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Įvadas 

 Pranešimo tikslas – atskleisti idėją, kad mokykla yra ta erdvė, kurioje ugdomi 

skirtingų gebėjimų mokiniai turi rasti savo erdvę tobulėjimui.  

 Uždaviniai: 

1. Analizuoti klausimą, ar sąvokos „gabus“, „talentingas“, „socialiai brandus“ yra 

reikšmingesnės nei pvz. „specialieji ugdymosi poreikiai“, „elgesio problemos“ ir pan. 

2. Sintezės metodu apdorotą teorinę medžiagą pateikti kaip priemonę, padėsiančią pedagogui 

identifikuoti gabų, talentingą ir socialiai brandų mokinį. 

3. Vidaus audito duomenimis, stebėjimo ir pokalbio metodais pagrįsti teorines prielaidas. 

4. Video medžiaga „gyvai“ iliustruoti pranešimo problemą (sąvoka „problema“ pateikiama 

situacine prasme).  

Pranešimo idėja. Kiekvienoje mokykloje mokytojai, administracijos atstovai susiduria 

su vaikais, kuriems reikia jų (kaip žmonių, iš kurių gali kažko išmokti) skirtingų. Kaip tai suprasti? 

Mokiniui, kuriam, pagal amerikiečių psichologo Hovardo Gardnerio Septynių intelektų teoriją 

ryškiai dominuoja verbalinis intelektas, humanitariniai mokslai labiau patiks ir tiks nei tam, kuriam 

dominuoja loginis-matematinis intelektas. Natūralu, jie mieliau rinksis tuos žmones-mokytojus, 

kurie tenkins jų poreikius, nes jų gebėjimai atitinkamose srityse yra didesni. Tačiau ką daryti 

mokytojui, kurio pamokoje sėdi 30 mokinių, kurių intelektiniai gebėjimai, darbiniai įgūdžiai yra 

skirtingi? Nepriklausomai nuo to, pamokoje mokytojas yra vienas, ugdymo programa viena, 

reikalavimai vienodi. Kyla itin eskaluojamas  šiandienos mokykloje atsakymas – mokinius reikia 

integruoti. O kaip tai padaryti ir kada integracija yra sėkminga dabartinė ugdymo-lavinimo sistema 

leidžia spręsti patiems. 

Mūsų mokykloje vienas iš pagrindinių veiklos kriterijų yra dirbti taip, kad kiekvienam 

vaikui mokykloje būtų gera. Ir ne tik vaikui. Svarbu, kad mokytojas, įsisąmoninęs mokyklos, kaip 

bendruomenės kūrimo, strategines kryptis, dirbtų tai, kuo gyvena. Tikriausiai dėl to kiekvienos 

krypties specialistai dirba su visais vaikais, kaip ir numato ugdymo programos ir gairės, bet 

papildomo darbo dėka rezultatų pasiekia su konkrečių gebėjimų konkrečioje srityje turinčiaisiais. Ir 

visiškai nėra svarbu, ar tai būtų specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys, ar elgesio problemų 

turintis, ar motyvuotas ir gabus vaikas. Pasiekimai yra skirtingi, bet pasitikėjimą savimi kelianti 

jėga yra panašaus lygio.  

Taigi, ar sąvokos „gabus“, „talentingas“, yra reikšmingesnės nei „specialieji ugdymosi 

poreikiai“, „elgesio problemos“?  Ne, nes kiekvienas vaikas yra vertas sėkmės tokios, kurią jis gali 

pasiekti. Taip, jei suaugęs adekvačiai vertina vaiko gebėjimus ir kartu su juo nuosekliai siekia vaiko 

sėkmės. Šiame pranešime stengsimės pagrįsti atsakymą „taip“, neatmetant atsakymo „ne“ 

galimybės. 

 

1. Gabūs ir talentingi vaikai – mokyklos klestėjimo garantas. 

Ne vienas esame pagalvoję, ar bent girdėję frazę, kad jei klasėje dirbtumėme tik su 

mokiniais, kurie yra gabūs, talentingi ir motyvuoti darbui, mūsų pačių darbo sėkmė būtų garantuota, 

dirbti būtų labai įdomu, darbo tempas būtų didesnis, darbo rezultatas akivaizdus ir pan.  

