Viešoji konsultacija: kaip turėtų atrodyti 5 m. priešmokyklinuko diena ugdymo įstaigoje
2017 m. lapkričio 7 d., Vilnius

KONTEKSTAS

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įteisintas privalomas ugdymas pagal priešmokyklinio ugdymo (toliau – PMU) programą
vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 m.
XVII LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyta iki 2020 m. ankstinti PMU – jis taptų privalomas
vaikams nuo 5 metų, o pradinis ugdymas (toliau – PU) – vaikams nuo 6 metų. Galimi ugdymo ankstinimo
modeliai aptariami ir derinami su švietimo bendruomene, įtraukiant pedagogus, tėvus bei savivaldybių švietimo
specialistus.
Prieš įgyvendinant ugdymo ankstinimo modelį, numatyta peržiūrėti ir atnaujinti PMU ir PU programas bei
sudaryti kitas reikiamas prielaidas sklandžiam ir kokybiškam priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimo
procesui (suteikti reikiamas kompetencijas pedagogams, pritaikyti ugdymo įstaigų erdves ir ugdymo priemones,
priimti PMU ir PU ankstinimo sprendimą reglamentuojančius teisės aktus ir kt.).

KONSULTACIJOS
TIKSLAS

VIEŠOSIOS
POLITIKOS

Viešosios konsultacijos tikslas – suformuoti suinteresuotų šalių (tėvų (globėjų) ir jų atstovų, ugdymo srityje
dirbančių specialistų / ekspertų ir šios srities politikos formavimo, strategijos kūrimo, organizavimo institucijų
atstovų) viziją, kaip turi atrodyti tipinė 5 m. amžiaus priešmokyklinuko diena, lyginant ją su esamu 6 m. vaikų
ugdymu.
XVII LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyta iki 2020 m. vykdyti darbą 2.2.1 „Priešmokyklinio
ugdymo nuo 5 metų ir pradinio ugdymo nuo 6 metų įteisinimas ir plėtra“.

PRIORITETAS

KONSULTACIJOS
DALYVIAI

•

Tėvai (globėjai) ir jų atstovai, kiti švietimo bendruomenės nariai, suinteresuoti ankstyvuoju ugdymu:


•

Priimami ugdymo pagal PPU programą ankstinimo sprendimai tiesiogiai paveiks kai kurių šeimų
gyvenimo būdą, dienotvarkę, vaikų ugdymą ir priežiūrą.

Ugdymo specialistai ir ekspertai, viešojo valdymo institucijų atstovai:


Klausimo ekspertai turi kompetencijas įvertinti skirtingus ugdymo bei papildomų veiklų
pasiūlymus, jų organizavimo galimybes. Šiai tikslinei grupei priklauso ugdymo įstaigų atstovai,
pedagogai, vaiko raidos specialistai, viešojo valdymo institucijų atstovai.

KONSULTACIJOS

Naudotas viešosios konsultacijos metodas – sprendimų spektro sudarymas (angl. deliberative mapping):

METODAS

•

KONSULTACIJOS
REZULTATAI

Išskirtos dvi tikslinės grupės, atstovaujančios (i) tėvų (globėjų), kitų ankstyvojo ugdymo bendruomenės
narių ir (ii) ekspertų, viešojo valdymo institucijų atstovų nuomones.


Pirmosios renginio dalies metu abi tikslinės grupės apie tipinę 5 m. priešmokyklinuko dieną
diskutavo (formavo viziją) atskirai.



Antrosios dalies metu dalyviai pristatė savo įžvalgas vieni kitiems.

Konsultacijos metu diskutuota apie:

•

Priešmokyklinuko dienotvarkę (kiek valandų ugdymo įstaigoje turėtų praleisti penkiametis, kiek iš jų turėtų
būti skiriama organizuotam ugdymui, kiek – priežiūrai / poilsiui / žaidimams ir kt.).

•

Ugdymo organizavimą (poilsio / miego laiko poreikį, vaikų skaičiaus ir pedagogų / padėjėjų santykį,
reikalingas papildomas ugdymo priemones).

•

Kitų paslaugų, ugdymą pildančių veiklų organizavimo ir švietimo pagalbos poreikius.

REZULTATAI: TĖVAI
(GLOBĖJAI) IR JŲ

•

Su ugdymu susijusių šalių (tėvų (globėjų), pedagogų / vadovų, savivaldybių / LR ŠMM, LR SADM ir LR SAM,
kt. įstaigų) įsitraukimą, užtikrinant sklandų ugdymo ankstinimą.

