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GABIŲ MOKINIŲ UGDYMO PROGRAMA 2016-2017 METAMS

I.

BENDROJI DALIS
Gabių mokinių ugdymo programa (toliau programa) parengta remiantis Gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo sistemos sukūrimo ir
mokyklų šiems vaikams prieinamumo didinimo 2014–2016 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams
prieinamumo didinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“.
Programos paskirtis – gabių mokinių ugdymas.

II.

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas - atsižvelgiant į gabių mokinių individualius poreikius, užtikrinti ugdymo sistemiškumą ir nuoseklumą. Tobulinti gabių vaikų
atpažinimo ir ugdymo sistemą gimnazijoje.
Uždaviniai:
1. Identifikuoti gabius mokinius;
2. Išplėtoti ir individualizuoti gabių mokinių ugdymo formas;
3. Organizuoti , numatyti ir taikyti numatytas gabių mokinių skatinimo priemones;
4. Kurti gabių mokinių ugdymo metodikos bazę ir vykdyti gerosios patirties sklaidą.
III. NUMATOMI REZULTATAI
1. Mokytojai įgys specialių profesinių kompetencijų darbui su gabiais mokiniais.
2. Mokiniams pagal individualius gabumus bus sudarytos sąlygos pasirinkti siūlomus ugdymo programų modulius, lankyti dalykų mokytojų
konsultacijas, dalyvauti olimpiadose, konkursuose, konferencijose.
3. Sudaryta ir išbandyta gabių vaikų atpažinimo ir vertinimo metodika
4. Finansuojami teisės aktų nustatyta tvarka projektai, skirti gabių vaikų ugdymui
5. Teisės aktų nustatyta tvarka finansuojamas gabių vaikų komandų dalyvavimas respublikiniuose konkursuose ir kituose renginiuose
6. Organizuojamos dalykinės olimpiados , jaunųjų mokslininkų ugdymo konkursai

IV. LĖŠŲ POREIKIS
Programa finansuojama, atsižvelgiant į gimnazijos galimybes.
V.
Eil.
Nr.

VEIKLOS TURINYS

1.

Gabių mokinių atpažinimas, jų gebėjimų įvertinimas ir
konsultacijos dėl darbo su jais

Dalykų mokytojai
Psichologė

2.

Parengti gabių mokinių atpažinimo tvarkos aprašą

3.

Numatyti metodus ir priemones gabių mokinių ugdymui
pamokose. Sudaryti sąlygas pamokose tenkinti mokinių
interesus, gilinant pamokos medžiagą (skaityti,
eksperimentuoti, naudoti mokomuosius kompiuterinius
žaidimus ir kt.)
Diferencijuoti ir individualizuoti metodus ir užduotis
pamokose gabiems mokiniams
Individualizuoti namų darbų užduotis

Psichologė
Darbo grupė
Dalykų mokytojų metodinės
grupės
Dalykų mokytojai

4.
5.

Priemonės

Atsakingas

Vykdymo terminas (data) ir laukiami
rezultatai
Mokytojų teikimu ir/ar tėvų prašymu bus
atpažinti gabūs mokiniai, parengtos
rekomendacijos jų ugdymui. Bus atlikti
intelektinių gebėjimų, kūrybiškumo testai.
Atrenkami testavimui mokiniai bus pagal
akademinius pasiekimus, mokytojo teikimu
vadovaujantis Gabių mokinių atpažinimo
aprašu.
Iki kiekvienų mokslų metų pabaigos
Bus parengtas Gabių mokinių atpažinimo
tvarkos aprašas (iki spalio mėn. )
Nuolat

Dalykų mokytojai

Nuolat

Dalykų mokytojai

Nuolat
Bus parengtos ir įgyvendintos matematikos,
gamtos, socialinių mokslų dalykų modulių
programos, skirtos gabiems mokiniams
Ugdymo plane numatytos valandos darbui su
gabiaisiais mokiniais. Konsultacijas lankys ne
mažiau kaip 25 atitinkamiems dalykams gabūs
mokiniai
Mokiniai dalyvaus Visagino savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
olimpiadose, konkursuose

6.

Įgyvendinti dalykų modulių programas, skirtas gabiems
mokiniams

Dalykų mokytojai

7.

Organizuoti Gimnazistų akademijos matematikos, gamtos,
socialinių mokslų fakultetus gabiems mokiniams

8.

Skatinti dalyvauti ir padėti mokiniams pasirengti dalykinėms
olimpiadoms, konkursams, konferencijoms

L. Ramanauskienė
J. Sadauskienė
J. Mackevičienė
A. Baušytė
Dalykų mokytojai

9.