 O kas tai yra gabus ir talentingas vaikas?  Pateikiama keletas apibrėžimų: 



 Talentas – nepaprasti, ypač kūrybiniai gebėjimai (Tarptautinių žodžių žodynas, ’04);  

nepaprasti įgimti kūrybiniai gabumai (LKŽ, 1-as el. leidimas); gabumų visuma, padedanti gauti 

naują, bei originalų, reikšmingą visuomenei rezultatą ar produktą. Talentingais laikomi žmonės, 

kurie pasižymi specifinėmis intelekto charakteristikomis (atmintis, vaizduotė, erdvinis ir loginis 

mąstymas), viršijančiomis vidutinį lygį (http://lt.wikipedia.org/wiki/Talentas). 

Gabus – kuris sugeba ką padaryti, mokslus, galvotas, talentingas (LKŽ, 1-as el. 

leidimas); gabumai – individualios psichologinės žmogaus savybės, lemiančios tam tikros veiklos 

sėkmę. Individo gabumai atsiskleidžia mokantis veiklos ir nustatomi pagal tai, kaip greitai, lengvai 

ir tvirtai individas palyginti su kitais tose pačiose sąlygose esančiais žmonėmis išmoksta ją atlikti. 

Manoma, kad gabumai formuojasi duomenų (įgymio) pagrindu. (http://lt.wikipedia.org/wiki/ 

Talentas). 

 Pateikti apibrėžimai tarytum persipina, papildo vienas kitą, tačiau doc. dr. Ona 

Giedrutė Butkienė teigia jog „Tinkamai elgdamiesi ir mokydamiesi, gabūs mokiniai gali užaugti 

labai talentingi. Talentas yra prigimties sąlygotų ir socialiai suformuotų intelektinių arba fizinių 

sugebėjimų bei dorinių ypatybių visuma, padedanti sukurti naujas dvasines arba materialias 

vertybes. Pagrindiniai talento bruožai yra labai išlavėję specialieji ir įvairiapusiški sugebėjimai, 

stipri valia, valingųjų charakterio bruožų ir sugebėjimų susiliejimas, aiškūs gyvenimo tikslai. Jei 

vaikas be suaugusiųjų paramos palyginti anksti įsisavina kai kuriuos įgūdžius nugalėdamas įvairias 

kliūtis ir net aplinkinių pasipriešinimą, tai byloja apie būsimą talentą. Talentas – tai ypač palankus 

gabumų derinys, teikiantis galimybę pasiekti didelių rezultatų kurioje nors srityje. Jį atskleidžia 

nuoseklus, ilgas ir atkaklus darbas. Aukščiausia gabumų pakopa yra genialumas. Tai individo 

gabumų įgyvendinimas sukuriant naujas istorinės reikšmės vertybes“.  

 Apibendrinant tai, kas yra pateikta docentės monografijoje, įgimtas gebėjimas, 

tinkama socialinė aplinka, tinkami paties asmens charakterio bruožai ir atkaklus darbas ugdo 

talentą.  

 Vadovaujantis šiomis įžvalgomis ir atkreipiant dėmesį į tai, kad gabumas, gebėjimas 

esti pirmiausia, svarbu suprasti, kokie vaikai yra gabūs vaikai. Gabiems vaikams būdinga: 

1. Imlumas informacijai. Jie daugiau mato, girdi, jaučia, gali sekti iš karto kelis įvykius. Pro jų 

akis nepastebėta nepraslysta niekas: intonacijos, gestai, pozos. 

2. Pažeidžiamumas, padidėjęs jautrumas. Net netyčia ištartas žodis gali juos įskaudinti, sukelti 

kaltės jausmą. 

3. Socialinio teisingumo jausmas. Kartais būna sunku suvokti vaiko norą pakeisti pasaulį. 

4. Interesų stiprumas. Jie gali keletą dienų daryti tai, kas juos ypač žavi (paprastai tai 

nebūdinga šio amžiaus vaikams). 

5. Noras tobulai atlikti darbą. Pernelyg dideli reikalavimai, kuriuos jie kelia sau patys sau. 

6. Ypatingas smalsumas. Kartais vaikai imasi kelių darbų iš karto arba pasirenka pernelyg 

sudėtingą pagal savo jėgas veiklą. 

7. Sugebėjimas įžvelgti ryšius. Vaikai gali pastebėti netikėtus sąvokų ar įvykių ryšius, kurie 

dažnai sudaro kūrybinių sugebėjimų esmę. 

8. Humoro jausmas. Vaikų vaizduotė tokia gyva, kad jie dažnai sugeba įžvelgti juokingas ir 

šmaikščias smulkmenas.  