1.

Išskirtas „visos dienos“ modelio poreikis, sudarant sąlygas patiems tėvams (globėjams) pasirinkti, kiek
laiko jų vaikai turėtų praleisti ugdymo įstaigoje. Organizuoto ugdymo procesui (pagal PMU programą,
privalomas visiems vaikams), bendru sutarimu, turėtų būti skiriamos 4 val. per dieną, kurios galėtų būti
paskirstomos per visą dieną ar savaitę bendruomenės (ugdymo įstaigos ir tėvų sutarimu). Organizuojamas
ugdymo procesas turėtų būti grįstas inovatyviais, įtraukiais / žaidybiniais ugdymo metodais (atitinkančiais
vaikų raidos tarpsnį), svarbu stiprinti kognityvinius ir socialinius penkiamečių įgūdžiai.

2.

Ramybės / poilsio / miego laikas dienotvarkėje turi būti numatomas (ir tam sudarytos tinkamos sąlygos),
tačiau nenorintiems miegoti (bendras ugdymo įstaigos, tėvų ir vaikų sutarimas) penkiamečiams turėtų
būti sudaryta galimybė užsiimti kita patinkančia ramia veikla.

ATSTOVAI

Vieną PPU grupę turėtų sudaryti nuo 15 iki 18 vaikų, o su jais turėtų dirbti du specialistai: pedagogas (su
atitinkamu išsilavinimu) ir kvalifikuotas (išsilavinimas nebūtinai pedagogikos srityje, pedagogikos
studentas ar pan.) asistentas. Grupės nuomone, didesnis vaikų skaičius grupėje (nors ir galėtų būti
ekonomiškesnis sprendimas) lemtų didesnį emocinį vaikų nuovargį ir įtampą.

REZULTATAI:
EKSPERTAI, VIEŠOJO
VALDYMO ĮST.
ATSTOVAI

3.

Penkiamečiams būtų prasminga, sudaryti galimybes užsiimti papildoma veikla atitinkančia jų gebėjimus,
pomėgius ir t.t. (šokis, muzika, konstravimas irk t.) Šiuos užsiėmimus galėtų vesti ateinantis specialistas,
taip subalansuojant pagrindinio pedagogo darbo laiką (laikas pasiruošimui įvairioms veikloms, tėvų
(globėjų) konsultavimas ir pan.).

4.

Skirtingoms šalims siūloma skirtingai prisidėti prie sklandaus ir kokybiško ugdymo ankstinimo
įgyvendinimo:


Pastebėta, kad tėvai (globėjai) šiuo metu per retai įsitraukia į ugdymo procesą. Tai keisti galima
per tėvų švietimo iniciatyvas, įtraukimo priemonių (kvietimo dalyvauti vaikų veiklose, bendrauti
tarpusavyje, priimti sprendimus dėl ugdymo organizavimo per susitikimus) taikymą.



Praktika, kai įstaigų vadovai / pedagogai rengia individualius susitikimus su tėvais (globėjais), turi
būti taikoma dažniau. Susitikimų metu aptariamas vaiko ugdymas, ieškoma būdų, kaip jį
pritaikyti individualiems poreikiams, suteikiamas išsamus grįžtamasis ryšys apie vaiko pažangą ir
patiriamus iššūkius.



ŠMM, atsižvelgdama į skirtingus vaikų raidos (5 m. ir 6 m.) tarpsnius, turi atlikti atitinkamus
ugdymo programų pakeitimus. Sklandesniam perėjimui prie 5 m. vaikų PMU turi padėti
ministerijos parengtos ugdymo organizavimo gairės bei susitikimai su pedagogais, skirti vieningo
parengtų ugdymo programų ir 5 m. vaiko ugdymo koncepcijos suvokimo. Mokinio krepšelyje
reikia numatyti lėšas, skirtas tėvų švietimui ir ugdymui.



ŠMM, LR Sveikatos apsaugos ministerija ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi rengti
mokymus tėvams (globėjams), kurių tikslas – ugdyti tėvystės įgūdžius, suteikti informaciją apie
vaikų auklėjimą ir priežiūrą vykstant ugdymo pasikeitimams.

1.

