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Padėkos 

WCGTC Vykdomasis komitetas už paramą Visuotinių profesinio pasirengimo ugdyti gabius vaikus 
principų komiteto darbui nuoširdžiai dėkoja: 

■ komiteto nariams, kurie, vadovaudamiesi kolegialaus bendradarbiavimo dvasia, paskyrė 
daugybę valandų tam, kad pasidalintų nuomonėmis, skaitytų dokumento projektą ir 
pateiktų naudingą grįžtamąjį ryšį; 

■ dr. Norma‘i Lu Hafenstein iš Denverio universiteto, WCGTC Visuotinių profesinio 
pasirengimo ugdyti gabius vaikus principų komiteto vadovei; 

■ dr. Rosemary‘ei Cathcart, dr. Shelagh‘ai Gallagher, dr. Norma‘i Hafenstein, dr. Michelle‘i 
Ronksley-Pavia, dr. Bruce‘ui Shore ir dr. Margaret’ai Sutherland už jų dalyvavimą principų 
rašymo komandoje; 

■ dr. Shelagh‘ai Gallagher už pagalbą rengiant ir redaguojant dokumento projektą; 
■ Kayla‘i Steffens ir Joi‘ai Lin, Denverio universiteto absolventams, už pagalbą komiteto 

vadovei dr. N. L. Hafenstein. 
 

NUORODA CITAVIMUI 
World Council for Gifted and Talented Children. (2021). Global principles for professional 
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Gerbiami WCGTC nariai, 
 
džiaugiuosi galėdama pasidalyti „Visuotiniais profesinio pasirengimo ugdyti gabius vaikus principais“. Šis 
dokumentas gali tapti gairėmis švietimo sprendimų priėmimui vietos, regiono, valstijos / provincijos 
ar nacionaliniu lygmeniu. Dešimt šiame dokumente pateiktų principų gali padėti kurti profesinio 
pasirengimo ugdyti gabius vaikus programas, kaip tai pabrėžia dokumento pavadinimas. Šie principai 
gali būti gairėmis pedagogams, politikos formuotojams ir kvalifikacijos kėlimo / profesinio rengimo 
specialistams, taip pat tiems, kurie priima sprendimus dėl mokytojų rengimo programų įvairiose 
pasaulio šalyse. 

„Visuotinius profesinio pasirengimo ugdyti gabius vaikus principus“ bendradarbiaudamas parengė 
mokslininkų ir praktikų komitetas, kurio nariai buvo atrinkti iš kandidatavusių WCGTC narių. 
Kiekvienas komiteto narys pasiūlė įžvalgų ir idėjų iš savo asmeninės patirties. Be abejo, siekiant 
parengti dokumentą, kuris būtų vertingas kaip gairės sprendimų priėmėjams visame pasaulyje, 
komitete buvo svarbus platus atstovavimas. 

Dėkoju daktarei Norma’i Hafenstein už jos vadovavimą šiai WCGTC iniciatyvai. Jos dvejus 
metus trukusį darbą rėmė Joi’a Lin ir Kayla Steflins. Nuoširdžiai dėkoju kiekvienam komiteto nariui, 
kuris savanoriškai įsitraukė į principų kūrimą. Taip pat dėkoju galutinį dokumentą parengusios darbo 
grupės nariams: dr. Rosemary’ai Cathcart, dr. Shelagh’ai Gallagher, dr. Norma’i Hafenstein, dr. 
Michelle’i Ronksley-Pavia, dr. Bruce’ui Shore ir dr. Margaret’ai Sutherland. 

Prašau pasidalyti šiuo dokumentu su pedagogais, politikos formuotojais, kvalifikacijos 
tobulinimo paslaugų teikėjais ir mokytojų rengimo programų vadovais, kurie domisi, kaip parengti 
visus mokytojus, kad jie galėtų tinkamai ugdyti gabius ir talentingus vaikus visame pasaulyje. Mūsų 
pasaulis taps geresnis, jei vaikų ir jaunuolių talentus ir potencialą išugdysime aukščiausiu lygiu. 

 
 
Nuoširdžiai 

 
Julia Link Roberts, EdD 
WCGTC prezidentė (2017-
2021)  
Vakarų Kentukio 
universiteto Gabiųjų tyrimų 
Mahurin vardo profesorė  
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ĮVADAS 
 

Naujasis dešimtmetis pateikė aiškių priminimų, koks didelis yra poreikis gerai išugdyti 
gabiausius pasaulio protus. Pasaulinė pandemija, klimato atšilimas ir demografiniai pokyčiai kelia 
precedento neturinčias sudėtingas problemas, kurioms spręsti reikia įžvalgumo, kompetencijos, 
kūrybiškumo ir tarpdisciplininio bendradarbiavimo. Net ir tada, kai nėra baisių krizių, visuomenės 
pažangą skatina gabiausių piliečių inovacijos ir įžvalgumas. Jų smalsumas ir nuovokumas vysto 
mokslą, meną ir kultūrą, o tai naudinga mums visiems. 

Nors visi pasitikime gabių ir talentingų suaugusiųjų indėliu, pedagogai visame pasaulyje gauna 
mažai informacijos apie tai, kaip ugdyti gabius ir talentingus vaikus. Pasaulinės gabių ir talentingų 
vaikų tarybos „Visuotiniai profesinio pasirengimo ugdyti gabius vaikus principai“ skirti padėti užpildyti šią 
plačiai paplitusią pedagogų rengimo spragą, suteikiant kryptį profesinio pasirengimo ugdyti gabius 
vaikus politikai ir praktikai. 

Kai kas gali suabejoti, ar pedagogams reikia specialių mokymų apie gabius mokinius, 
manydami, kad šie vaikai susitvarkys patys. Tačiau tai vienas iš kelių klaidingų įsitikinimų, kuriuos 
mokytojai dažnai turi  apie gabius mokinius, jei nėra gavę profesionalaus parengimo ugdyti gabius 
mokinius (Alencar ir kt., 2002). Iš tikrųjų dešimtys tyrimų įrodo, kad gabūs mokiniai turi unikalių 
mokymosi poreikių. Jiems reikia ne tik gilesnio ir / ar platesnio turinio, bet jie labiau linkę ieškoti 
informacijos, kurti naujas idėjas ir įsitraukti į sudėtingą mąstymą (Gallagher, 2013; Sak, 2004). 

Be tinkamus iššūkius keliančio ugdymo gabūs mokiniai gali nusivilti formaliuoju švietimu ir 
tapti nemotyvuotais (Kanevsky & Keighley, 2003; Preckel ir kt., 2010). Tyrimai taip pat rodo, kad 
be tinkamo profesinio pasirengimo pedagogams trūksta gabių mokinių, kuriems reikia taikyti 
spartinimą ar sukurti specializuotas gabių mokinių programas, atpažinimo žinių; jie taip pat 
neišmoksta taikyti diferencijavimo strategijų, kurios didina mokymo gilumą ir kompleksiškumą 
(Van Tassel-Baska ir kt., 2021). Didžiausią nuostolį patiria tie gabūs mokiniai, kurių ypatingus 
gabumus maskuoja skurdas, negalia ar kultūrinė aplinka. Nors jie gali ateiti į mokyklą norėdami 
mokytis, tokie gabūs mokiniai dažnai lieka nepastebėti ir nepakankamai ugdomi, o tai yra tragiškas 
asmens potencialo ir žmogiškojo kapitalo švaistymas. Kai tokių mokinių ieškoma ankstyvame 
amžiuje ir patenkinamas jų noras mokytis, taip ne tik užtikrinamas socialinis teisingumas, bet ir 
prisidedama prie sveikos ekonomikos kūrimo. 