Mokykloje atlikus vidaus auditą paaiškėjo, kad visi mokytojai pastebi ir, iš grupės 

mokinių dar net neatlikus žinių patikrinimo užduoties, išskiria gabius ar gabesnius konkrečiam 

dalykui vaikus. Dirbant su šiais mokiniais užduotys pamokoje yra individualizuojamos, tačiau 

didžiausi rezultatai yra pasiekiami tuomet, kai mokinys yra suinteresuotas dirbti papildomai ir 

savarankiškai, o konsultacijos reikalingos tik iškilusioms problemoms analizuoti. Todėl, ypatingai 

http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%AEgymis&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/


gerų rezultatų pasiekiama ruošiantis konkursams, olimpiadoms, ar bendru tėvų ir mokytojo 

sutarimu. 

Patys gabieji mokiniai jaučiasi gerai toje aplinkoje, kurioje yra (96 proc. apklaustųjų). 

Visi apklaustieji turi bent po vieną tikrą draugą, 16 proc. nurodė, kad turi 2 ir daugiau tikrų draugų. 

Lyginant su spec. poreikių mokiniais, iš kurių 18 proc. nurodė, kad neturi nei vieno draugo, gabieji 

apie tai neužsiminė. Į klausimą apie pravardes, didžioji dalis mokinių atsakė, kad nekreipia 

dėmesio. Šis atsakymas leidžia daryti išvadą, kad šis reiškinys tarp mokinių egzistuoja, tačiau daryti 

gilesnes išvadas trūksta duomenų. 

Jie kritiškai vertina mokytojų darbą, labai aiškiai ir logiškai motyvuoja patinkančius ir 

nepatinkančius jiems mokymo dalykus (keletas atsakymų: 5 kl. mokinio mintis: „tėtė sako, kad 

labai svarbu yra gerai žinoti bent vieną dalyką. Istorija man patinka ir aš noriu ją mokėti“; 8 kl. 

mokinės, kuri nori ateityje studijuoti mediciną, mintis apie chemiją: „šio dalyko aš dar nesuprantu. 

Bet aš privalau ją išmokti, todėl negaliu jos nemėgti. Mokytoja man vis draudžia sakyti, kad aš jos 

neišmoksiu ir kas kart užduoda daugiau užduočių. Bet aš nemėgstu chemijos. Tikiuosi – kol kas 

“. 

Apie talentingus vaikus audito rezultatai duomenų neatspindėjo, tačiau muzikos 

mokytoja, paklausta apie tai, ar ugdo talentingus vaikus pasakė, kad per jos darbo metus buvo daug 

gabių, bet pirmą kartą ugdo talentingą vaiką, kuris groja gitara. Gitara, kaip sakė mokytoja, yra jo 

aistra. Ir mokytoja akcentavo, kad įgimtas gebėjimas (šiuo atveju vienas iš jų yra klausa) yra labai 

svarbu, bet darbas ugdo vaike talentą. 

Mokyklos direktoriaus pozicija kalbant apie mokyklą yra bendruomeniška, bet kartu ir 

globali: „Mokykla yra miesto ląstelė. Kuo mokykloje bus geriau, tuo geriau bus miestui. Kuo vaikai 

labiau eis į miestą su savo gebėjimais, žiniomis ir įrodys, kad mokykla yra gyva, tuo mokyklai bus 

geriau. Ir taip nuolatos, gyvas ratas. Kuo daugiau mokykloje mokysis gabių vaikų, su kuriais dirbs 

mūsų mokytojai, tuo tas ratas suksis greičiau. Tačiau socialinė aplinka yra tokia, kokia yra. O tai 

įpareigoja sukurti tokią mokyklą, kuri būtų tobulėjimo erdvė kiekvienam vaikui.“  

2. Socialiai brandus vaikas. Ar tai realybė? 

Brandžios asmenybės ypatumai: 

a) brandus žmogus pasižymi viena iš esminių savybių – refleksija – sugebėjimas pažvelgti į 

save iš šalies, įsisąmoninti, įvardyti savo elgesį. 

b) būdingas tam tikras žinių, gyvenimiškos patirties lygis. 

c) sugebėjimas įveikti egocentrizmą. Išaugdami egocentrizmą imame suvokti, kad ir kiti gali 

būti reikšmingi, kad tikrovėje gausu įvairių sprendimų ir požiūrių. 

d) brandumas remiasi stabilumu ir pripažįsta įvairovę. Matydami daugiaprasmį ir įvairiaspalvį 

pasaulį, kartu pripažįstame ir stabiliąsias vertybes. 

e) brandumas atsiskaito pirmiausia sau ir atsako pats už save. Tokiam žmogui vis mažiau 

reikia, kad pritartų ar skatintų jo elgesį ir aiškiai suvokia asmeninės atsakomybės ir 

apsisprendimo svarbą. 

f) subrendusį žmogų emocijos ir jausmai apibūdina labiau negu proto savybės. Brandumas 

atviras savo paties patyrimui – leidžia jausti viską, ką jaučia, ir sąmoningai save suvokia 

tokį, koks jis yra. 

g) brandus žmogus gali pakelti savo jausmų prieštaringumą. Juk būdami padorūs kartais turime 

nedorų troškimų ir minčių, linkėdami žmonėms gero, neretai pavydime ir apkalbame. 

