
VšĮ "eMundus" (Lietuva)

Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)

ISMA taikomųjų mokslų universitetas
(Latvija)

Zinev Art Technologies (Bulgarija)

Ron Vardi centras (Izraelis)

motyvacijoje
emocijose
mokyklos supratime (kaip vaikas suvokia
mokyklą, kaip joje jaučiasi ir pan.).

Gabumas ir talentas yra apibrėžiami kaip
"asmens veiklos rezultatai konkrečioje srityje,
kurie yra aukštesni lyginant su kitų asmenų,
gerai išmanančių tą pačią sritį, rezultatais."
(NAGC)*. 

Iššūkis: net ir tada, kai matoma, kad vaikai gali
atlikti veiklą aukštesniame nei įprastai
lygmenyje, jie dažnai neišnaudoja viso savo
potencialo. Tokie atvejai vadinami "gabių
mokinių nepakankamais mokymosi
pasiekimais".

Mokslininkai, tiriantys šio reiškinio priežastis,
jas įvardija trijose srityse: 

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis:
Vida Drąsutė
info@emundus.eu

 Partneriai

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau
išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus
(-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar
Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos
(EACEA) požiūrį ar nuomonę. Nei Europos
Sąjunga, nei EACEA negali būti laikoma už juos
atsakinga.

        Gate2gifted  

 

emundus.eu

vdu.lt

isma.lv

zatbg.org

roncenter.co.il

*Nacionalinė gabių vaikų asociacija (JAV)
nagc.org
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       Bendradarbiavimo partnerystės Bendrojo 
       ugdymo sektoriuje

Tikslinė grupė
Pradinio ugdymo mokytojai, mentoriai,
gabūs ir talentingi mokiniai.

Suinteresuotos šalys
Valstybės institucijų darbuotojai, švietimo
ekspertai, tyrėjai bei mokyklų darbuotojai.

Projekto informacija 

Gabių ir talentingų mokinių mokymo
praktikos teorinis pagrindas ir apžvalga.

Pradinių klasių mokinių ugdymas, kai
klasėje yra gabių mokinių, ir specializuotose
gabių ir talentingų mokinių klasėse.

Analizės ir vertinimo priemonės
mokytojams, ugdantiems gabius ir
talentingus mokinius.

2. Mokymo programa

Mokymo programa, grindžiama "GATE"
projekte pasiūlyta metodika, pradinių klasių
mokytojams, kurią sudaro:

REZULTATAI

 1. Metodinė medžiaga
Nauja mokymo metodika gabiems ir
talentingiems mokiniams ugdyti, kuri sujungs
socio-emocinio ugdymą ir STEAM (gamtos
mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir
matematika) metodiką bei jų taikymą mokyme.

Sukurti pažangią mokymo metodiką
gabiems ir talentingiems mokiniams
ugdyti.
Parengti mokymo programą pradinio
ugdymo mokytojams, kad jie būtų
pasirengę ugdyti gabius ir talentingus
mokinius.
Didinti gabių ir talentingų mokinių, su
prastais akademiniais pasiekimais,
rezultatus STEAM dalykų srityje;
Didinti mokyklų personalo, valdžios
institucijų bei švietimo ekspertų
supratimą apie gabius ir talentingus
mokinius.

TIKSLAS

Projektu "GATE" siekiama ugdyti pradinio
ugdymo mokytojų, mentorių kompetencijas ir
įgūdžius ugdant gabius vaikus, taip siekiant
padėti gabiems ir talentingiems mokiniams
(7-11 metų) išnaudoti visą savo potencialą.

Uždaviniai
 