Užtikrinus visuotinį bazinį pedagogų pasirengimą ugdyti gabiuosius, padedama įgyvendinti 
kiekvieno vaiko teisę kasdien išmokti ką nors naujo. Kartais gabaus vaiko poreikius įprastoje klasėje 
gali patenkinti mokytojas, kuris supranta, kaip diferencijuoti mokymo turinį ir metodus, kad tokiam 
vaikui būtų suteikti mokymosi iššūkiai. 

Iš tiesų visiems vaikams naudinga, kai mokytojai gauna tokį pasirengimą. Kai kuriems gabiems 
mokiniams reikia intensyvesnės intervencijos – spartinimo ar specializuotų programų (Assouline ir 
kt., 2014). Šioms intervencijoms vadovaujantiems pedagogams reikia intensyvesnio ir sudėtingesnio 
pasirengimo. Profesinio pasirengimo gabiųjų ugdymo srityje poreikis aktualus ne tik mokytojams. 
Pavyzdžiui, profesinio orientavimo konsultantai, mokyklų psichologai ir kitas personalas turi žinoti, 
kaip suteikti gabiems ir talentingiems mokiniams studijų ir karjeros planavimo ar socialinės ir 
emocinės paramos paslaugas, o mokyklų vadovai turi mokėti stebėti programos veiksmingumą. 

Pateikiami principai apibrėžia, kaip parengti visus pedagogus, kad jie savo klasėse visame 
pasaulyje galėtų padėti gabiems vaikams, nepriklausomai nuo jų socialinės – kultūrinės aplinkos. 

Kviečiame bendradarbiauti kolegas iš viso pasaulio švietimo sektoriaus įgyvendinant šiuos 
principus ir padedant užtikrinti, kad visi mokiniai gautų kokybišką išsilavinimą, atitinkantį jų 
galimybes. 
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Visuotiniai profesinio pasirengimo ugdyti gabius vaikus principai  

 

1. Turinio daugiapakopiškumo principas. Visapusės profesinio rengimo programos 
pripažįsta, kad visi pedagogai ugdo gabius mokinius, taigi visi turi įgyti tam tikro lygio profesnį 
pasirengimą padėti gabiesiems mokytis ir tobulėti. Profesinio pasirengimo programos turinio apimtis 
ir tipas gali skirtis priklausomai nuo kiekvieno pedagogo vaidmens ugdant gabius mokinius. 

2. Pagrindimo įrodymais principas. Kokybiška profesinio pasirengimo programa grindžiama 
geriausia praktika ir moksliniais tyrimais, nagrinėjant ir savybes, kuriomis gabūs mokiniai unikaliai 
skiriasi nuo kitų mokinių ir dėl kurių atsiranda pagrindas diferencijuoti mokymą. 

3. Holizmo principas. Profesinio pasirengimo ugdyti gabius vaikus programa turi būti 
nukreipta į visą vaiko asmenybę, jo akademinius, socialinius ir emocinius poreikius. 

4. Platumo principas. Išsami profesinio pasirengimo programa apima informaciją apie 
skirtingus gabumų lygius ir formas, įvairius gabumų atpažinimo būdus, skirtingus gabių mokinių 
ugdymo modelius ir mokymo programų bei metodų galimybes.  

5. Lygiateisiškumo principas. Profesinio pasirengimo ugdyti gabius mokinius programose 
turėtų būti atsižvelgta į skirtingų rasių, kultūrų, etninių ir vietinių gyventojų grupių; skirtingos lyties, 
seksualinės orientacijos ir socialinės – ekonominės padėties mokinių poreikius. Šioms skirtingoms 
socialinėms grupėms priklausančių pedagogų pritraukimas ir išlaikymas turėtų būti prioritetu. 

6. Kompleksiškumo principas. Daugelis mokyklos darbuotojų tiesiogiai ar netiesiogiai daro 
įtaką gabių vaikų gyvenimui. Todėl į profesinio pasirengimo gabiųjų ugdymo srityje planą turi būti 
įtraukti ne tik mokytojų, bet ir mokyklų vadovų, karjeros konsultantų, psichologų, specialiųjų 
pedagogų ir kitų mokyklos darbuotojų mokymai apie gabiųjų mokinių poreikius. 

7. Integralumo principas. Profesinio pasirengimo ugdyti gabius vaikus programa turėtų 
apimti ir visą mokyklos kontekstą, pabrėžiant, kad už gabius mokinius atsakinga visa mokyklos 
bendruomenė, bet ne tik pedagogai, kuriems patikėta gabių mokinių ugdymo atsakomybė. 

8. Nuolatinumo principas. Profesinio pasirengimo planas gabiųjų ugdymo srityje turėtų 
sudaryti galimybes nuolat visos karjeros laikotarpiu tobulinti ir plėsti turimas žinias ir įgūdžius 
kvalifikacijos kėlimo programose ir kitais patirties įgijimo, profesinio mokymosi būdais. 

9. Tvarumo principas. Profesinis pasirengimas ugdyti gabius mokinius turėtų būti įtrauktas į 
valstybės, regiono ir vietos švietimo politiką. Turėtų būti atliekama nuolatinė šių specialistų mokymo 
programų stebėsena ir įdiegtos atskaitomybės sistemos. Aktyviai skatinamas visų suinteresuotųjų 
šalių – politikos formuotojų, mokyklų vadovų, bendruomenės narių, aukštųjų mokyklų dėstytojų ir 
kitų veikiančių asmenų – bendradarbiavimas. 

10. Įgalinimo principas. Profesinio pasirengimo ugdyti gabius vaikus programos turėtų 
parengti pedagogus, kurie veiksmingai skatintų gabius mokinius ir jiems reikalingų paslaugų teikimą. 
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1. Turinio daugiapakopiškumo principas 
 

Visapusės profesinio rengimo programos pripažįsta, kad visi pedagogai ugdo gabius mokinius, 
taigi visi turi įgyti tam tikro lygio profesnį pasirengimą padėti gabiesiems mokytis ir tobulėti. 
Profesinio pasirengimo programos turinio apimtis ir tipas gali skirtis priklausomai nuo kiekvieno 
pedagogo vaidmens ugdant gabius mokinius.  

Kiekvienas mokytojas ugdo mokinius, kurie pranoksta savo bendraamžius ir yra pajėgūs 
išmokti greičiau ar giliau nei kiti. Taigi kiekvienas mokytojas turi įgyti profesinių žinių bei įgūdžių, 
reikalingų darbui su gabiais ir talentingais mokiniais. Visgi pagilintų ar praturtintų žinių gali mažiau 
reikėti įprastinėje klasėje dirbančiam mokytojui, mokančiam įvairiausių gebėjimų mokinius, negu jo 
kolegai, dirbančiam specializuotoje gabių vaikų klasėje (Aulls & Ibrahim, 2012; Roberts & Inman, 
2015; Tomlinson ir kt., 2008). Kókios tiksliai profesinės žinios ir įgūdžiai reikalingi konkrečiam 
mokytojui, taip pat priklauso ir nuo mokymo(si) konteksto. Pavyzdžiui, mažai materialinių išteklių 
turinčiose klasėse, kuriose mokosi įvairaus gabumų lygio mokiniai, bus aktualios vienókios žinios 
bei įgūdžiai, o gerai aprūpintose šiuolaikinėse klasėse bei mokyklose – kitókios (Clark & Shore, 
2004). Specialistų, ugdančių gabius mokinius, mokymo programų rengėjai turi numatyti, kad įvairios 
instancijos rengia nevienodos turinio gelmės ir sudėtingumo programas:  

• nuotolines ar tiesioginio kontakto trumpas minimaliai specializuotas programas siūlo 
regioninės mokyklos, švietimo ministerija ar švietimo skyriai, kolegijos, universitetai;  

• kvalifikacijos tobulinimo ar kitoks tęstinis mokymas apie gabiuosius tinka bazinį 
pasirengimą jau įgijusiems mokytojams; 

• nuolatinės ar ištęstinės studijos, dažniausiai vykstančios aukštojoje ar su ja 
bendradarbiaujančioje aukštojo mokslo įstaigoje, į bazinį mokytojo parengimą įtraukia 
dalykus apie gabių mokinių ugdymą ar susijusių sričių kursus (konsultavimo, psichologijos, 
specialaus ar įtraukaus ugdymo), arba tikslingai specializuojasi gabiųjų ugdymo srityje. 

