuris yra paskiriamas (arba tampa savanoriu) mokiniui teikti kvalifikuotą
pagalbą ir/arba patarti mokslo srityje. Mentoriai gali taip pat būti pavyzdţiais, kuriais sekama.
Mokėjimas (Capacity, Ability)
Gebėjimas, remiantis taisyklėmis, instrukcijomis, technologijomis ir pan., atlikti tam tikrus
intelektinio ar fizinio pobūdţio veiksmus ir netipiškomis /besikeičiančiomis sąlygomis.
Automatizuotas mokėjimas – įgūdis.
Mokymo tikslas (Teaching purpose)
Lakoniškas apibūdinimas to, ko mokymo(si) metu siekia mokytojas ir/ar besimokantis asmuo.
Mokymo tikslas reiškia šio asmens ţinias, mokėjimus, gebėjimus, įgyjamus mokantis.
Mokymasis bendradarbiaujant (Cooperative learning)
Mokymosi strategija, kuri sujungia komandinį darbą su individualiu arba grupiniu atsiskaitymu.
Bendra uţduotis ir/arba projektas yra paskiriamas grupei mokinių su skirtingais gebėjimų lygiais.
Tokio grupavimo tikslas yra paruošti mokinius gyventi demokratinėje visuomenėje; padėti jiems
suprasti narystę grupėje ir grupės dinamiką; leisti jiems treniruoti tiek vadovo, tiek pasekėjo
įgūdţius. Panašaus gebėjimų lygio mokiniai yra sugrupuojami bendram darbui.
Mokymo diferencijavimas (Differentiation)
Mokymo modifikacija tam, kad jis atitiktų besimokančiųjų unikalius poreikius. Diferencijuoti
galima turinį (gabiesiems – platinti, gilinti), mokymo(si) procesą, atsiţvelgiant į mokinių išankstinį
pasirengimą, interesus, mokymosi stilių, mokymosi tempą (gabiesiems – spartinti), mokymo(si)
rezultatą (vertinimą).
Išorinis diferencijavimas, kai ugdytiniai yra skirstomi arba renkasi savo noru švietimo instituciją,
t.y. mokyklą, atitinkančią jų poreikius bei interesus, atskiras klases arba grupes su profiliuotu arba
skirtingo lygio ugdymo turiniu, ugdytiniui sudaro sąlygas pasirinkti veiklą, veiklos būdą. Vidinis
diferencijavimas yra toks, kai, dirbant su visa klase, atsižvelgus į besimokančiųjų skirtybes, taip pat
didaktinį užsiėmimo tikslą, dalyko specifiką, organizuojamas grupinis ar individualus darbas.
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Mokymosi pasiekimai (Learning Acievement)
Tai ţinios, mokėjimai, gebėjimai, įgūdţiai.
Mokymosi stilius (Learning Styles)
Mokymosi būdas, kurį mėgsta mokinys ir jį individualiai renkasi. Pavyzdţiui, vieni labiau mėgsta ir
teigia greičiau išmoktantys, kai klausosi, kiti – kai skaito; vieniems labiau sekasi struktūrizuotoje
aplinkoje, tuo tarpu kiti geriausiai dirba savarankiško mokymosi situacijoje ir kt.
Mokymas, paremtas galutiniu rezultatu (Outcome–Based Education (OBE))
Mokymo(si) teorija, kurioje sprendimai dėl mokymo programos ir mokymo remiasi norimomis
mokinių kompetencijomis, kurias jie turėtų pademonstruoti mokymo pabaigoje. Siekiamas
rezultatas gali sujungti ne tik kontrolinių darbų arba testų paţymius, bet ir mokinio
pademonstruotus gebėjimus realiame gyvenime, pavyzdţiui, planavimą, dizaino sukūrimą,
produkto pagaminimą, vadovavimą ir organizavimą.
Nepriklausomas mokymas(is) (Independent Study or Self–Directed Study)
Savarankiškas mokymasis arba mokymasis, nukreiptas į save/savo poreikius. Tai strategija,
leidţianti mokiniams domėtis individualiomis arba pačių pasirinktomis sritimis, sukuriant ir
įvykdant savo pačių mokymosi planus.
Nesinchroniškumas (Asynchrony)
Terminas apibūdinti nevienodą paţintinį, emocinį ir fizinį vystymąsi, gana daţnai būdingą gabiems
vaikams.
Netradicinė identifikacija (Non–Traditional Identification)
Alternatyvūs identifikacijos metodai, kai naudojami būdai ir procedūros, duodančios tokios rūšies
informaciją, kuri yra nepasiekiama tradiciniais metodais – norminiais ir standartizuotais testais.
Nominacija (Nomination)
Kandidato iškėlimas dalyvauti mokinių atrankoje į specialiąją arba kategorizuotą, pavyzdţiui, gabių
vaikų ugdymo programą. Nominacijos procesas – įţanga į gabaus mokinio identifikaciją.