Išskirtas lankstaus „visos dienos“ modelio poreikis: ugdymo įstaigos turi sudaryti sąlygas vaiko ugdymui /
priežiūrai visą darbo dieną, organizavimas taip pat turi būti pritaikytas prie didmiesčių / miestelių / kaimo
vietovių gyventojų poreikių.

2.

Poilsio / miego sąlygos turi būti sudaromos visiems penkiamečiams, tačiau tai neturi būti privaloma, jei
vaikas tuo metu jaučiasi pailsėjęs.
Vaikų grupių dydis ir joms tenkančių pedagogų / padėjėjų santykis neturėtų skirtis nuo 6 m.
priešmokyklinukų ugdymo organizavimo: toks siūlymas teikiamas atsižvelgiant į ribotus ugdymui
skiriamus išteklius.

3.

4.

Ankstinant ugdymą, reikia numatyti papildomų išteklių kokybiškam priešmokykliniam ugdymui
organizuoti:


Specialistai, padedantys atpažinti ir padėti elgesio ir emocinių sutrikimų turintiems
penkiamečiams,



Specialistai, padedantys į ankstyvesnį ugdymą integruoti tautinių mažumų / imigrantų šeimų
atžalas,



Papildomos veiklos, kuriančios penkiamečių patirtis ne įstaigos viduje: lauko erdvės, žaidimų ir
poilsio erdvės, išvykos, pažintinės kelionės.

Ankstyvojo ugdymo bendruomenės šalims siūloma skirtingai prisidėti prie ugdymo ankstinimo:


Tėvai turi būti skatinami aktyviau įsitraukti į vaikų ugdymą per organizuojamas veiklas,
(ne)formalius susitikimus, savišvietos priemones.



Pedagogams turi būti sudarytos tinkamos sąlygos dalintis ugdymo organizavimo patirtimi
tarpusavyje (ypač – pereinamuoju ugdymo ankstinimo laikotarpiu). Tam reikalingas didesnis
nekontaktinių darbo valandų skaičius.

KITOS ĮŽVALGOS

TOLIMESNI
ŽINGSNIAI

KONSULTACIJOS
VERTINIMAS



Savivaldybės ir ŠMM turi būti keisti tvarkas ir skirti išteklius penkiamečių ugdytinių pavėžėjimui.



Prie ugdymo ankstinimo turi būti pritaikytos ugdymui skiriamos priemonės; ŠMM turi
bendradarbiauti su knygų / pratybų sąsiuvinių leidėjais dėl ugdymo turinio formavimo.

•

Programų darna | Ankstinant PMU, kyla rizika dėl atotrūkio tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo.
Svarbu užtikrinti nuoseklų vaikų gebėjimų stiprinimą tiek ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankiusiems, tiek
nelankiusiems vaikams. Peržiūrint PMU ir PU programas, atitinkami pokyčiai turi būti daromi ir
ikimokyklinio ugdymo programoje (trys programos turi būti darnios).

•

Ugdymo įvairovė | Ankstyvojo ugdymo metu svarbu lavinti įvairius vaiko gebėjimus. Tam padėtų ugdymo
įstaigų erdvės skaidymas į skirtingus gebėjimus lavinančias erdvės (pavyzdžiui, konstravimas ir
matematika, dailė, muzika, sekant Suomijos ankstyvojo ugdymo organizavimo pavyzdžiu). Pastebėjus
vaiko interesą ar gabumus kurioje nors srityje, papildomomis ugdymo veiklomis turi būti užtikrinama jo
gabumų ir talentų plėtotė.

•

Individualizavimas | Horizontalus ugdymo programų keitimo ir ugdymo proceso pritaikymo ankstinimui
principas turi būti užsiėmimų individualizavimas pagal vaiko gebėjimus, interesus.

•

Komunikacija, pagalba | Ugdymo ankstinimas kels įvairių iššūkių ugdymo įstaigoms, todėl joms turi būti
sudarytos sąlygos pasitarti, gauti papildomos informacijos. ŠMM turi numatyti tokios „mentorystės“,
komunikacijos centrą, skirti tam pakankamai išteklių. Švietimo pagalbos teikimo modelis taip pat turėtų
būti peržiūrimas, orientuojantis į mobilias specialistų grupes, aptarnaujančias tam tikro atstumo spinduliu
esančias ugdymo įstaigų bendruomenes. ŠMM vykdoma komunikacija ir pagalba turi būti teikiama
vienodai visoms ugdymo programas vykdančioms įstaigoms (viešoms ir privačioms).