Gabių mokinių poreikius atliepiantis mokytojo parengimo turinys bei apimtis kiekviename 
aukščiau paminėtame kontekste bus skirtingas ir pritaikytas vietos situacijai (Gubbins & Hayden, 
2020). Kiekviena specialistų mokymo programa turėtų būti stebima ir vertinamas jos veiksmingumas 
(Johnsen & Clarenbach, 2019; Parker, 1996; Shore ir kt., 1991).  

 
PAVYZDINIS DAUGIAPAKOPIO PROFESINIO PASIRENGIMO PLANAS 

Pirmas lygis. Pavyzdinis turinys skirtas visiems mokytojams – ir dirbantiems įprastinėse 
klasėse, ir ankstyvojo ugdymo pedagogams, ir menų bei kitų specialybių mokytojams, ir specialiųjų 
ugdymo(si) poreikių (SUP) koordinatoriams, mokyklų konsultantams:  

• Supratimas, kad kiekvieno vaiko raida yra savita, o mokymosi programa nenužymi 
viršutinės ribos, kurios tikimasi iš konkretaus amžiaus ar klasės vaikų. Bendrojo ugdymo 
programose dažniausiai nėra net ir gerai besimokančius gabius mokinius įtraukiančių 
iššūkių, netgi jei jie ir itin lengvai įveikia užduotis. Taigi programų turinį reikia taip pritaikyti 
gabių mokinių akademinei patirčiai, kad jie kasdien išmoktų kažką nauja.  

• Ypatumai, kuriais pasižymintys mokiniai atrenkami mokytis pagal specialias gabiųjų 
ugdymo programas, apimant ir skirtingą gabumų raišką įvairiose mokinių grupėse, galimas 
gabumų slėpimo priežastis, reikiamą socialinę – emocinę pagalbą. 

• Gabiems mokiniams padedančios įprastinės klasės ir mokyklos veiklos / praktikos, 
pavyzdžiui, klasių komplektavimas pagal mokinių gebėjimus, sudėtingesnių klausimų 
kėlimas, bendrojo ugdymo programą papildanti medžiaga ir užduotys, prieinamų 
diferencijavimo būdų taikymas.  

• Sąlygos, kurioms esant rekomenduojamas įvairialypis spartinimas.  
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Antras lygis. Pavyzdinis turinys mokytojams, dirbantiems praturtintose programose, 
sustiprinto mokymo klasėse, Tarptautinio bakalaureato ar Tarptautinio bendrojo vidurinio 
išsilavinimo (IGCSE) klasėse, mokyklų direktoriams. Turinyje yra visa aukščiau minėta pirmo lygio 
informacija ir: 

• Atpažinimas dalykų, kurie padaro bendrojo ugdymo programą labai patrauklia ir vertinga 
gabiems mokiniams. Gebėjimas surasti ar sukurti tokią programą. Sustiprintos programos 
mokymo metodai.  

• Kada ir kaip surasti dalyko žinovus, padėsiančius kurti programą ar galinčius būti 
mentoriumi mokinio, susidomėjusio mokyklinę programą pranokstančiu dalyku. 

• Gabių mokinių socialiniai – emociniai ir konsultavimo poreikiai.  
• Paveikios strategijos, kaip diskutuoti apie gabiųjų ugdymą su kitais asmenimis, įskaitant 

tėvus, mokyklos vadovybę, vietinius švietimo valdininkus. 
 
Trečias lygis. Šio lygmens mokymo programos skirtos tik gabiuosius ugdantiems mokytojams, 

įskaitant programų koordinatorius, pilnu krūviu praturtintose programose dirbančius specialistus, 
kurie veikia daugelyje mokyklų, įvairių lygių klasėse, specializuotose klasėse. Tokios programos 
turinį turėtų sudaryti visa aukščiau minėta pirmo ir antro lygio informacija bei: 

• Teorinės ir tyrimų medžiagos apie gabumus, talentą, kūrybiškumą išsamus nagrinėjimas, 
apimant jų apibūdinimą skirtinguose kultūriniuose kontekstuose. 

• Gabiųjų ugdymo programų modeliai ir programų įvertinimo metodai. 
• Kokias pasekmes pasiekimams turi programos stiprinimas, jos tempo, gylio ir / ar 

sudėtingumo keitimo būdai, sustiprintos programos mokymo metodai, apimant ir savivaldų 
mokymąsi bei kūrybinį ekspertų darbą. 

• Specializuotos žinios ir strategijos, kaip atliepti socialinius – emocinius gabių mokinių 
poreikius bei pajėgumus.  

• Kaip atlikti veiklos tyrimą ir įvertinti konkrečioje vietoje vykdytų veiklų efektyvumą. 
• Aukštesnio lygio žinios, atitinkančios konkrečiõs mokomosios klasės lygį. 

 
 

2. Pagrindimo įrodymais principas 
 

Kokybiška profesinio pasirengimo programa grindžiama geriausia praktika ir moksliniais 
tyrimais, nagrinėjant ir savybes, kuriomis gabūs mokiniai unikaliai skiriasi nuo kitų mokinių ir dėl 
kurių atsiranda pagrindas diferencijuoti mokymą. 

Įrodymais grįsta profesinė veikla yra auksinis kiekvienos srities standartas. Gabiųjų ugdymo 
atveju įrodymais grįsta specialistų rengimo programa remiasi: a) tyrimais apie gabių ir talentingų 
mokinių esmines savybes bei geriausią šios srities patirtį ir b) tyrimais apie geriausią specialistų 
rengimo patirtį. Daugybės klasėje vykstančių veiklų veiksmingumas yra įrodytas, taigi jos turėtų būti 
atidžiai analizuojamos rengiant mokytojus darbui su gabiais mokiniais (Little, 2017; Miller, 2009; 
Peters & Jolly, 2018).  

Mažiau studijų nagrinėja, kada ir kaip mokytojus išmokyti gabiųjų ugdymo kertinių nuostatų 
bei įgūdžių (Reid & Horváthová, 2016). Didžioji dalis veiklų ir standartų, kuriais remiamasi rengiant 
mokytojus gabiųjų ugdymui, yra sukurti ekspertų grupėse. Tai labiau taisyklė nei įrodymas, o visgi 
tinkama pradžia. Šiuo metu moksliniai įrodymai paremia šiuos stebėjimus:  

• Gabumams, talentui ir kūrybiškumui skirtuose tyrimų sąvaduose mokytojų rengimo 
tyrimams skirtas ne daugiau nei vienas skyrius (pavyzdžiui, Plucker & Callahan, 2020; 
Robinson ir kt., 2006).  
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• Kai kuriose studijose pateikiama vertinga žingsnių seka, kaip identifikuoti kompetencijas 
(pavyzdžiui, van Gerven, 2021), patirtis, įsitikinimus ar nuostatas, sustiprinančias gabiųjų 
mokymą. 

