1-4 kl. GABIŲ IR TALENTINGŲ VAIKŲ ATPAŽINIMAS IR UGDYMAS (2012-2013 m.m.)
Mokyklos
pavadinimas

Klaipėdos
„Santarvės“
pagrindinė
mokykla

Atsakingas už
gabių ir
talentingų vaikų
ugdymą
(vardas, pavardė,
pareigos)

Gabių ir talentingų
vaikų atpažinimas,
gebėjimų
įvertinimas
(ar naudojatės
metodinėmis
rekomendacijomis ir
pan.; ar mokosi
vaikai, kuriems
intensyvinama
programa: ar mokosi
talentingi sportui,
menui vaikai)

Kaip
išnaudojamos
2013-2015 metų
bendrųjų
ugdymo planų
teikiamos
galimybės

1-4 klasės
Elena
Kanapeckaitė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Mokykloje parengta
gabių ir talentingų
mokinių ugdymo
programa,
parengtas
gabių mokinių
ugdymo veiklos
planas.
Naudojamės
metodinėmis
rekomendacijomis,
psichologo
išvadomis ir
rekomendacijomis.
Tėvai, pagalbos
mokiniui
specialistai,
mokytojai
subjektyviai taiko

2013-2014 m.m.
ugdymo plane
skirtos 6 val.
mokinių
ugdymo(si)
poreikiams
tenkinti kalbiniam
ugdymui (2 val. –
anglų k., 4 val.lietuvių k.), 2 val.
– gabių mokinių
ugdymui.
Atsižvelgdami į
mokinių
poreikius,
neformaliojo
vaikų švietimui
skirtas valandas
paskirstėme taip,

Gabių ir
Patirtys
(mokinių ruošimas
talentingų
konkursams,
vaikų ir jų
olimpiadoms);
mokytojų
individualizavimas,
skatinimas
(ar yra
diferencijavimas;
skatinimo
bendradarbiavimas
sistema, kokia?)
su įvairiomis
institucijomis
(akademijos,
universitetai ir t.
t.), mokytojų
kvalifikacijos
kėlimas, rėmėjų
paieškos ir t. t.)
Miesto lietuvių
Mokykloje
Mokytojai nuolat
kalbos raiškiojo
parengta gabių
skatina mokinius
skaitymo konkursas ir talentingų
dalyvauti miesto,
“Lietuva mažųjų
mokinių ir jų
klasės, mokyklos
širdyse“ -1 (II
mokytojų
renginiuose.
vieta), 1 (III vieta), skatinimo
Mokiniai aktyviai
miesto eilėraščių
sistema.
dalyvauja
iliustracijų ir
Mokiniai ir
kūrybinių darbų
raiškiojo skaitymo
mokytojai
parodose:
konkursas
apdovanojami
Klaipėdos
„Pavasaris atėjo per padėkos raštais, moksleivių
kilimus žalius“ -1 (I atminimo
saviraiškos centre
vieta), 1(II vieta),
dovanėlėmis,
“Užgavėnių
1(III vieta), miesto pažintinėmis
kaukių paroda“,
bendrojo lavinimo
kelionėmis, jų
parodoje “Pajūrio
mokyklų pradinių
pasiekimai
dovanos“,
klasių mokinių,
skelbiami
skirtoje miesto
besimokančių
viešojoje
jubiliejui,
mokyklose tautinės erdvėje.
Klaipėdos miesto
Pasiekimai
(2012-2013 m. m.
olimpiadų,
konkursų ir t. t.
nugalėtojai)

įvairius gabumų
atpažinimo
kriterijus. Gabūs
vaikai atpažįstami
pagal mokomųjų
dalykų
pasiekimus,
olimpiadų,
konkursų, kitus
tikslinės paskirties
renginius,
intelektinius
gebėjimus,
įvertintus
psichologo.
Tęstinis atvykusių
gabių mokinių
atpažinimas vyksta
glaudžiai
bendradarbiaujant
su
priešmokyklinio
ugdymo
įstaigomis, vasaros
pažintinių
užsiėmimų metu,
adaptaciniu
laikotarpiu.

kad galėtume
ugdyti mokinių
kūrybingumo,
asmenines,
menines,
pažinimo
kompetencijas.
Mokyklos
dalyvavimas ES
finansuojame
projekte
"Mokyklų TV
kūrimas
bendradarbiaujant
per sieną Baltijos
regione",
paskatino skirti
pradinių klasių
mokiniams 4 val.
filmų kūrimo
studijai.

mažumos kalba,
skaitovų konkursas
„Vaikai apie
vaikus“ -1 (III
vieta), Klaipėdos
apskrities mokinių
piešinių ir komiksų
konkursas
„Perspėtasapsaugotas“ -1 (III
vieta), respublikinis
projektas „Kalbų
Kengūra-2013“
(anglų kalba) -7
(auksinės Kengūros
diplomas), 4
(sidabrinės
Kengūros
diplomas),
respublikinis
mažųjų šokėjų
festivalis „Ant
stogo-2013“ – I ir II
vieta, respublikinis
šokių festivalis
„Judančios spalvos“
– diplomas,
Tarptautinis
matematikos
konkursas
„Kengūra 2013“-1
(50-uke geriausių
Lietuvoje),
respublikinis rusų
kalbos (gimtosios)
dailyraščio

Apie mokinių
pasiekimus ir
mokytojų darbą
informuojama
mokyklos
bendruomenė
įvairių
susirinkimų ir
posėdžių metu

savivaldybės
viešojoje
bibliotekoje
surengė kūrybinių
darbų tris parodas
„Daiktai atgyja“,
„Džiaugsmas“,
„Pavasario
džiaugsmas“.
Mokyklos
ugdytiniai
eksponavo savo
darbelius PŠKC
darbelių parodoje
„Antrasis
daiktų gyvenimas“.
Mokykla
bendradarbiauja su
priešmokyklinio
ugdymo
įstaigomis: l/d
„Žiburėlis“ ,
„Žemuogėlė“,
„Švyturėlis“,
„Šermukšnėlis“.
Vyksta bendri
renginiai,
užtikrinamas
tęstinumas.
Mokykla daug
metų glaudžiai
bendradarbiauja su
visuomenine
organizacija
„Tarptautinė
jaunimo sąjunga“,

konkursas-2
(diplomantai), IV
tarptautinis pop-art
festivalis-konkursas
„Rusijos banga“ –
padėka šokių
kolektyvui už puikų
pasirodymą,
tarptautinis piešinių
konkursas „Mes
atsakingi už tuos,
kuriuos
prijaukinome “
(Maskva) –
7(laureatai),
Tarptautinis
konkursas „First
International Child
Art Exhibition
2013“ (Indija) – 1
(I vieta ir aukso
medalis)
Informaciją pateikė: Elena Kanapeckaitė

literatūrinių A.
Puškino
muziejumi,
Klaipėdos slavų
kultūros centru
„Razdolija“.