10.
11.

Skleisti informaciją ir skatinti mokinius įsitraukti į
neakivaizdinių, nuotolinių mokyklų veiklą, tarptautinius
interneto projektus
Surengti pažintinę/edukacinę išvyką į bent vieną mokslo
įstaigą – VGTU /VU ir kt.
Organizuoti pažintines išvykas labai gerai besimokantiems ir
prizines vietas olimpiadose, konkursuose užėmusiems
mokiniams

14.

Dalyvauti Lietuvos mokinių fizikos čempionate; prof.
J.Matulionio matematikos konkurse ir kt.
Organizuoti Mokslų dieną , pasitelkus į pagalbą gabiuosius
mokinius
Dalyvauti savivaldybės ir šalies sporto varžybose

15.

Surengti konferenciją istorija besidomintiems mokiniams

16.

Surengti konferenciją matematika besidomintiems mokiniams
„Matematika – tai žavesys ir tiesa“
Atnaujinti labai gerai besimokančiųjų stendą „ Jais
didžiuojamės“
Formuoti 5 – II klasių lietuvių kalbos ir matematikos
srautus, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus

12.
13.

17.
28.

Dalykų mokytojai, klasių
auklėtojai, tėvai

Dalyvaus šalies konkursuose, mokinių ir
mokytojų konferencijose, skaitys
pranešimus.Dalyvaus tarptautiniuose
projektuose su tiriamąja veikla. Dalyvaus
dalykinėse olimpiadose / konkursuose :
„Kengūra“, „Olympis“, „Gamtos mokslų
olimpiada“., „Azbukovnik“, „Kalbų kengūra“,
„Tavo žvilgsnis“, „Laisvės kovų ir netekčių
istorija“; „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“;
„Mūsų eksperimentas“; „Bebras“, NMA
olimpiada ir kt.
Nuolat

J. Čugunova
A. Baušytė
J. Sadauskienė
J. Mackevičienė
A. Baušytė
L Ramanauskienė
Dalykų mokytojai

Birželis

Dalykų mokytojai

Birželis

Dalykų mokytojai

Nuolat

Istorijos ir pilietinio ugdymo
mokytojai
J. Mackevičienė

Vasaris

Darbo grupė

Iki rugsėjo 1d.

Administracija, dalykų
mokytojai

Balandis

2016 m.

Birželis

METODINĖS REKOMENDACIJOS DARBUI SU GABIAISIAIS MOKINIAIS
*

nustatyti mokinio mokymosi stilių ir atsižvelgti į jį dirbti su gabiu ir talentingu vaiku;

*

suformuluoti mokiniui ilgalaikius tikslus, besiremiančius asmeniniu įsipareigojimu (gabumai tobulėja tik aktyviai ir savarankiškai veikiant,
įsisavinant kas, kaip, kodėl daroma);

*

diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą, kūrybiškai taikyti įvairius mokymosi būdus (darbas bibliotekoje, įvairūs tyrimai, mokinys –
mokytojas ir pan.);

*

norėti padėti gabiam ir talentingam vaikui atsiskleisti ir pasiekti gerų rezultatų;

*

skatinti mokinius dalyvauti olimpiadose, konkursuose, festivaliuose, varžybose, parodose, pleneruose, tikslinės paskirties projektuose ir kituose
renginiuose;

*

skleisti mokiniams informaciją apie galimybę tobulėti dalyvaujant Nacionalinės mokinių akademijos veikloje (plačiau www.nmakademija.lt );

*

siekti aukšto mokinių pasiekimų lygio ne tik teikiant žinias, bet ir ugdant bendruosius gebėjimus, kompetencijas bei pasirengimą mokytis visą
gyvenimą;

*

talentingus vaikus ugdyti panaudojant neformaliojo ugdymo teikiamas galimybes;

*

susipažinti ir naudotis gabių vaikų ugdymui skirta metodine medžiaga, pateikta Gabių vaikų ugdymo modelio portale, adresu http://www.gvu.lt;

*

inicijuoti mokytojus rašyti projektus, skirtus gabių vaikų ir jaunimo ugdymui;

*

tobulinti darbo su gabiais vaikais ugdymo kompetenciją įvairiomis formomis (seminarai, kursai, konferencijos, savišvieta, dalinimasis gerąja
patirtimi ir t. t.);

*

gabiems ir talentingiems vaikams suteikti galimybę pasirinkti mokytis specializuotose ugdymo įstaigose, įvairiose neformaliojo švietimo mokyklose
bei kitose įstaigose.

Programą rengė Gabių vaikų ugdymo grupė;
Aptarta ir pritarta MT posėdyje 2015-12-09.

