
TARPTAUTINĖ LIETUVOS-IZRAELIO 
GABIŲ VAIKŲ UGDYMO PROGRAMA

Mes tikime, kad kiekvienas vaikas yra unikalus. Kaip ir tėvai tiki 
savo vaiku. Labai dažnai sãvo vaiko ištarta frazė, pasakytas sąmojis, 

atliktas veiksmas, sugalvotas eksperimentas ar piešinys bus 
ypatingesnis nei kitų. Turime pripažinti, kad yra dalykų, kurie 
neišvengiamai nebus objektyvūs. Ir tai yra natūralu – meilė ir 

dėmesys šeimoje yra esminiai dalykai, kurie suteikia gyvenimui 
didžiausią prasmę. 

Tačiau yra vaikų, kurie ir objektyviai vertinant išsiskiria iš kitų itin aukštais gebėjimais, nulemtais jų 
prigimties. Gabus vaikas (angl. gifted child) nėra įprasta sąvoka: ji kelia daugiau klausimų nei 

suteikia atsakymų. Gabiais ir talentingais vaikais yra įprasta laikyti tuos, kurie savo bendraamžius 
lenkia brandesniu mąstymu, kūrybiškumu, naujų žinių įsisavinimo greičiu, o dažnai ir aukštesniais 

pasiekimais. Taip pat jie dažnai būna jautresni juos supančiai aplinkai, todėl mokydamiesi gali 
patirti tam tikrų iššūkių, pavyzdžiui, motyvacijos praradimą dėl jiems neįdomių pamokų, daugiau 
nerimo dėl aukštų aplinkinių lūkesčių, didesnį vienišumo jausmą dėl savo išskirtinių gebėjimų ir 

panašiai. Tokio vaiko gebėjimams atsiskleisti reikia palaikančios aplinkos, kurioje mokytojai mokėtų 
puoselėti jų smalsumą ir pritaikyti mokymo(si) būdus prie gabių ir talentingų vaikų poreikių.

Šiuolaikinės valstybės vis dažniau rengia programas, skirtas motyvuoti šiuos talentingus vaikus, ir 
jų vykdymui skiria dideles investicijas. Po intensyvaus pasiruošimo tokia programa startuoja ir 

mūsų šalyje. 3-18 metų vaikams skirta tarptautinė Lietuvos-Izraelio gabių vaikų ugdymo programa 
„Gifted“ yra pirmoji Lietuvoje.

 
Jos vykdytojais tapo Vytauto Didžiojo universitetas, studijas organizuojantis pagal artes liberales 
principus, „IP Capital“ ir tarptautiniu mastu pripažintas Izraelio Rišon Leziono „Ron Vardi“ centras, 
ugdantis ir padedantis atsiskleisti pažintinėms bei kūrybinėms talentingų vaikų kompetencijoms. 

VDU botanikos sode sukurtoje atviroje mokymosi aplinkoje vaikai sutiks mokytojus ir dėstytojus, 
tapsiančius vaiko partneriais augant ne tik intelektualiai, bet ir emociškai.

„Gifted“ programa yra vykdoma pagal Izraelio „Ron Vardi“ centro modelį. Specialiai parengti 
mokytojai ir dėstytojai paruošė programas gabių vaikų gebėjimų intelektualiam ir emociniam 

ugdymui. Taip pat kartu pristatoma ir profesionali IQ testavimo metodika, pagal kurią bus 
nustatomas vaiko intelekto koeficientas (IQ). Izraelio praktika rodo, kad labai svarbu tiksliai 

identifikuoti IQ dydį, siekiant adaptuoti ugdymo turinį pagal individualius poreikius.  

Visapusis išsilavinimas
ateities kūrėjams



„GIFTED“ PROGRAMOJE: 

    Gabių vaikų ugdymas nuo 3 m. iki 18 m amžiaus. 2020 m. rugsėjo mėn. pradedama dirbti su 3-ių ir 11-ų 
klasių mokiniais. 
    Bus teikiamos psichologų konsultacijos ir vykdomas gabių vaikų atpažinimas. 
    Organizuojamos žiemos ir vasaros stovyklos, skirtos pagilintam matematikos, biologijos, užsienio kalbų, 
meninio, geografijos, istorijos, chemijos, fizikos ir kitų disciplinų ugdymui.  
    Organizuojamos konsultacijos ir seminarai tėvams.
    Plėtojami gabių vaikų ugdymo tyrimai.
    Vykdomas pedagogų ir švietimo įstaigų vadovų profesinis tobulinimas, skirtas plėtoti gabių vaikų ugdymui 
reikalingas kompetencijas. 