• Viename tyrime buvo tiesiogiai stebimas įvairialypis mokytojo darbas klasėje, kuris buvo 
sugretintas su pačių mokinių nuomone apie savo patirtis klasėje. Didžiausią pokytį turėjo 
mokinių iniciatyva atliekamas darbas (Hansen & Feldhusen, 1994). Kitame tyrime buvo 
prieita išvados, kad visos profesinio rengimo formos yra naudingos, tačiau universitetinis 
išsilavinimas turi stipriausią poveikį mokytojo darbui (Westberg & Daost, 2003).  

• Yra tyrimų apie tai, kokias pasekmes sukelia nuostatų pokyčiai (Plunkett & Kronborg, 2011; 
Vrejs ir kt., 2017), tikslesnis ir teisingesnis gabių mokinių atpažinimas (Gallagher & 
Gallagher, 2013; Riley ir kt., 2017), programos glaudinimo planavimas (Reis & Westberg, 
1994).  

Įrodymais grįstas mokytojų rengimas darbui su gabiais mokiniais yra pasiekiamas tikslas, 
tačiau reikia stiprinti jo ramstį – oficialią mokslinių tyrimų bazę. Galbūt paveikesnis kelias sustiprinti 
įrodymais grįstą specialistų rengimą darbui su gabiais mokiniais būtų išsamus gabių mokinių atvejų 
analizės archyvas, intervencijų-specifinių veiklos tyrimų ataskaitų katalogas, mokymo praktikų ir 
mokinio rezultatų palyginimai. Kiekvieną mokytojo veiklą pravartu nagrinėti iš jos konteksto 
perspektyvos, su atžvalga į mokytojo pasirengimą, mokymo(si) aplinką, jau turimus įrodymus apie 
bendrąjį ugdymą, įvairialypį gabių mokinių savitumą bei prisiderinimą prie jo. Konkrečiai kultūrai 
aktualus įrodymais grįstas mokymas(is) turi reikšmės būsimų mokytojų žinioms, kaip mokyti gabius 
vaikus.  

 
3. Holizmo principas 

 
Profesinio pasirengimo ugdyti gabius vaikus programa turi būti nukreipta į visą vaiko 

asmenybę, jo akademinius, socialinius ir emocinius poreikius.  
Specialistų rengimas turi vadovautis nuostata, kad jauni žmonės yra unikalūs ir individualūs. 

Sudarant gabiųjų ugdymo programas svarbu turėti omenyje, kad šie mokiniai yra labai įvairūs ir 
atsižvelgti į tai, ką tokia įvairovė reiškia klasei, mokymuisi, mokymo metodams bei platesniam klasės 
bei mokyklos bendruomenės gyvenimui. Tai leis atsižvelgti į visus mokyklos gyvenimo aspektus, 
darančius poveikį mokiniui, įskaitant „gyvenimo platumõs ir viso gyvenimo tėkmės“ aplinkybes 
(Teschers, 2020, p.77). Holistinis gabiųjų ugdymo principas atsižvelgia į visas vaiko raidos 
dimensijas.  

• Vaiko, kaip visumos, perspektyva. Profesinio pasirengimo programa turi skatinti mokytojus 
galvoti ne tik apie gabaus vaiko kognityvinius gebėjimus, bet ir apie jo emocinius poreikius. 
Nors dauguma gabių mokinių yra gerai prisitaikę, kai kuriems jų gabumai gali sukelti savitų 
socialinių – emocinių iššūkių (Freeman, 2006). Tai gali būti didelio kognityvinio, kūrybinio 
ar emocinio pajėgumo suvaldymas, socialinio prisitaikymo dalykai, perfekcionizmas, 
realaus ar įsivaizduojamo spaudimo kuo geriau dirbti įveika. Kai kurie mokiniai gali būti 
protingi, bet socialiai ar emociškai nebrandūs (Silverman, 2013), kiti – priešingai – socialiai 
ar emociškai pranoksta bendraamžius. Yra ir gabių mokinių, išsiskiriančių ne tik savo 
gebėjimais, bet turinčių dar kokį kitą ypatingumą, pavyzdžiui, dėmesio trūkumo 
hiperaktyvumo sutrikimą (DTHS), autizmą, fizinį skirtingumą. Visiems mokytojams reikia 
turėti žinių apie gabių mokinių charakteristikas ir socialinius – emocinius poreikius. 
Mokytojams taip pat svarbu suprasti, kad mokinio akademiniai poreikiai neturi būti 
ignoruojami ar atidedami vėlesniam laikui, kai reaguojama į jo socialinius – emocinius 
poreikius. Visų vaiko poreikių atliepimas primygtinai nurodo vienu metu susitelkti ir į 
akademinius, ir į socialinius – emocinius gabaus vaiko poreikius (Catcart, 2020).  
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• Mokyklos, kaip visumos, požiūris. Gabių vaikų ugdymas turėtų būti sudėtinė kiekvienos 
mokyklos ir platesnės mokyklų sistemos dalis, bet ne jos papildinys ar neplanuotas priedėlis 
(žr. turinio daugiapakopiškumo, integralumo, kompleksiškumo principus).  

• Gyvenimo visumos matymas. Mokytojų pasirengimas ugdyti gabius vaikus turės palankesnį 
rezultatą, jei į gabiuosius bus žvelgiama iš viso jų gyvenimo perspektyvos (Teschers, 2020). 
Reikia turėti omenyje šeiminę kilmę, kultūrą, socialinį – ekonominį statusą, įgūdžius, 
interesus, gebėjimus, atlieptinas ilgalaikės ir trumpalaikės paramos reikmes. Kultūrinių 
normų bei vertybių, o ir platesnių mokyklos veiksnių įtrauktis naudinga tuo, kad gabių vaikų 
mokymą nukreipia bei suformuoja taip, kad yra vertinamas bei gerbiamas kiekvienas 
besimokantysis (pavyzdžiui, mergaitės, vaikai iš nepalankių kultūrinių grupių, gebėjimų 
nerealizuojantys mokiniai, ypatingų poreikių turintys vaikai).  

• Į bendruomenę nukreiptos pastangos. Efektyvi profesinio pasirengimo programa padės 
mokytojams pasverti, kokias platesnes galimybes atveria gabiųjų ugdymas mokykloje ir už 
jos ribų, kaip antai namų aplinkoje, vaiko socialinėje erdvėje, platesniame šeimos ir 
bendruomenės rate. Mokytojai įvertins visų šių aplinkybių tarpusavio sąveiką bei poveikį 
visų vaikų švietimui, o kartu ir gabių mokinių ugdymui (žr. kompleksiškumo principą). 

Profesinio pasirengimo ugdyti gabius mokinius programa turi taip suderinti akademinius, 
socialinius, emocinius ir kultūrinius veiksnius, kad jų bendra veikmė vystytų, drąsintų ir paremtų 
gabius mokinius mokykloje bei visą gyvenimą.  

 
 

4. Platumo principas 
 

Išsamią profesinio pasirengimo ugdyti gabius mokinius programą sudaro informacija apie 
skirtingus gabumų lygius ir formas, įvairius gabumų atpažinimo būdus, skirtingus gabių mokinių 
ugdymo modelius ir mokymo programų bei metodų galimybes. 