•

Socialinės atskirties mažinimas | Mažinti socialinę atskirtį tarp skirtingų socialinės-ekonominės padėties
šeimų atžalų gali padėti sprendimas dėl visuotinio ikimokyklinio ugdymo įteisinimo. Tai padėtų į ugdymą
įtraukti daugiau vaikų su specialiais poreikiais, vystyti visų vaikų socialinius įgūdžius, emocinį intelektą.

•

Bendruomeniškumas | Ugdymo įstaigos (vadovai, pedagogai) turi stengtis įvairiais būdais įtraukti vaikų
šeimos narius į ugdymo veiklas. Tam padeda neformalios komunikacijos priemonės, pavyzdžiui, uždaros
grupės socialiniuose tinkluose. Ugdymo įstaigos bendravimo su šeimomis dėl ugdymo ankstinimo būdai
turės būti suplanuoti iš anksto.

•

Ugdymo integralumas | Visą dieną ugdymo įstaigose praleidžiančių vaikų darbotvarkė turi būti integrali:
ugdymo veiklos įvairinamos žaidimais, pastovaus režimo užsiėmimais. Šios veiklos negali riboti emocinių ir
fizinių (judėjimo, poilsio) vaiko raidos poreikių. Koreguojamos programos turi būti lanksčios (ugdymas
organizuojamas priklausomai nuo grupės ir individualių penkiamečių poreikių).

•

Veiksmų planas | Ankstyvojo ugdymo bendruomenėms itin svarbu tinkamai pasirengti ugdymo
ankstinimui, paskirti tam reikalingus finansinius / žmogiškuosius išteklius, todėl aiškus pereinamojo
laikotarpio veiksmų planas turi būti viešinamas kuo anksčiau.

Konsultacijos rezultatai bus naudojami rengiant XVII LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytą
perėjimo prie institucinio vaikų ugdymo (PMU nuo 5 m., PU – nuo 6 m.) modelį.

•
•
•

Suorganizuotas 1 galimų sprendimų spektro sudarymo renginys (trukmė – 4 val.).
Renginio dalyvių skaičius – 24 (užsiregistravusių – 31).
Parengta viešosios konsultacijos rezultatų ataskaita (pridedama viešosios konsultacijos moderatoriaus
pristatymo medžiaga).

Rezultatų ataskaita atskirai pristatoma ŠMM, LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto nariams (savo ruožtu
tarpinstitucinis bendradarbiavimas ŠMM tęsiamas toliau).
IŠMOKTOS
VIEŠOSIOS
KONSULTACIJOS
VYKDYMO
PAMOKOS

KONTAKTINIS
ASMUO

DAUGIAU
INFORMACIJOS

•

Konsultacijos produktyvumas yra didesnis, kai ją organizuojanti pusė pristato ir kviečia teikti įžvalgas
sudarytai spendimo (šiuo atveju – penkiamečio dienos ugdymo įstaigoje) alternatyvai.

•

Vertinama, kad tėvų (globėjų) ir visuomenės interesus atstovaujančių asmenų viešojoje konsultacijoje
dalyvavo mažiau, nei viešojo valdymo įstaigų specialistų, ugdymo ekspertų. Toliau rekomenduojama
aktyviau vykdyti konsultacijų viešinimą ir informuoti visuomenę apie įsitraukimo į viešosios politikos
sprendimų priėmimą svarbą.

Liucija Jasiukevičienė | LR ŠMM ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė |
liucija.jasiukeviciene@smm.lt
Norėdami sužinoti daugiau apie galimybes įsitraukti į viešojo valdymo procesą – dalyvauti viešosiose
konsultacijose,
sekite
naujienas
Facebook
paskyroje
„Piliečių
ministerija“
|
https://www.facebook.com/pilieciuministerija/

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas | situacija Lietuvoje ir
ugdymo ankstinimo sprendimas

2017 m. lapkričio 7 d.

Platus dalyvavimas ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme –
strateginis ES siekis
5 metų amžiaus vaikų, įsitraukusi į ikimokyklinį / pradinį ugdymą, dalis, proc., 2015 m.
ES vidurkis (93 proc.)
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• Vidutiniškai ES šalyse į ikimokyklinį ar pradinį ugdymą įsitraukę daugiau kaip 93 proc. penkiamečių
• Lietuvoje šis skaičius siekia tik 89 proc.