PROGRAMOJE MOKINIAI:

    Ugdys STEAM (biologijos, fizikos, chemijos, matematikos, informatikos), meno, literatūros, teisės, verslo, 
filosofijos, verslumo ir kitus gebėjimus.
    Vedami noro tobulėti mokysis atkaklumo, kūrybingumo, lavins kritinio ir originalaus (nepriklausomo) 
mąstymo įgūdžius, analitinius ir komunikacinius gebėjimus, veikti bei mąstyti neapibrėžtose situacijose ir 
gyvenime taikyti visapusio išsilavinimo artes liberales nuostatas. 
    Mokysis daugiakrypčio mąstymo, kurs tarpdisciplinines vizijas kelių sričių sandūroje, lavins analitinius 
gebėjimus.
    Mokysis pilietiškumo, socialinio jautrumo, atsakomybės, aiškinsis apie vertybes.
    Aktyviai veiks, kurs naujas idėjas bei gebės jas realizuoti.

3 KLASIŲ MOKINIAI GALI RINKTIS 2 MODULIUS IŠ 4: 
    Asmeninės ūgties, 
    Išmaniosios matematikos, 
    Gamtamokslinio tyrinėjimo,
    Kūrybinės saviraiškos. 

11 KLASIŲ MOKINIAI GALI RINKSIS 1 MODULĮ IŠ 4: 
    Skaitmeninė matematika (integruotas matematikos ir informacinių technologijų kursas),
    Geografijos ir istorijos tyrimai, 
    Emocinių kompetencijų ir potencialo valdymo,
    Šiuolaikinės botanikos. 

APIE „RON VARDI“ CENTRĄ

1986 metais įkurtas „Ron Vardi“ centras yra viena iš novatoriškiausių mokymosi aplinkų ir vienas iš 
pažangiausių mokymosi strategijų kūrėjų centrų Izraelyje. Nuo robotikos ir programų kūrimo iki 
prozos ir tapybos, nuo muzikos ir lėlių kūrimo iki astrofizikos ir žemės mokslų – „Ron Vardi“ mokykla 
gabiems ir talentingiems vaikams yra derlinga dirva rytojaus mokslo ir technikos, menų ir 
humanitarinių mokslų lyderiams.

Centrui yra suteiktas jaunojo genijaus Ron Vardi vardas. R. Vardi gimė 1964 m. gegužės 26 d. ir 
būdamas vos 12 metų įstojo į universitetą (the Weizmann Institute of Science). 1984 m., jis žuvo 
Libane karo tarnybos metu.

PLAČIAU: www.vdu.lt/gifted

KONTAKTAI
„Gifted“ programos mokymai vyks Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode, Žilibero g. 2, 
VDU Gamtos mokslų fakulteto laboratorijų pastate. 
Konsultacijos el. paštu dileta@ipprojects.net ir telefonu: +370 686 81373

REGISTRACIJA
Vaikus, norinčius dalyvauti „Gifted“ programoje, kviečiame registruotis el. paštu: dileta@ipprojects.net ir 
dalyvauti testavime.
 
TESTAVIMAS 
Testavimas pagal Izraelio partnerių parengtą metodiką vykdomas suderintu grafiku el. būdu, vėliau numatomas 
pokalbis su vaiku. Testavimas trunka 1 val. Jam reikalingas tėvų sutikimas. 
Testavimus vykdo kvalifikuoti universiteto psichologai ir Izraelio partneriai, kurie analizuos ir apibendrins 
kiekvieno vaiko rezultatus bei nustatys jo IQ. Testavimas yra mokamas. Kaina – 50 Eur. 
Dalyvavimas „Gifted“ programoje yra mokamas. Mėnesio kaina – 50 Eur. Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę 
po 3 val. nuo 15-18 val.


