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PAŽINIMAS IR  JŲ  UGDYMO  GALIMYBĖS“ 

 

               Tyrimas įvyko 2016 m. gegužę. Tyrimo tikslas sutapo su vienu iš mokyklos veiklos 

prioritetinių  tikslų. Klausimyną pildė mokytojai. Mokytojai ėmė interviu iš mokinių ir jų tėvų apie 

mokinių gabumus, ugdymo poreikius.  

Kaip atpažinti gabų mokinį? Gabumus galime apibrėžti kaip individualias 

psichologines žmogaus savybes, lemiančias vienokios ar kitokios veiklos sėkmę (psichologijos 

žodynas, 1993). Gabumas yra įgimtas, bet nestatiškas, kintantis, kokybiškai besivystantis praktinėje 

veikloje. Gebėjimų sąvoka dažnai vartojama kaip gabumų sinonimas, tačiau jos reikšmė yra 

platesnė. Gebėjimai  apima mokėjimus ir įgūdžius, tai veikiau išugdyti gabumai. Pirmas žingsnis į 

gabių mokinių ugdymą- mokinių gabumų atpažinimas ir įvertinimas.  Tai itin aktuali ir sudėtinga 

problema, keliantį didelį susidomėjimą visame pasaulyje.  

Atpažįstant gabius mokinius, svarbi H. Gardnerio daugialypio intelekto teorija (1983). 

Išskirtos intelekto rūšys: kalbinis, loginis- matematinis, muzikinis, erdvinis; kinestezinis, 

tarpasmeninis, asmeninis. Vėliau papildyta  gamtinio, egzistencinio ir dvasinio intelekto rūšimis.  

Mokytojai atsakė į  klausimyną  (autoriai N. Bižys, G. Linkaitytė, A. Valiukevičiūtė).  

Vertinimo sistema–  savybių sąrašai, padedantys apibūdinanti mokinių: kūrybiškumą, bendruosius 

akademinius gabumus, dailės, vaidybos, muzikinius gabumus, gabumus technikai, sportinius 

gabumus.   

 

Tyrimo metu gauti bendri duomenys apie gabius 1- 11 klasių mokinius: 

 11 % mokinių priskyrėme 1 grupei (daugiausia kartų paminėti mokiniai kaip turintys 

tam tikrų gabumų -  įvardinti po 11 kartų ir daugiau). 

 Taip pat 11 % mokinių  pateko į 2 grupę (paminėti mokiniai 6-10 kartų). 

 41 % mokinių- į 3 grupę (įvardinti mokiniai 5 ir mažiau kartų).  

 

Duomenys apie gabius mokinius, lyginant skirtingas gabumų sritis (kokie 

gabumai buvo dažniau, o kurie- rečiau  paminėti): 

 kūrybiškumas (15 % visų paminėtų gabumų), 

 bendrieji akademiniai gabumai (34 %), 

 dailės gabumai (12 %), 

 vaidybos gabumai (1 %), 

 muzikiniai gabumai (28 %), 

 gabumai technikai (1 %), 

 sportiniai gabumai (9 %).  

 

Remdamiesi tyrimo duomenimis, mokytojai planuoja įvairias darbo su gabiais 

mokiniais  formas, priemones.   Paminėsime tam tikrų gabumų požymius.  

Kūrybingumas: 

 mokinio pastabumas, naujos idėjos, lankstus mąstymas, 

 mintys, sprendimai neįprasti, originalūs, 

 įvairios problemų strategijos, 



 laki vaizduotė,  mokiniui  patinka naujos ir sudėtingos situacijos,  

 toleruoja dviprasmybes, nežinojimą, 

 intelektualiai „žaismingi“, jautrūs, intuityvūs, empatiški. 

 

Bendrieji intelektiniai gebėjimai: 

 sparti pažintinė raida, ankstyvi skaitymo įgūdžiai (4-5 m.), 

 gera atmintis, plačios bendrosios žinios, turtingas žodynas, 

 smalsumas, imlumas naujai informacijai,  

 pastabūs, greitai pastebi ir supranta ryšius, 

 lengvai ir greitai sprendžia sudėtingas problemas, 

 greitai ir lengvai supranta bei įsimena informaciją, 

 greitai suvokia abstrakčias sąvokas, simbolius. 

 

Specialieji akademinės (mokomųjų dalykų) ar meno srities gebėjimai: 

 mokiniai nuodugniai domisi tam tikro mokomojo dalyko ar meno sritimi,  

 puikiai įsimena tos srities informaciją, 

 siekia pagalbos, kai nori praplėsti tos srities žinias, 

 įgytas žinias pritaiko praktikoje, stipri motyvacija dominančioje srityje, 

 laisvalaikis susijęs su mėgstama sritimi. 

 

                                            Tyrimo koordinatorė psichologė Ž. Gedgaudienė 