Bendra visų principų idėja – besimokančio asmens unikalumas. Todėl nenuostabu, kad nėra 
vienintelio gabaus mokinio apibūdinimo, kuris puikiai atitiktų stereotipą, kurio laikosi daugelis 
žmonių (Matheis ir kt., 2020). Gabumai pasireiškia įvairiais būdais, nevienodu laipsniu, skirtingose 
aplinkose, įvairiu metu, vienoje ar daugelyje sričių. Kai kurie gabūs vaikai sėkmingai mokosi, kiti 
turi išskirtinius gebėjimus, bet nepasižymi gerais akademiniais pasiekimais. Šie gabių mokinių 
skirtumai reikalauja, kad profesinio pasirengimo ugdyti gabius mokinius programose būtų pristatyta 
gabumų sampratos, atpažinimo procedūrų, ugdymo formų, mokymo programų ir metodų bei 
socialinės – emocinės pagalbos būdų įvairovė. Pedagogų kompetencijai didėjant, jiems turėtų būti 
atskleisti vis įvairesni požiūriai į daugybę temų (žr. Turinio daugiapakopiškumo principą). Tarp 
pagrindinių temų, kurias reikėtų įtraukti į programą, yra šios: 

• Gabumų ir talento pamatinės prielaidos ir raiška. Nors gabūs mokiniai paprastai yra panašūs 
tam tikrais pažinimo ir asmenybės ypatumais (S. Gallagher, 2009), vis tik jų gabumai gali 
reikštis skirtingais būdais (Subotnik ir kt., 2011). 

• Kultūrinis kontekstas. Skirtingose kultūrose gali būti vertinamos skirtingos žinios ir įgūdžiai. 
Pavyzdžiui, kai kurios kultūros labiau vertina socialumą ir individo gebėjimų raišką 
bendruomenėje, bet ne individualius pasiekimus. Ši kultūrinė įvairovė gali lemti skirtingus 
gabumų apibrėžimus. 

• Veiksniai, kurie maskuoja gabumus ar prisideda prie gabumų nerealizavimo. Išskirtiniai 
gebėjimai gali būti slepiami arba slopinami daugybės veiksnių, pavyzdžiui, emocinių 
sunkumų, kultūrinės aplinkos, negalės ar sutrikimų (Gilar-Corbi ir kt., 2019; Siegle, 2018). 
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• Atpažinimas ir įvertinimas. Išskirtinis IQ testo, kaip vienintelio būdo atpažinti gabumus, 
naudojimas nėra rekomenduojamas. Profesinio pasirengimo ugdyti gabius mokinius 
programos turėtų akcentuoti holistinį požiūrį į vaiką ir pristatyti įvairių įvertinimo 
priemonių, tokių kaip pasiekimų testų, tėvų ir mokytojų teikiamos informacijos, elgesio 
skalių ar klausimynų, mokinio darbų pavyzdžių naudojimo kartu su IQ testais privalumus ir 
trūkumus atpažįstant gabumus. Kelių atpažinimo priemonių naudojimas turėtų padidinti 
programų gabiems mokiniams prieinamumą, bet nesukurti daugybę kliūčių patekti į jas. 

• Mokymo turinio, metodų ir vertinimo diferencijavimo modeliai. Įvairių modelių, 
apibūdinančių gabius mokinius ir gabių mokinių ugdymą, kritiška analizė būtina tam, kad 
pedagogai galėtų kurti įrodymais grįstą savo supratimą apie gabumus ir gabių mokinių 
ugdymą. 

• Gabiųjų ugdymo programos struktūra. Yra skirtingi būdai integruoti gabių mokinių ugdymo 
programą į bendrąjį mokyklos ugdymą: galimas klasių komplektavimas pagal mokinių 
gebėjimus, mobilios mokinių gupės / užsiėmimai kito mokytojo klasėje, ugdymo spartinimas 
ir individualizuotos programos. 

Mokyklų vadovai, konsultantai ir mokytojai taip pat turėtų žinoti ir suprasti gabių mokinių 
įvairovę bei tai, kaip reikia reaguoti į jų poreikius užtikrinant reikiamas programos vykdymo sąlygas 
ir išteklius. Suteikus darbuotojams laiko aptarti teorinius ir praktinius klausimus, susijusius su gabiųjų 
ugdymu, bus sukurta stipri pedagogų bendruomenė, pasirengusi ir gebanti atliepti gabių mokinių, 
kuriuos jie moko, poreikius. 
 
 

5. Lygiateisiškumo principas 
 

Profesinio pasirengimo ugdyti gabius mokinius programose turėtų būti atsižvelgta į skirtingų 
rasių, kultūrų, etninių ir vietinių gyventojų grupių; skirtingos lyties, seksualinės orientacijos ir 
socialinės – ekonominės padėties mokinių poreikius. Šioms skirtingoms socialinėms grupėms 
priklausančių pedagogų pritraukimas ir išlaikymas turėtų būti prioritetu. 

Gabių mokinių yra visose socialinėse grupėse, kultūrose ir pasaulio kraštuose; jie skiriasi 
lytimi, seksualine orientacija ir visi turi teisę į tinkamą ugdymą. Profesinis pasirengimas atlieka 
pagrindinį vaidmenį skatinant nešališką gabių mokinių atpažinimą ir užtikrinant pedagogų, dirbančių 
su gabiais mokiniais, įvairovę. Būtina, kad gabių mokinių įvairovę atitiktų juos ugdančių pedagogų 
įvairovė. 

• Nepakankamas gabių vaikų skaičius, atpažįstamas skirtingų lyčių, kultūrų ir pajamų lygio 
grupėse, yra visuotinė problema, kuri gerai ištirta ir seniai žinoma gabiųjų ugdymo srityje 
(Bianco ir kt., 2011; Wallace & Erikson, 2006). Profesinio pasirengimo ugdyti gabius 
mokinius programos turėtų supažindinti dalyvius, kaip skirtingai gali reikštis įvairių grupių 
mokinių gabumai; kaip ir kodėl dėl tam tikrų kultūrinių lūkesčių gabūs mokiniai gali slėpti 
savo gabumus, atskleisti kitas priežastis, dėl kurių gabumai gali būti neatpažįstami 
(Henderson & Jarvis, 2016). Lygiateisis gabių mokinių iš įvairių socialinių grupių 
dalyvavimas gabiųjų ugdymo programose dera su visuotiniais Darnaus vystymosi švietimo 
tikslais (UNESCO, 2015).  

• Gabių mokinių iš įvairių socialinių grupių pritraukimas ir išlaikymas gabiųjų ugdymo 
programose yra toks pat svarbus, kaip ir jų atpažinimas. Specialistų, kurie ugdys gabiuosius, 
mokymas turėtų apimti diskusijas apie tai, kaip pritaikyti mokymo programą ir būdus, kad 
pritrauktų ir sudomintų šiuos mokinius (Novak ir kt., 2020). 
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• Profesinio pasirengimo ugdyti gabius mokinius programos turėtų aktyviai pritraukti 
mokytojus iš įvairių socialinių grupių, kad juos paruoštų kvalifikuotam gabiųjų ugdymui. 
Nepakankamas mokytojų iš įvairių kultūrinių grupių dalyvavimas ugdant gabiuosius 
įtvirtina stereotipus apie gabius mokinius (Morgan, 2019). 

Kiekvienas mokytojas, dirbantis su gabiais mokiniais, turėtų suprasti, kaip suteikti galimybę 
visiems gabaus vaiko kriterijus atitinkantiems mokiniams dalyvauti gabiųjų ugdymo programoje, 
kaip suteikti ugdymo galimybes, atspindinčias įvairias perspektyvas, ir kaip suteikti galimybę gauti 
socialinę bei emocinę paramą, reikalingą mokiniams ilgą laiką dalyvauti programoje. Vienas esminių 
šio siekio aspektų – mokytojai iš įvairių kultūrinių ir etninių grupių turėtų dalyvauti mokymuose, kad 
gabūs mokiniai galėtų juos matyti kaip intelektualius ir kūrybiškus lyderius savo mokyklose. Mokinių 
ir mokytojų įvairovės gabiųjų ugdyme didinimas yra naudingas visiems mokiniams, nes taip geriau 
suprantama, kad įžvalgumas, kūrybiškumas ir novatoriškumas būdingi visoms pasaulio tautoms. 

