
Gabfls vaikai - mfisg ateitis
)Gabitl vaikq atpaiinimas ir
lU geb6iimU lvertinimas vis dar
l5lieka viena aktualiausig peda-
goginiq ir psichologiniq proble-
mr1, kelianEiq daug klausimq lr
diskusijq.

Vyrauja nuomone, kad gabus
vaikai gali pasiekti ypad aukitg re-
zultatg be jokio specialaus ugdy-
mo ar pagalbos. Deja, jeigu nesu-
daromos tinkamos ugdymo (si) sa-
lygos, dalis iiq vaikq taip ir nepa-
siekia aukito lygio. Labiausiai gabu-
mams atsiskleisti trukdo nesudary-
tos sqlygos mokytis pagal individu-
ali4 vaiko gebejimus ir interesus ati-
tinkantiq program4 bei vaiko gabu-
mg nepastebinti aplinka.

Pirmas Zingsnis i gabig vaikq ug-
dym4 yra jU gabumg atpaiinimas ir
ivertinimas. Gabus vaikai labai skir-
tingi. Mokslininkai, analizuodami
iiuos vaikus, tai vis dainiau paste-
bi. Tatiau kai kurie dalykai yra ben-
&i visiems gabiems vaikams ir pa-
gal tai atpaiistama, kad vaikas yra
gabus. Vienas jg - auk3tasvaiko in-
telekto koeficientas, kuris matuoja-
mas testais.

Gabumams bei jq raGkai dideli
poverk[ daro daugybe vidinig (fizi-
nig ir asmenybes savybig motFva-
cija, savikontrole ir kt.) bei Gorinig
(aplinka, ugdymo galimybes, ivy-
kai ir Ia.) veiksniq. Tyrimai atsklei-
de, kad gabus vaikai - tai ne tik se-
kmingai besimokantys, kuriuos ne-
sunkiai savo ldaseje pastebi kiekvie-
nas molgrtojas. NemaZa dalis gabig
vaikg mokosi blogiau nei vidutini5-
kai. Ir atvirkidiai - Iabai gerai be-
simokantys mokiniai nebltinai pa
gabrls. Vadinasl molqrmosi rezul-
tatai ne visada atspindi vaiko gabu-
mus. Gabig vaikg galime atrasti ir
tarp prastai besimokandig bei ne-
realizuojandiq savo gebejimg mo-
kiniU.

Yra skiriami Seii gabig vaikg ti-
pai, kurie padeda geriau suprasti,
kokie 1ra gabus vaikai ir kaip juos

atpazinti.
,,S6kmingas" gabaus vaiko tipas:

daugiau kaip 90 proc. atpaiinhl ga-
biq mokyklinio amZiaus vaikg yra
butent Sio tipo. Sie vaikai mokosi
puikiar, pasiiymi gerais intelekto ir
pasiekimg testg rezultatais. Iie klau-
so mo\rtojg bei tdvg, elgiasi irdaro
tai, ko ii jq tikimasi.

,Sunkaus" gabaus vaiko tipas;
tai iiskirtinis vaikg tipas. DaZniau-
siai jie pasii.ymi dideliu knrybin-
gumu. Abejoja autoritetais, dai-
*i g"li prieitarauti mo$toju! bt-
ti netaktiiki, sarkastiiki, uisispyrg.
Bendraudami su kitais linkg konf-
liktuoti.

,,Slepianiio savo gabumus" ga-
baus vaiko tipas. )am dainiausiai
priklauso tie vaikar, kurie praran-
da motyvacijq ir susidomejimq tuo,
kuo ankstiau dom6josi, kurie nei-
gia ir slepia savo gabumus, steng-
damiesi priklausyti vidutinig gebe-
jimq ben&aamZig grupei.

,,Iikritusioio G mokyklos" ga-
baus vaiko tipas: dainiausiai 3io ti-
po vaikg interesai yra ui mo$klos
ribg nes jie negaunaparamos ir ne-
realizuoja savgs iprastoje mol<yldi-
neje aplinkoje. Neretai jie mokyklq
lanko nenuosekliai, o jei ir lanko, tai
sunkiai isitraukia i klases ir moky-
klos veiklq.

,,Dvejopai i5skirtinio" gabaus
vaiko tipas apima vaikus, kurig i5-
skirtinumas dvejopas - jie pasiZy-
mi ir gabumais, ir vienu ar kitu su-
trikimu, tokiu, kaip sensoriniai su-
trikimai, specifiniai mo\rmosi su-
trikimai ir pan. Turimas sutrikimas
neleidZia pasireikiti gabumams.

,,Savaranki3ko" gabaus vaiko ti-
pas - savaranki3ki sekmingai besi-
mokantys gabus vaikai. Sis tipas pa-
naius i,,s6km6s lydimo" gabaus vai-
ko tipq, tik iie vaikai patys stengia-
si susikurti savo mokymosi galimy-
bes.

flgq laika Lietuvoje nebuvo at-
rankos metodg ar sistemos, kaip at-
paZinti ir ugdyti gabius vaikus. Ta-

iiau situacija gerokai pasikeite, kai
2Ol2 m. Lietuvos mokyklose buvo
pradetas \ykdyh jaunuoliams skir-
gs gabumg atpaZinimo projektas,
Siame projelde dalyvavo kai kurios
Kretingos rajono mokyklos. Pe-
dagogines psichologines pagalbos
skyriaus psichologai dalyvavo 5ia-
me projekte, o jam pasibaigus igyta
patirtimi ir metodikomis vadovau-
jasi ir toliau, atpaiindami ir lvertin-
dami IGetingoje ir rajone besimo-
kandius gabius vaikus.

Kretingos rajono Svietimo centro
pedagogines psichologines pagal-
bos skyriaus psichologai, bendra-
darbiaudami su Kretingos rajono
pilotinig mokyklg bendruomend-
mis, organizuoja ir vykdo gabig bei
talentingU vaikq atpaiinimo projek-
tq, kurio tikslas - sukurti gabigvai-
kg atpaZinimo, ugdymo ir skatini-
mo sistem4 Kretingos rajone.

Tikimasi, jog bus atpaiinti ga-
bUs vaikai, kurie nerealizuoja sa-
vo gabumg. Atsiras galimybe su-
daryti palankias ugdymosi aplin-
kas, kurios pades ugdyti mokinig
geb6jimus.

Gabus vaikai yra i55r1kis visiems

- tdvams, specialistams, pedago-
gams. Gabus vaikas turi brlti atpa-
Zlstamas ne tod6l, kad ji pavadin-
tumdme ,gabiu", bet todel, kad jis
batg ugdomas pagal savo gebeji-
mus. Vaiko gebejimai daZniausiai
atsiskleidZia tik tada, kai ugdymo
programos turinys atitinka jo as-
meninius interesus ir reikalauja pa-
stangq, kai mokfmosi procesas ati-
tinka individualg jo mokyrnosi sti-
liq. Siq metg spalio menesi l(retin-
goje planuojama respublikind kon-
ferencija,,Gabrls vaikai - sekmes ir
iS5ukiai", kurioje ivatig sridig spe-
cialistai dalinsis patirtimi atpaiis-
tant ir ugdant gabius vaikus.
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