GABIŲ IR TALENTINGŲ MOKINIŲ UGDYMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS
Programos uždaviniai

Priemonės

Pritaikyti ugdymo turinį, aplinką 2.1. Pagal galimybes įrengti šiuolaikinę mokinių
gabių ir talentingų vaikų
ugdymosi aplinką kabinete.
poreikiams.
2.2. Diferencijuoti ir individualizuoti kūrybines ir
praktines užduotis lietuvių kalbos, matematikos
pamokose.
2.3. Organizuoti trumpalaikius bei ilgalaikius pasaulio
pažinimo projektus baigus skyrių ar kursą.
2.4. Organizuoti mokyklines: 4 klasės mokinių
matematikos, anglų kalbos olimpiadas, konkursus.
2.5. Mokslo metų pabaigoje skatinti gabius ir
talentingus mokinius padėkomis, išvykomis,
organizuoti Pirmūnų šventę.
2.7. Skirti valandas gabių mokinių poreikiams tenkinti.
2.8. Parengti neformalaus švietimo programas talentingų
mokinių saviraiškos tenkinimui.
3. Nukreipti gabius ir
3.1. Dalyvauti šalies (vertimų ir iliustracijų „Tavo
talentingus mokinius į
žvilgsnis“, „Olympis“), tarptautiniuose projektuose
tarptautinius projektus,
(„Kings“).
neformalias švietimo
institucijas, skirtas gabiems ir
talentingiems vaikams ugdyti.
3.2. Dalyvauti tarptautinėje matematikos olimpiadoje
„Kengūra“.
3.3. Dalyvauti tarptautiniame informatikos konkurse
„Bebras“ (3–4 klasės).
3.4. Dalyvauti tarptautiniame piešinių konkurse „Išgirsti
slapčiausią gamtos kalbą“.

Atsakingas / atsakinga grupė

Įgyvendinimo
terminai

Mokytojai, administracija
Pradinių klasių mokytojai

Visus metus

Pradinių klasių mokytojai

Visus metus

Metodinė taryba

Visus metus

Metodinė taryba
A. Paberžis
Neformalaus švietimo būrelių
vadovai
Pradinių klasių mokytojai

Matematikos ir pradinių klasių
mokytojai
3–4 klasių mokytojai,
R. Šimkevičienė
A. Purkėnaitė-Jokubauskienė,
Ž. Juozapaitienė, A. ZimblytėBlansjaar

birželis
Visus mokslo
metus

Kovas
Pagal planą
Pagal planą

4. Tobulinti mokytojų ir
pagalbos mokiniui specialistų
kvalifikaciją gabių ir talentingų
vaikų atpažinimui, jų ugdymui.

3.5. Dalyvauti respublikiniame piešinių konkurse
„Lietuvos vaikų balsas“.
3.5. Dalyvauti miesto įvairių dalykų olimpiadose,
konkursuose: skaitymo skatinimo – „Knygų mugė“,
„Per knygą į gamtą“, ugdymo karjerai – „Pasimatuok
profesiją“.
3.6.Paregti mokinius ir dalyvauti konferencijose mieste
ir respublikoje.
3.6.Dalyvauti tarptautiniame matematikos konkurse
„Matematikos ekspertas“.
3.8. Dalyvauti miesto, zoninėse ir šalies sportinėse
varžybose.
Organizuoti mini mokymus „Gabių ir talentingų
mokinių ugdymas“.

A. Purkėnaitė-Jokubauskienė

Pagal planą

Pradinių klasių mokytojai

Visus mokslo
metus

Pradinių klasių mokytojai

Pagal planą

A. Jatužienė

Spalis–lapkritis

Kūno kultūros ir pradinių klasių
mokytojai
Dalyvaus 9 pradinių klasių
mokytojai

Visus mokslo
metus
Rugpjūtis, 28–30

Įgijus ir patobulinus kompetencijas, konsultuoti gabius
vaikus ir jų tėvus psichologinės gerovės ir ugdymo
klausimais.

Mokytojai, psichologas, Vaiko
gerovės komisijos nariai

Visus mokslo
metus