 
 

6. Kompleksiškumo principas 
 

Daugelis mokyklos darbuotojų tiesiogiai arba netiesiogiai veikia gabių vaikų gyvenimą. Todėl 
profesinio pasirengimo ugdyti gabius mokinius programa turėtų būti orientuota į informacijos apie 
gabių mokinių poreikius suteikimą ne tik mokytojams, bet ir mokyklų vadovams, karjeros 
konsultantams, psichologams, specialiesiems pedagogams ir kitiems mokyklos darbuotojams. 

Mokykloje gabūs vaikai bendrauja su daugeliu mokyklos darbuotojų, todėl visi mokyklos 
darbuotojai, tiesiogiai ar netiesiogiai dirbantys su gabiais mokiniais, turėtų būti kompetentingi ir 
žinoti jų poreikius. Visus darbuotojus įtraukianti profesinio pasirengimo ugdyti gabius mokinius 
programa turėtų remtis „mokyklos kaip visumos“ požiūriu į gabių mokinių mokymą(si) ir paramą 
jiems (Renzulli & Reis, 2014; Robinson & Campbell, 2010). „Mokyklos kaip visumos“ požiūris 
akcentuoja visų mokyklos bendruomenės darbuotojų atsakomybę, taip užtikrinant, kad gabūs 
mokiniai turėtų galimybių maksimaliai išnaudoti savo patirtį mokykloje. 

• Visos mokyklos bendruomenės supratimas, išmanymas ir žinios apie ypatingus gabių 
mokinių poreikius padėtų optimizuoti mokymosi aplinką gabiems mokiniams visos 
mokyklos mastu (žr. Holizmo principą). 

• Mokyklų vadovai yra atsakingi už visų mokyklos programų, įskaitant ir gabiųjų ugdymo 
programą, sėkmę. Jie turėtų susipažinti su įvairiomis programomis ir efektyviais gabiųjų 
ugdymo programų vertinimo būdais, ypač kai šių programų tikslai yra platesni nei tradicinis 
mokyklos turinys (Callahan & Reis, 2004). 

• Gabūs mokiniai turi ypatingų socialinių, emocinių, gerovės poreikių. Visi karjeros 
konsultantai ir mokyklos psichologai turėtų suprasti šiuos poreikius, kad galėtų padėti 
gabiems mokiniams mokykloje (Blaas, 2014; Silverman, 2012). 

• Net vienas iš šešių gabių mokinių patiria mokymosi sunkumų (Ronksley-Pavia, 2020; 
Silverman, 2012). Ypač svarbu, kad specialieji pedagogai išmanytų šią ypatingų gebėjimų 
ir specialiųjų poreikių sąveiką. 

„Mokyklos kaip visumos“ požiūris į gabių mokinių mokymą(si) ir paramą jiems turėtų būti 
grindžiamas kiekvieno mokyklos bendruomenės nario atsakomybe, nepriklausomai nuo to, ar jis 
tiesiogiai ar netiesiogiai dirba su gabiais mokiniais. 
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7. Integralumo principas 
 

Profesinio pasirengimo ugdyti gabius mokinius programoje gabių mokinių ugdymą reikėtų 
pristatyti visos mokyklos programos kontekste, pabrėžiant, kad už gabius mokinius yra atsakinga visa 
mokyklos bendruomenė, bet ne tik pedagogai, kuriems patikėta gabių mokinių ugdymo atsakomybė. 

Dažnai paslaugos gabiems mokiniams suvokiamos kaip atskiros nuo bendrojo ugdymo, o tai 
skatina klaidingą supratimą tiek apie gabius mokinius, tiek apie jų ugdymo tikslus (Alottey ir 
kt., 2020; Matheis ir kt., 2016). Mokytojai teigia, kad dėl žinių apie gabiųjų ugdymą stokos jie jaučiasi 
nepasirengę dirbti su gabiais mokiniais (Antoun ir kt., 2020; Rowan & Townend, 2016). 
Nepakankamas specialistų, ugdančių gabiuosius, profesinis pasirengimas didina gabiųjų ir bendrojo 
ugdymo atskyrimą bei lemia klaidingą supratimą apie tai, kaip ir kada spartinti gabiųjų mokymą arba 
kaip ir kada pradėti gabiųjų mokymą pagal specialiąsias ugdymo programas (Sanchez-Escobedo ir 
kt., 2020). 

Yra du būdai užtikrinti, kad gabiųjų ugdymas ir su juo susijusios paslaugos būtų suvokiami 
neatsiejamai nuo mokykloje vykdomo bendrojo ugdymo. Pirma, profesinio pasirengimo ugdyti 
gabius mokinius programų metu gabiųjų ugdymas turi būti pristatomas kaip mokyklos teikiamų 
paslaugų visumos dalis. Netgi specializuota gabiųjų ugdymo programa turėtų būti vertinama kaip 
prisidedanti prie visos mokyklos aplinkos kūrimo. Svarbu skatinti mokytojus suvokti savo vaidmenį 
gabiųjų ugdymo programoje (pavyzdžiui, diferencijuojant mokinius bendroje klasėje, perkeliant į kitą 
klasę / įstaigą, ieškant galimybių bendradarbiauti) ir kaip gabiųjų ugdymo programa siejasi su jų 
veikla pamokose (žr. Turinio daugiapakopiškumo principą). 

Antra, efektyvi profesinio pasirengimo ugdyti gabius mokinius programa turėtų užtikrinti, kad 
temos apie gabiuosius ir jų ugdymą būtų integruotos į įvairių sričių specialistų mokymo programas, 
kurios gali ir turėtų suteikti gilesnį srities išmanymą. Siūlant daugiapakopę profesinio pasirengimo 
ugdyti gabius mokinius programą moduliai apie gabiųjų ugdymą būtų naudingi tokiose srityse, kaip: 

• Specialusis ugdymas. Nors kai kurie gabūs mokiniai gali turėti specifinių mokymosi, 
aktyvumo ir dėmesio, autizmo spektro sutrikimų ar kitų išskirtinumų, specialiojo ugdymo 
mokytojai nėra linkę nukreipti savo mokinius mokytis gabiųjų programoje (Bianco & Leech, 
2010). Specialiojo ugdymo specialistų rengimo programose turėtų būti modulis apie gabiųjų 
ugdymą, kad būtų užtikrinta, jog specialaus ugdymo mokytojai kreiptų dėmesį ir į vaiko 
mokymosi sunkumus, ir į galias. 

• Ugdymas karjerai / Profesinis mokymas ir rengimas. Profesinės veiklos sritys yra vis 
sudėtingesnės, kaip antai finansai, sveikatos mokslai ir informacinės technologijos. Daug 
gabių mokinių domina šie dalykai (Gentry ir kt., 2007). Mokytojams, dirbantiems profesinio 
ugdymo srityse, būtų naudinga žinoti, kaip ir kodėl reikia pritaikyti mokymą(si) gabiems 
mokiniams. 

• Meninis ugdymas. Daug gabių mokinių turi meninių polinkių, tad vizualiųjų ir scenos menų, 
muzikos ir kūrybinio rašymo mokytojams būtų naudinga žinoti gabių mokinių ypatumus 
(Csikszentmihalyi, 2008). 