Brandus žmogus gali visa tai toleruoti tiek savo elgesyje, tiek kitų. 

h) brandumas nebijo keistis. Leidžia sau ir kitiems suklysti, pakeisti nuomonę ar požiūrį. 

i) subrendęs žmogus gali kantriai dirbti, atidėdamas savo norų įgyvendinimą vėlesniam laikui. 

Jei tikslas reikšmingas, net ištikus nesėkmei, jis tęs darbą, mėgindamas naujus būdus. 

j) brandumas ieško, jis kuria, todėl sugeba atsisakyti elgesio, kuris neveda į sėkmę. 



k) brandumas, kai pripažįstamas silpnumas ir paprašoma pagalbos. Turėti problemų – reiškia 

būti žmogumi. 

Skaitant šiuos išvardintus kriterijus atrodo, kad to nėra įmanoma pasiekti 

mokykliniame amžiuje ir galbūt tai tiesa, tačiau šiame pranešime pateiksime vienos mūsų 

mokyklos mokinės pavyzdį, kuriuo stengsimės įrodyti, kad socialinė branda galima 

mokykliniame amžiuje ir tai lemia Gardnerio išskirtas vienas iš 7 intelektų – Tarpasmeninių 

santykių intelektas (įgimtų savybių ir įgyjamų įgūdžių visuma). 
1 lentelė. G. Allporto asmenybės brandos teorija atitiktis 

G. Allporto asmenybės brandos teorija. 

4 svarbiausi asmenybės brandos kriterijai 

Gerdos, 6 kl. mokinės,  pavyzdys 

Asmenybės plėtotė. Jis teigia, kad žmogus 

nebūtų tik stebėtojas, bet ir įsitrauktų į veiklą, 

dalyvautų tame, kas dedasi aplinkui 

Mergaitė lanko Muzikos mokyklą, šokių 

kolektyvą „Želmenėliai“, mokykloje gieda 

liturginiame chore, yra itin aktyvi mokyklos 

Mokinių savivaldos grupės narė.  

PASTABA. Visur ir visada spėja. Beje, 

moksluose mergaitė yra taip pat viena iš lyderių. 

Nuoširdus kontaktas su kitais žmonėmis. Brandi 

asmenybė sugeba palaikyti gilius ir nuoširdžius 

santykius, gerbia kito žmogaus savitumą ir 

netrukdo jam vystytis.  

Išskirtinis mergaitės bruožas – šypsena.  

Ji visada mandagi, kultūringa, paslaugi, 

draugiška, klasėje aktyvi ir dominuojanti 

asmenybė.  

Vieno užsiėmimo metu Gerda dalijosi 

įžvalgomis apie atsiprašymą ir pripažino, kad tai 

labai sunkus žingsnis, bet labai reikalingas 

norint išsaugoti draugystę ir būtent tokiu būdu 

yra išsaugojusi draugišką santykį su ne vienu 

klasės draugu.  

Emocinė branda. Visada bando rasti išeitį iš 

sunkios padėties, adekvačiai vertina susidariusią 

situaciją. 

Ši sritis psichologinė, todėl sunku tai apibūdinti, 

tačiau pateiksiu vieną klasės istoriją, kurią 

Gerda bandė spręsti. 

Mokykloje buvo paskelbta teminė savaitė ir jų 

klasė burtų keliu išsitraukė „fifų“ įvaizdį, kurį 

reikėjo sekančią dieną atspindėti. Tam griežtai 

pasipriešino klasės berniukai. Gerda klasės 

valandėlės metu, kuomet buvo analizuojama ši 

problema, pasikvietė savaitės organizatorę, 

direktorių, kad jie paaiškintų, kokia čia yra 

situaciją ir kokia reakcija į tai būtų adekvati. 

Pati, kol kviestiniai svečiai kalbėjo, ėmėsi darbo 

kurdama stilių, kol galiausiai klasėje buvo 

priimtas sprendimas, kuris tiko visiems. 