Norminis vertinimas (Norm– Referenced Asseessment )
Jo paskirtis – patikrinus mokinio ţinias ir gebėjimus, palyginti juos su kitų mokinių ţiniomis ir
gebėjimais, t.y. palyginti mokinius. Tam gali būti naudojami standartizuoti testai, psichologiniai ar
didaktiniai. Standartizuotų testų yra ţinomas vidutinis atlikimo rezultatas, standartinis nuokrypis.
Šios ţinomos normos leidţia nustatyti individo vietą populiacijoje.
Novatoriškumas (Novelty)
Buvimas nauju, neįprastu arba unikaliu (procesu, reiškiniu, idėja ir pan.). Bendra gabių mokinių
savybė yra poreikis originaliai interpretuoti turimą informaciją, naudojant savo asmeninę patirtį. Šio
poreikio patenkinimas įgalina gabius mokinius sukonstruoti unikalią struktūros, sąvokos ar kt.
reikšmę, įgalinančią inovacijas, senų sistemų ar idėjų perkūrimą.
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Pakopinės/Laipsninės uţduotys (Tiered Assignments)
Skirtingų uţduočių skyrimo praktika, kai mokiniui skiriamos uţduotys pagal individualų mokinio
ţinių arba įgūdţių lygį. Tai tam tikra mokymo diferencijavimo forma, leidţianti pagerinti ugdymo
kokybę gabiems vaikams.
Paspartintas mokymas(is) (Accelerated Learning)
Strategija, įgalinanti mokinius įveikti mokymo programą tokiu lygiu ir greičiu, kuris proporcingas
jų ypatingiems gebėjimams. Mokymo(si) tempas gabiems mokiniams turėtų leisti nueiti taip toli ir
taip greitai, kiek leidţia jų gabumai, jau įgyti gebėjimai, įgūdţiai, motyvacija ir kt.
Paţangos kursai (Advanced Placement (AP))
Nacionalinė programa, siūlanti gabiems vidurinių mokyklų mokiniams modulius aukštojo mokslo
institucijose. Vidurinių mokyklų mokiniai, besimokydami mokykloje, gali gauti aukštosios
mokyklos kreditus ir, sėkmingai išlaikę egzaminą, įvertinimą.
Paţintinis mokymasis (Cognitive learning)
Mokymo(si), kuris apjungia išankstinį numatymą, įsiminimą ir ţinių atgaminimą, mąstymą,
problemų sprendimą, kūrybiškumą, procesas. Paţintinis mokymasis yra esminis mokymasis
programose gabiems vaikams.
Pirmūnų klasė (Honors Class)
Bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos programa, specialiai sukurta gabiems mokiniams. Jos
turinys, mokymo procesas ir siekiamas rezultatas skirtas aukštus akademinius pasiekimus turintiems
mokiniams.
Gali būti atskira nuolat veikianti klasė, gali būti klasė, sudaryta iš skirtingų klasių mokinių,
veikianti kaip gabių mokinių klubas.
Praturtinimas/papildymas (Enrichment)
Bazinės mokymo programos papildymas nenumatyta veikla, temomis ar kt. Paprastai tokią veiklą ar
temas parenka mokytojas, ruošdamasis vesti pamoką.
Principas (Principle)
Pagrindinė kokios nors teorijos, koncepcijos idėja, pradinis teiginys. Ugdymo principai kildinami iš
ugdymo tikslų, filosofinių, psichologinių, fiziologinių ugdymo pagrindų ir dėsningumų. (Itin) gabių
mokinių ugdymo individualizavimo idėjos šaknys yra visose ugdymo principų grupėse – pradedant
plačiausia (pvz., humanizmo), baigiant įvairių mokomųjų dalykų didaktiniais principais.
Rizikos grupės mokiniai (At–Risk )
Priklausymas ţemo ekonominio ap(si)rūpinimo ir/ar socialiai remtinų šeimų grupei, kartais fizinė
negalia gali trukdyti mokinio gebėjimui mokytis, įvertinti mokymo(si) arba mokyklos lankymo
svarbą, maţinti mokymosi motyvaciją ir mokymosi poreikius. Tokius mokinius galima priskirti
mokinių, turinčių poţymių, kad jie gali nepasiekti reikiamų mokymosi rezultatų, grupei, t.y. rizikos
grupei. Rizikos grupei gali priklausyti ir gabūs vaikai.
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Socialiniai–emociniai poreikiai (Social–Emotional Need)
Gabūs mokiniai daţnai būna neįprastai jautrūs kitų lūkesčiams ir jausmams, patiria sustiprintą
savimonę, ankstyvą idealizavimo ir teisingumo pojūčio vystymąsi, emocinį intensyvumą, daug
tikisi iš savęs ir kitų siekdami tobulumo.
Spartinimas (Acceleration)
Gabių vaikų ugdymo strategija (būdas). Gali būti tokių rūšių: ankstyvesnis priėmimas į mokyklą;
akademinių metų “peršokimas”; kai vaikas mokosi visų ar tam tikrų dalykų su vyresniais vaikais,
atskirų mokomųjų dalykų mokymasis su vyresniais pagal amţių vaikais; turinio įsisavinimo
spartinimo; kai vaikas kartu su kitais bendraamţiais mokosi aukštesniu lygiu; nuolatinio progreso –
šiuo atveju moksleiviui yra duodama atitinkama mokomoji medţiaga, kai tik jis jai yra pasirengęs.