Šaltinis: Regioninė švietimo ir mokymo statistika, Eurostat, 2015

2

Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje numatyta talka
dėl įtraukties didinimo švietimo sistemoje

Strateginis
tikslas:

Paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, ugdyti veržliam ir
savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, Lietuvos ir pasaulio ateitį

Prioritetinės
kryptys:

I. Mokytojo asmenybė
II. Švietimo kokybės kultūra
III. Talka dėl įtraukties
Vaikai turi per mažai galimybių naudotis instituciniu ikimokykliniu ugdymu:
•

Didinti švietimo sistemos aprėptį regionuose

•

Užtikrinti naudojimosi švietimu pirmenybę soc. atskirtį patiriančioms grupėms

IV. Mokymasis ir įgalinimas visą gyvenimą

3

Įsitraukimas į priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą Lietuvoje
kasmet auga
1–6 m. amžiaus vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame ugdyme,
dalis, 2012–2016 m., proc.

1–6 m. amžiaus vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame ugdyme,
dalis, 2016 m., proc.
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• Įsitraukimas į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą paskutinį penkmetį nuosekliai augo
 Tačiau didesnis (už vidurkį) įsitraukimas stebimas tik didmiesčių regionuose
 Tarp regionų savivaldybių įtraukimas svyruoja nuo 22 proc. iki 99 proc.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2017
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Vaikų įsitraukimas į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą
mieste yra daugiau nei 2 kartus didesnis nei kaime
1–6 m. vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, dalis, 2012–2016m., proc.
+6,4%
+5,1%
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• Mieste gyvenančių 1–6 m. vaikų įsitraukimas į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą yra aukštas ir tolygiai didėja
• Įsitraukimas kaime yra daugiau nei du kartus mažesnis, lyginant su miestais
 Dideli skirtumai tarp skirtingų periferinių savivaldybių vaikų įtraukties

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2017
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Viena iš Lietuvos švietimo tarybos įvardintų problemų –
nepakankamas ikimokyklinio ugdymo prieinamumas
Lietuvos švietimo tarybos išskirti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo iššūkiai

Prieinamumas

Nepakankamas ikimokyklinio ugdymo prieinamumas:
• Didžiuosiuose miestuose | nepakankamas vietų skaičius ir pedagogų / vaikų
santykis
• Kaimuose | opi nelankymo problema, nepakankamai suvokiama kokybiško
ankstyvojo ugdymo vertė

Ugdymo
kokybė

Dideli ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės skirtumai atskirose įstaigose

Mokinio
krepšelis

Nepakankamas ikimokyklinio ugdymo organizavimui skirtas mokinio krepšelis

Vertinimo
sistema

Nesukurta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų / grupių veiklos kokybės
vertinimo sistema

Pedagogai

Nepakankama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo kokybė

Šaltinis: Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos švietimo būklės 2013–2016 metais apžvalga, 2017
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Ikimokyklinis ir priešmokyklinis švietimas susiduria ir su kitais
iššūkiais
Kiti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo iššūkiai
One-fits-all
finansavimo
modelis

•

Esamas ikimok. ir priešmok. ugdymo finansavimo modelis savaime kuria atskirtį
tarp didmiesčių ir regionų

•

Suvokiamas vaidmuo dėl ugdymo įtraukties / prieinamumo priskiriamas
skirtingiems švietimo sistemos dalyviams:
 Didmiesčiuose: dėl vietų trūkumo „atsakinga savivaldybė“
 Regionuose: dėl mažos įtraukties „atsakinga ŠMM“
Dėl esamo finansavimo modelio savivaldybės neturi finansinių paskatų didinti
įtraukimą

Suvokiamas
vaidmuo
•

•

Specialusis
ugdymas

•

Vaikų su SUP dalis yra didesnė regionuose
 2014 m.* atlikto tyrimo duomenimis, į ugdymą neįtraukta:
 Didmiesčiuose: apie 700 vaikų su SUP (11 proc.)
 Regionuose: apie 28 proc. vaikų su SUP
Finansinė paskata įstaigoms ugdyti vaikus su SUP yra atvirkštinė
 Vaikui, turinčiam SUP, skiriamas 35 proc. didesnis krepšelis
 1 vaikui su SUP skiriamos 2 vaikų vietos

* 2016 m. duomenų nėra, tačiau tikėtina, kad tendencija išliko tokia pati
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Yra svarių argumentų priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo
ankstinimui

1

Priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas padeda mažinti socialinę atskirtį

2

Ankstyva vaikystė – kritinis ugdymosi laikotarpis

3

Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas – ekonominė ir socialinė nauda visuomenei
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1 | Priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas padeda mažinti
socialinę atskirtį
Vaikų gebėjimų įvertinimo mediana pagal šeimų pajamas, proc.