Tam tikra gyvenimo filosofija. Žmogus turi turėti 

ją, kuri  jį integruotų, harmonizuotų jo siekius ir 

padėtų suvokti gyvenimo tikslą.  

 

Gerda yra iš tikinčios šeimos, vertybės jai yra 

perduodamos, ji jomis gyvena ir skelbia, savo 

patirtį gilina katalikiškose vasaros stovyklose ir 

pan. 

 

Socialinė branda, tame amžiaus tarpsnyje, kuriame esi, yra pretenzija į sėkmingą 

gyvenimą, nes žinai, kas esi ir ko nori, žinai, kas yra kitas, suvoki, kad pasaulyje nesi vienas ir kad 

nesi pasaulio valdovas. Amžiaus tarpsnių ypatumai koreguoja šį suvokimą, tačiau nuosekli raida, 

kartu su formuotojais-pagalbininkais (tėvais, vadovais, mokytojais ir pan.), gali lemti vaiko 

gyvenimo sėkmę, kaip, beje, ir gabiųjų bei talentingųjų. 

 

 



 

3. Tiesiog vaikai. 

Šiame skyrelyje grįžtame prie klausimo ar sąvokos „gabus“, „talentingas“, „socialiai 

brandus“ yra reikšmingesnės nei pvz. „specialieji ugdymosi poreikiai“, „elgesio problemos“ ir pan. 

Aukščiau išdėstytos mintys yra apeliuojamos į vaikus, kurie dažnai vadinami 

„kitokiais“. Ir iš tiesų – jiems visuomenėje keliami galbūt didesni reikalavimai, daugiau iš jų 

tikimasi, jų elgesys yra apipintas įvairiausiomis teorijomis o po to žiūrime, ar tai, kaip jie elgiasi 

atitinka vieną ar kita teorinį teiginį.  

JAV profesorė J. Freeman atlikdama gabiųjų vaikų įvairius tyrimus pabrėžė, „kad 

gabūs vaikai yra normalūs, tačiau jiems keliami neįtikėtini reikalavimai, į juos projektuojami 

lūkesčiai ir tik todėl jie atrodo keisti bei paniurę. Tiems vaikams tereikia, kad juos priimtų tokius, 

kokie yra, kad jiems būtų suteiktos galimybės vystyti savo potencialą ir kad būtų užtikrinta patikima 

moralinė parama“. 

Ir jei šiems vaikams tiek ypatingai daug skirsime dėmesio, kur mūsų dėmesio lauke 

atsidurs „įprastiniai“ vaikai? O jie yra šalia mūsų ir ypatingai reikalauja mūsų dėmesio. 

Mokykloje nuo 1 kl. mokosi berniukas, kuris dabar yra septintos klasės mokinys. Jei 

paprašytumėte jį apibūdinti, tai visi beveik vienbalsiai pasakytų, kad tyliai įžūlus, nesąžiningas, 

neatsakingas, nepažangus... Prieš metus mokykloje pradėjo dirbti kapelionas, kuris rinkosi 

berniukus, norinčius patarnauti per šv. Mišias. Visų nuostabai – berniukas, kuris visų akyse yra kaip 

elgesio problemų turintis, šiandien yra vienas iš geriausių patarnautojų šv. Mišiose ir vienas iš 

uoliausių kunigo padėjėjų. 

Tai pavyzdys dar kartą kalbantis apie tai, kad mokykla yra ta aplinka, kuri bet kokiam 

vaikui gali sukurti erdvę tobulėjimui. Tačiau ypatingai svarbus komandinis darbas, mokytojo 

neperdegimas savo darbe ir meilė vaikui. 

 

Išvada 

 Skirtingi vaikų gebėjimai įpareigoja mokyklų vadovus, mokytojus ir visus kitus 

mokyklos bendruomenės narius kurti tokią mokyklą, kuri būtų tobulėjimo erdvė kiekvienam vaikui 

atsižvelgiant į tai, kad tobulėjimui ribų nėra, tačiau kiekvienas tobulėjame savo greičiu. 

 

Rekomendacija 

Matyti ne sąvokas „gabus“, „talentingas“, „specialiųjų poreikių turintis mokinys“, bet 

vaikus, kuriems, kaip sakė JAV profesorė J. Freeman,  „tereikia, kad juos priimtų tokius, kokie yra, 

kad jiems būtų suteiktos galimybės vystyti savo potencialą ir kad būtų užtikrinta patikima moralinė 

parama“. 
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