Speciali dienos klasė (Special Day Classroom)
Mokymo organizavimo forma, kuri suteikia homogeninę aplinką mokiniams su bendrais
gebėjimais, kurių poreikiai nepatenkinami tradicinėje pamokoje. Ši pamoka/klasė gali sujungti
įvairaus amţiaus ir klasių mokinius trumpam laikui – pamokai, dienai – ar pastovesniam laikui,
pavyzdţiui, vienai dienai per savaitę.
Talentas (Talent)
Talentas – tai nepaprastai aukšti, pirmiausia kūrybiniai, gabumai.
Kad ţmogus turi talentą, nustatoma iš jo veiklos rezultatų, kuriems turi būti būdingas iš esmės
naujas, originalus poţiūris.
Tarpdisciplininis ugdymo turinys (Interdisciplinary Curriculum)
Tai ugdymo turinys, sudarytas taip, kad įgalina mokytis temą arba sąvoką, renkant ir susiejant
informaciją ir idėjas iš įvairių mokomųjų dalykų.
Tarptautinis bakalaureatas (TB) (International Baccalaureate(IB))
Tarptautinė bakalaureato organizacija – pagal Šveicarijos civilinį kodeksą įsteigtas fondas, kurio
būstinė Ţenevoje. Tai privati, nevyriausybinė organizacija, pripaţįstama Europos Tarybos ir
bendradarbiaujanti su UNESCO. TB organizacija atsirado 7–ajame dešimtmetyje, kada tarptautinės
mokyklos ėmėsi kurti vieningą mokymo programą, kuri suteiktų galimybę mobilios visuomenės
dalies vaikams, baigusiems vidurinę mokyklą, studijuoti bet kurios šalies aukštosiose mokyklose.
Pirminis šios organizacijos tikslas vėliau išsiplėtė ir TB klasės pradėjo veikti nacionalinėse
mokyklose. Šiuo metu TB organizacijai priklauso apie 750 mokyklų iš daugiau nei 90 pasaulio
šalių. 1992 metais pradėta dėstyti viduriniųjų metų, o 1997 – ir pradinės mokyklos programa.
Pagrindinis programos uţdavinys yra ne tik intensyvi intelektualinė veikla ir aukščiausi vertinimo
kriterijai, ne maţiau svarbūs yra tautų santarvės ir pilietiškumo idealai, ugdantys kritiškai mąstantį,
jautrų ţmogų, kuris nepaliauja mokytis visą gyvenimą, suvokia savo krašto bei pasaulio problemas
ir imasi jas spręsti, o kultūrų poţiūrių įvairovę pripaţįsta kaip vertybę, kuria dalijasi visa ţmonija.
Lietuvoje TB diplomo programos (11 ir 12 klasės) veikia Vilniaus licėjuje nuo 1997 metų, Šiaulių
Didţdvario gimnazijoje – nuo 2005 metų.
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Teminis ugdymo turinys (Thematic Curriculum)
Ugdymo turinio sudarymo būdas, kai visa mokymosi patirtis nukreipta į tam tikrą temą (pvz.,
„Gyvūnai“) arba koncepciją (pvz., „Pasikeitimas“). Ugdymo turinys tuo atveju tampa tarpdalykiniu,
formuojama ţinių sistema ir visuma.
Tiesioginis mokymas (Direct Instruction)
Mokymo modelis, kai mokytojas pateikia sąvokas arba pademonstruoja įgūdţius, kuriuos mokiniai
turi išmokti. Paskaita yra tiesioginio mokymo pavyzdys.
Turinys – procesas – rezultatas (Content – Process –Product )
Mokymo programos elementai, kai turinys yra ţinios arba įgūdţiai, kuriuos reikia įgyti, procesas
yra būdas, kuriuo turinys yra išmokstamas, o rezultatas – mokymo(si) išdava.

Ugdymo turinio suspaudimas (Curriculum Compacting)
Mokymo strategija, kai gabiam mokiniui pasiekus meistriškumo lygį, leidţiama praleisti tam tikras
nustatytos mokymo programos dalis arba greičiau įveikti programą negu įprastai. Uţuot kartojus jau
išmoktą medţiagą, suteikiama galimybė kitaip išnaudoti mokymo(si) laiką – įsijungti į
tinkamesnius ir labiau provokuojančius mokymosi patyrimus.
Ţinios (Knowledges)
Tikrovės paţinimo rezultatai, teikiantys ţodinę ar simbolinę informaciją apie daiktus, reiškinius, jų
tarpusavio ryšius. Skiriamos tokios ţinios: objektyviosios (mokslinės); subjektyviosios
(literatūrinės, estetinės atskiro ţmogaus mintys); moralinės (bendros visuomeninės nuostatos ir
laikysenos).
Kitu pagrindu ţinias galima suskirstyti į teorines (faktus apie rezultatus, ryšius, įtakas ir
priklausomybes, atspindinčias realybę); praktines (faktus apie metodus, planavimą, procesus,
atvejus ir pan.).
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