Įrodyta, kad tuomet, kai mokytojai įgyja žinių apie gabius mokinius, jų požiūris į gabius 
mokinius pagerėja (Lassig, 2009), jie tiksliau nukreipia mokinius mokytis gabiųjų programoje 
(Elhoweris, 2008). Nuo mokyklos, rajono, institucijos ar ministerijos siūlomų švietimo paslaugų 
neatsieta gabių mokinių ugdymo programa suteikia bendruomenei įrodymą, kad yra įsipareigota 
siekti aukštų standartų, taip pat teikia naudą visiems, nes taip dalijamasi ištekliais ir strategijomis, 
kurios padeda mokytis visiems mokiniams. 
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8. Nuolatinumo principas 
 

Profesinio augimo gabių mokinių ugdymo srityje planas turėtų suteikti nuolatines galimybes 
tobulinti ir plėsti turimas žinias ir įgūdžius kvalifikacijos kėlimo programomis ir kita profesinio 
mokymosi patirtimi visos mokytojo karjeros metu.  

Bet kurioje pasaulio vietoje kvalifikacijos tobulinimas turi būti nuolatine kiekvieno mokytojo 
profesinio gyvenimo dalimi (Education International & UNESCO, 2019). Šis profesinio augimo 
poreikis gabiųjų ugdymui tiek pat svarbus, kiek ir kitoms ugdymo sritims. Tikriausiai galima teigti, 
kad gabiųjų ugdymo srityje jis yra dar reikalingesnis, nes gabiems mokiniams istoriškai buvo 
teikiama tik minimali pagalba arba jos visai nebuvo. Nuolatinė profesinio augimo sistema turėtų:  

• Remtis dabartiniais ir klasikiniais gabių mokinių tyrimais. Kvalifikacijos tobulinimas gabių 
mokinių ugdymo srityje turi būti pagrįstas ir paremtas naujausiais moksliniais tyrimais, kad 
mokytojams būtų teikiamos rekomendacijos ir parama rengiant programas gabiems 
mokiniams (žr. Pagrindimo įrodymais principą). 

• Atsispindėti praktinio darbo pokyčiuose. Nuolatinis registravimas, pritaikymas mokytojų 
poreikiams, vertinimas ir dalijimasis patirtimi yra labai svarbūs kvalifikacijos tobulinimo 
komponentai, nes jie užtikrina kompetencijų atsinaujinimą, skatina ir įkvepia mokytojus 
išbandyti naujas idėjas ir padeda rasti pasitenkinimą dirbant su gabiais mokiniais (Wycoff ir 
kt., 2003). 

• Derėti su kitais pokyčiais, darančiais įtaką klasei ir mokytojo vaidmeniui joje. Technologijos 
yra akivaizdus tokių pokyčių pavyzdys, tačiau yra pokyčių, kurie gali paveikti mokymąsi 
subtilesniais būdais, pavyzdžiui, kaip besikeičiančios kultūrinės nuostatos (žr. Integralumo, 
Holizmo principus).  

• Nustatyti tikslus ir atlygį. Nuolatinis profesinis tobulėjimas turėtų būti prieinamas. 
Mokytojams turėtų būti sudarytos sąlygos prireikus lengvai ir tinkamai gauti kokybišką 
mokymą apie gabiųjų ugdymą. Turi būti įdiegtos vietos, regiono ir nacionalinio lygmens 
procedūros, kurios leistų pripažinti patyrusius profesinio pasirengimo programų teikėjus ir 
užtikrintų, kad mokyklos galėtų lengvai naudotis tokia paslauga. Mokyklos turi tinkamai 
registruoti darbuotojų dalyvavimą tobulinant gabiųjų ugdymo kompetencijas, siekiant 
užtikrinti, kad visi darbuotojai turėtų nuolatinę galimybę kritiškai įsivertinti ir tobulinti šios 
srities žinias. 

Vietos švietimo institucijoms ir mokykloms turėtų būti prieinamos įvairios galimybės tobulinti 
gabių mokinių ugdymo kompetencijas: nuotoliniai ar kontaktiniai kursai, seminarai, konferencijos 
universitetuose, kviestiniai lektoriai, mokytojų būreliai, narystė regioninėse, nacionalinėse ir 
tarptautinėse asociacijose ir (arba) prieiga prie internetinės žiniasklaidos ir leidinių (Stevenson ir kt., 
2016). Tokie metodai, kurie įgalina mokytojus pasirinkti, ką jie mokysis (Chandra-Handa, 2019), 
mokymasis mažose grupėse, kai siekiama tarpusavyje suderintų tikslų, yra lankstūs ir veiksmingi 
(Iskandar ir kt., 2020).  

Įsipareigojimu nuolatiniam gabiųjų ugdymo kompetencijų tobulinimui pripažįstama, kad 
asmenys bėgant laikui keičiasi ir yra veikiami pokyčių. Nuolatinis įgytų kompetencijų atnaujinimas 
turėtų būti procesas, padedantis asmeniui atpažinti pokyčius ir juos priimti. Nuolatinis profesinis 
rengimasis ugdyti gabiuosius turėtų būti įdomus, keliantis iššūkių ir naudingas. 
 
 

9. Tvarumo principas 
 

Profesinis pasirengimas ugdyti gabius mokinius turėtų būti įtrauktas į valstybės, regiono ir 
vietos švietimo politiką. Turėtų būti atliekama nuolatinė šių specialistų mokymo programų stebėsena 
ir įdiegtos atskaitomybės sistemos. Aktyviai skatinamas visų suinteresuotųjų šalių – politikos 
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formuotojų, mokyklų vadovų, bendruomenės narių, aukštųjų mokyklų dėstytojų ir kitų veikiančių 
asmenų – bendradarbiavimas.  

Švietimo politika dažnai atspindi socialinę politiką, kuri „sukuria taisykles ir standartus, pagal 
kuriuos paskirstomi riboti ištekliai beveik neribotoms socialinėms reikmėms tenkinti“ (J. Gallagher, 
2002, p. 1). Įtraukus gabiųjų ugdymo specialistų mokymą į valstybės, regiono, provincijos ar vietos 
politiką, siunčiama žinia, kad šis pasirengimas yra vertingas, o kartu ir tai, kad gabūs vaikai yra 
vertinami. Duomenys rodo, kad švietimo politika turi tiesioginės įtakos gabių mokinių ugdymo 
galimybių prieinamumui (Baker & Friedman-Nimz, 2004).  

Profesinis pasirengimas darbui su gabiais mokiniais turėtų būti laikomas neatsiejama bendros 
mokytojų rengimo ir gabiųjų ugdymo politikos dalimi. Mokymo politikos formavimas padės 
užtikrinti sisteminį požiūrį į šios srities plėtrą ir palaikymą. Pavyzdinėmis politikos nuostatomis būtų 
nustatyti: 

• Aiškūs profesinio pasirengimo reikalavimai visiems švietimo darbuotojams, kurie dirba su 
gabiaisiais – nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo (žr. Turinio 
daugiapakopiškumo, Kompleksiškumo principus).  

• Profesinio pasirengimo standartai ir tikslai, kuriuos parengtų ir nustatytų kvalifikuoti 
atitinkamų regioninių ar valstybinių departamentų ar ministerijos darbuotojai; reguliariai 
atnaujinamas planas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad standartai ir tikslai atitiktų įrodymais 
grįstą geriausią praktiką (Kim & Gentry, 2008; taip pat žr. Pagrindimo įrodymais pincipą), 
o pedagogai gautų informaciją apie specialias gabiųjų grupes (Peters ir kt., 2019; Roberts ir 
kt., 2015). 

• Kompetencijų tobulinimo galimybių stebėsenos ir vertinimo priemonės, užtikrinančios 
programų atnaujinimą.  

