5-10 kl. GABIŲ IR TALENTINGŲ VAIKŲ ATPAŽINIMAS IR UGDYMAS (2012-2013 m.m.)
Mokyklos
pavadinimas

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

Klaipėdos
„Santarvės“
pagrindinė
mokykla

5-10 klasės
Nina Raiš,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

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)
Mokykloje parengta gabių ir
talentingų mokinių ugdymo
programa, parengtas
gabių mokinių ugdymo
veiklos planas.
Naudojamės metodinėmis
rekomendacijomis,
psichologo išvadomis ir
rekomendacijomis. 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 miesto
ugdymo įstaigomis. Dalykų
mokytojai, klasių vadovai
veda pokalbius, panaudojant
anketinius apklausos metodus,
išsiaiškinti mokinių gabumus:
intelektualinius, meninius,
vadybinius, muzikinius,
techninius, sportinius (pagal
mokomuosius dalykus).
Organizuoja susitikimus su
žymiais žmonėmis, įvairių
profesijų atstovais ir
pokalbius, diskusijas apie
įvairias specialybes, jų

Kaip išnaudojamos
2013-2015 metų
bendrųjų ugdymo
planų teikiamos
galimybės

Pasiekimai
(2012-2013 m. m.
olimpiadų, konkursų ir t. t.
nugalėtojai)

Gabių ir
talentingų
vaikų ir jų
mokytojų
skatinimas
(ar yra
skatinimo
sistema, kokia?)

Dalykų diferencijuotam
mokymui: dvikalbis ugdymas
(lietuvių k. ir kt. mok.dalykai);
gamtamokslinis ugdymas
(fizika, chemija, biologija);
gimtoji kalba (rusų );
matematika.
Projektai: „Dialogo erdvė“
(tarpkultūrinė veikla);„LT-PLRU (007)“ (tarptautinis,
video); „Etno+kultūra“;
„Muzikinė Lietuva“.
Pasirenkamiems dalykams:
dvikalbis ugdymas (lietuvių
kalba ir istorija);
Neformaliajam ugdymui:
jaunojo menininko studija;
„Judrieji žaidimai“; šokių
kolektyvas „Vega“; muzikinis
teatras „Lyra“; vokalinis
ansamblis „Melodija“; sporto
klubas „Jėga“; žinovų klubas
„Kas? Kur? Kada?“.
Atsižvelgdami į mokinių
poreikius, neformaliojo vaikų
švietimui skirtas valandas
paskirstėme taip, kad
galėtume ugdyti mokinių
kūrybingumo, asmenines,
menines, pažinimo
kompetencijas. Mokyklos
dalyvavimas ES finansuojame
projekte "Mokyklų TV

Miesto mokyklų dalykinės
olimpiados:
- lietuvių valstybinė kalba
8 kl. mok.–2 (I,III vieta);
-5-8 kl. mok. matematika 1 (III vieta);
- 5-10 kl. mok. rusų
(gimtosios) k. – 6 ( I vieta
-2, II vieta -2, III vieta –
2);
-5 kl. mok. anglų k. -1 (III
vieta).
Klaipėdos miesto dailaus
rašto konkursas „Žąsies
plunksna“ – 2 (I vieta).
Respublikinis konkursas
„Azbukovnik -2013“ – 3
(I,III vieta).
Respublikinis konkursas
„Bebras“ - 6 (50-uke
geriausių Lietuvoje).
Respublikinis šokėjų
festivalis „Ant stogo2013“ – I vieta.
Respublikinis šokių
festivalis „Judančios
spalvos“ – diplomas;
IV tarptautinis pop-art
festivalis-konkursas
„Rusijos banga“ – padėka
šokių kolektyvui už puikų
pasirodymą,

Mokykloje
parengta gabių
ir talentingų
mokinių ir jų
mokytojų
skatinimo
sistema.
Mokiniai ir
mokytojai
apdovanojami
padėkos raštais,
atminimo
dovanėlėmis,
pažintinėmis
kelionėmis, jų
pasiekimai
skelbiami
viešojoje
erdvėje.
Apie mokinių
pasiekimus ir
mokytojų darbą
informuojama
mokyklos
bendruomenė
įvairių
susirinkimų ir
posėdžių metu.

Patirtys
(mokinių ruošimas konkursams,
olimpiadoms); individualizavimas,
diferencijavimas; bendradarbiavimas
su įvairiomis institucijomis
(akademijos, universitetai ir t. t.),
mokytojų kvalifikacijos kėlimas,
rėmėjų paieškos ir t. t.)
Mokytojai nuolat skatina mokinius
dalyvauti klasės, mokyklos, miesto
renginiuose. Mokiniai aktyviai
dalyvauja kūrybinių darbų parodose.
Mokykla bendradarbiauja su
Klaipėdos „Žaliakalnio“, „Aitvaro“
gimnazijomis, Klaipėdos turizmo
mokykla, Klaipėdos kolegija,
Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centru, VĮ Švietimo ir
mokymo centras E-COLLEGE „Argo
Navis“, Klaipėdos kolegijos
pedagogikos fakultetu, Klaipėdos
futbolo mokykla, Vaikų jaunimo
klubu „Želmenėlis“, Klaipėdos
moksleivių saviraiškos centru ,
Klaipėdos Adomo Brako dailės
mokykla, Klaipėdos „Pakalnutės“
mokykla-darželiu. Bendradarbiaujama
su Kaliningrado Licėjumi Nr. 23 ir
vidurine mokykla Nr.31.
Mokykloje vykdomi bendri projektai
su socialiniais partneriais: meniniai
projektai su J.Kačinsko muzikos
mokykla ir Klaipėdos Socialinių
mokslų kolegija, kultūriniai projektai
su visuomenine organizacija
„Muzikos svetainė“.
Bendri koncertai su E.Balsio menų
gimnazija.Vyksta bendri renginiai,
užtikrinamas tęstinumas.
Mokykla daug metų glaudžiai
bendradarbiauja su visuomenine

pasirinkimo galimybes.
Atsižvelgiant į mokinių
gabumus ir pomėgius,skatinti
gabius mokinius aktyviai
dalyvauti mokyklos
kultūriniame gyvenime,
įsijungti į papildomąjį
ugdymą, realizuoti savo
galimybes ir gebėjimus rajono
ir Respublikos mąstu
organizuojamuose
renginiuose.

Informaciją pateikė:
Nina Raiš, direktoriaus pavaduotoja ugymui

kūrimas bendradarbiaujant per
sieną Baltijos regione",
paskatino skirti 5-10 klasių
mokiniams 6 val. filmų
kūrimo studijai.

organizacija „Tarptautinė jaunimo
sąjunga“, literatūriniu A. Puškino
muziejumi, Klaipėdos slavų kultūros
centru „Razdolija“.