• Vaikai iš socialinės ir skurdo atskirties rizikos grupių į švietimo sistemą patenka su prastesniais gebėjimais
 Skaitymo
 Skaičiavimo
 Bendrų ir socialinių įgūdžių

Šaltinis: W.S. Barnett, Original Analysis of Data from US Department of Education, 2007
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1 | Lietuvoje beveik 30 proc. vaikų patenka į skurdo ir socialinės
atskirties rizikos grupę
Vaikų iki 6 m. dalis skurdo ir socialinės atskirties rizikos grupėje, proc., 2016 m.
46
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28

Šaltinis: Eurostat duomenys, 2016
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2 | Ankstyva vaikystė – kritinis ugdymosi laikotarpis
Kritiniai vaiko vystymosi periodai pagal smegenų vystymosi
intensyvumą skirtingose srityse
Aukštas smegenų vystymosi intensyvumas

Sinapsių formavimosi procesas pagal amžių
Naujagimis

6 metai

14 metų

Amžius, m.

Kalba

Skaičiai

Soc. įgūdžiai

Emocinė
kontrolė

• Nustatyta, kad ankstyvame amžiuje vaiko smegenų vystymosi
procesas yra itin intensyvus

• Pirmaisiais gyvenimo metais kiekvieną sekundę
susiformuoja 700 neuroninių jungčių (sinapsių)

• Šiuo laikotarpiu formuojasi kalbos, skaičiavimo, socialiniai
įgūdžiai bei emocinės kontrolės gebėjimai

• Jungtys kuriasi priklausomai nuo vaiko genų ir santykio
su aplinka, patirčių

Šaltinis: Council for Early Childhoold development, 2010

• Smegenų gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių su
amžiumi vis lėtėja
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3 | Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas –
ekonominė ir socialinė nauda visuomenei
2008 m. EBPO pristatyti longitudinio tyrimo rezultatai rodo, kokią naudą teikia kokybiškas ikimokyklinis ugdymas
(Ne)lankiusių ikimokyklinį ugdymą vaikų dalis, proc.
96
78
60

60
38

45

60

56
Lankę

40
28

25

Nelankę

15

5-mečių
pasirengimas
mokyklai

1 USD

Motyvuoti mokytis 14-mečiai, pasiekę
14-čiai
pagr. mokymosi
pasiekimų lygį

Investicija į ikimokyklinį
ugdymą

16,14 USD

Įgiję aukštąjį
išsilavinimą

40-mečiai,
uždirbantys >20
USD/val.

Per metus
sukuriama
pridedamoji
vertė

Šaltinis: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra, 2012 (Larry Schweinhart, 2008)

40-mečiai, padarę
nusikalstamas
veikas, teisti

80 proc.

Vertės dalis visuomenei

20 proc.

Vertės dalis asmeniui
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Kitose Europos šalyse taip pat priimami sprendimai dėl
priešmokyklinio ugdymo ankstinimo
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pokyčiai Europoje

Suomija

• Nuo 2016 m. įteisintas privalomas
priešmokyklinis ugdymas nuo 6 m.

Kroatija

• Nuo 2014 m. įteisintas vienerių metų
privalomas priešmokyklinis ugdymas

Vengrija

• Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. privalomas
ikimokyklinis ugdymas vaikams nuo 3 m.
• Nuo 2015 m. privalomas mokymasis
mokykloje pradedamas nuo 6 m.

Lenkija

Vokietija
Šaltinis: ŠMM, Švietimo architektūra ugdymosi paradigmų kaitoje, 2017

• Nuo 2015 m. įteisinamas visuotinis
keturmečių, nuo 2017 m. – visuotinis
trimečių ugdymas
• Nuo 2016 m. įteisinamas privalomas
priešmokyklinis ugdymas nuo 6 m.

13

Požiūris į kokybišką priešmokyklinį ugdymą keičiasi

Šaltinis: ŠMM, Švietimo architektūra ugdymosi paradigmų kaitoje, 2017
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