• Apčiuopiama parama profesinio pasirengimo programoms, įskaitant jų finansavimą.  
Jei norime, kad gabiųjų ugdymo kompetencijų formavimas ir tobulinimas taptų ilgalaike 

švietimo politikos dalimi, jis turi būti glaudžiai susijęs su bendraisiais švietimo politikos principais, 
atspindinčiais švietimo vertybes. Siekiant užtikrinti gabiųjų ugdymo kompetencijų tobulinimo 
tvarumą, reikia tikslingai apgalvoti ir suplanuoti tai kiekviename švietimo sistemos lygmenyje.  
 
 

10. Įgalinimo principas 
 

Profesinio pasirengimo ugdyti gabiuosius programos turėtų parengti pedagogus, kurie 
veiksmingai skatintų gabius mokinius, remtų gabiųjų ugdymą ir jiems reikalingas paslaugas.  

Gabiems mokiniams – o ypač pažeidžiamiems ar sunkiai atpažįstamiems – svarbu turėti 
užtarėją (Robinson & Moon, 2003). Viena iš 1–9 visuotinų principų įgyvendinimo pasekmių būtų ta, 
kad gabieji turėtų ne vieno, bet daugelio pedagogų, jų labui dirbančių įvairiose švietimo institucijose, 
paramą. Gabiųjų ugdymo šalininko buvimas mokykloje turi daug privalumų, įskaitant teisingesnį ir 
tikslesnį atpažinimą.  

Įgalinti pedagogai sėkmingai bendradarbiauja su kitais, kurdami paramos sistemas grupei, kuri 
turi nepatenkintų poreikių. Siekiant tapti tokiais šalininkais, švietimo darbuotojai turi turėti tam tikrų 
žinių, įgūdžių ir priemonių, kurios būtų įtrauktos į jų profesinį mokymąsi: 

• įrodymais grįsta informacija apie unikalias gabių mokinių savybes ir priežastis keisti 
ugdymo praktiką; 

• informacija apie gabiųjų ugdymą, kuri įtikina įvairias auditorijas – tėvus, kolegas, švietimo 
įstaigas ir organizacijas, nesusijusias su gabiųjų ugdymu (Jones & S. Gallagher, 2013); 

• komunikavimo socialinėje žiniasklaidoje, telkiant paramą konkrečiai gabiųjų programai ir 
bendrai gabiųjų ugdymui, mokymai; 
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• prieiga ir galimybė dalyvauti savivaldos, nacionalinio ir tarptautinio lygmens profesinėse 
organizacijose, susijusiose su gabiųjų ugdymu. Daugelis šių organizacijų geba perduoti 
paveikias žinutes ir turi tam tinkamų priemonių; 

• mokytojams, siekiantiems įgyti gilesnių žinių ar aukštesnių mokslo laipsnių (žr. Turinio 
daugiapakopiškumo principą) – mokymas, kaip rasti ar suburti lyderius, kurie galėtų dirbti 
kartu ir koordinuotai siekti pažangos gabių mokinių ugdymo srityje, darydami įtaką 
švietimo, pilietinėms ar vyriausybinėms struktūroms (Maier, 1993).  

Nepaisant dešimtmečius trunkančių pastangų, žinia, kad gabūs mokiniai egzistuoja ir jie turi 
skirtingų ugdymosi poreikių, kiekvienoje šalyje ar net rajone priimama labai skirtingai. Gabiems 
mokiniams ir toliau reikia suaugusiųjų, kurie nori ir gali žengti pirmyn, siekti pokyčių savo 
mokykloje, rajone, apskrityje ar šalyje gabių vaikų ir viso pasaulio labui. 
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Raginimas imtis veiksmų 
 

Kiekvienas vaikas nusipelno kasdien mokykloje išmokti ko nors naujo; šiuo požiūriu gabūs 
vaikai niekuo nesiskiria nuo kitų vaikų. Gabūs ir talentingi vaikai turėtų mokytis iš mokytojų, kurie 
yra pasirengę įgyvendinti tinkamą ugdymo programą, naudodami veiksmingiausias, šį mokymąsi 
užtikrinančias strategijas. Mokykla turėtų būti vieta, kur yra suprantami ir tenkinami gabių ir 
talentingų vaikų socialiniai bei emociniai poreikiai. Gabiems ir talentingiems vaikams gerai sekasi 
tada, kai juos moko mokytojai, kurie supranta, kuo gabiųjų mokymasis ir socialiniai bei emociniai 
poreikiai skiriasi nuo jų bendraamžių, ir žino, kaip tuos poreikius patenkinti.  

Šis dokumentas buvo kuriamas tam, kad taptų priemone, padedančia kurti teigiamus pokyčius 
gabių mokinių labui savivaldos, šalies ir pasaulio mastu. Šie principai galėtų paskatinti švietimo 
lyderius ir politikos formuotojus investuoti į mokytojų profesinį tobulėjimą ir gabių vaikų ugdymą. 
Politikai turėtų formuoti politiką, įpareigojančią įtraukti gabiųjų ugdymą į mokytojų rengimo 
programas nacionaliniu, regioniniu ir savivaldos lygmenimis. 

Aukštojo mokslo institucijoms tenka itin svarbus vaidmuo kuriant ir įtraukiant aukštos kokybės, 
įrodymais grįstą profesinį pasirengimą ugdyti gabius vaikus į savo švietimo programas. Institucijos, 
kurios imsis šio uždavinio, užpildys ilgai ignoruotą pedagogų rengimo spragą ir taps kertiniu 
akmeniu, padedančiu puoselėti naują mokslo sritį, taisyti klaidingus įsitikinimus ir kurti naujas 
bendradarbiavimo galimybes.  

Švietimo lyderiai ir organizacijos turėtų investuoti į gabių mokinių ugdymą, įtraukdami į 
mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas pasirengimą ugdyti gabiuosius.  

Ir specializuoto mokytojų rengimo ugdyti gabius ir talentingus mokinius, ir bendrojo ugdymo 
mokytojų rengimo ekspertai turėtų bendradarbiauti, kurdami mokytojų rengimo standartus, 
įtraukiančius gabiųjų ugdymą į mokytojų rengimo programas.  

Gabiems vaikams, jų šeimoms, mokytojams, kitiems mokiniams, platesnei bendruomenei ir 
visai visuomenei naudinga, kai gabūs mokiniai atpažįstami, remiami bei gauna jų poreikius ir 
galimybes atitinkantį išsilavinimą. Ugdant gabius, kaip ir visus kitus mokinius, reikia remtis 
visuminiu požiūriu į vaiką. Kviečiame ir kitus prisijungti prie mūsų įsipareigojimo rūpintis kiekvieno 
gabaus ir talentingo vaiko ugdymu ir gerove. 

 
 

Nuo ko pradėti 
 

10 visuotinių principų yra tarpusavyje susipynę, tačiau juos sunku įgyvendinti vienu metu. Iš 
tikrųjų nėra idealios startinės pozicijos; atspirties taškas priklausys nuo diskusijų pobūdžio apie 
gabiųjų ugdymą konkrečioje vietoje ir nuo to, kokios profesinio pasirengimo gairės jau taikomos. 
Svarstytina galimybė atlikti oficialų ar neoficialų poreikių vertinimą, kad sužinotumėte, kokios šiame 
dokumente pateiktos idėjos bus priimtinos, arba suformuokite darbo grupę strateginiam planui 
parengti. Svarbiausias pirmas žingsnis – pradėti ir nesustoti. Pasaulinė gabių ir talentingų vaikų taryba 
yra tam, kad padėtų!  

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės adresu headquarters@world-gifted.org. 
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